
RELATÓRIO DE GESTÃO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo  

de Roraima

2021



SUMÁRIO

Mensagem do Presidente

1. Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

2. Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

3. Riscos, Oportunidades e Perspectivas

4. Resultados e Desempenho da Gestão

5. Alocação de Recursos e Áreas Especiais da Gestão

6. Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis



Mensagem do Presidente

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Roraima – CAU/RR, autarquia federal criada
em 2010 pela Lei nº 12.378/2010, 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. Tem suas ações
pautadas pelo Planejamento Estratégico até
2023, implementado a partir do ano de 2013,
que direciona e orienta os conselhos a agirem
de forma integrada para o alcance da missão
institucional de “Promover a Arquitetura e
Urbanismo para Todos” e da visão de futuro
de “Ser reconhecido como referência na
defesa e fomento das boas práticas da
Arquitetura e Urbanismo”.

O exercício de 2021 no CAU/RR foi marcado
por diversos desafios e, acima de tudo, pela
superação constante de um time que realiza e
faz a diferença. Alcançamos resultados
recordes frente ao cenário que enfrentamos,
com menor disponibilidade de funcionários,
reorganização do quadro e de assessorias,
bem como, os ajustes diários da política
nacional.

O ano de 2021 foi desafiador em todos os
aspectos. Em alguns meses do primeiro
semestre, a segunda onda da pandemia da
Covid-19, infelizmente, veio e obrigou todos os
órgãos da gestão pública a continuarem
seguindo protocolos sanitários rígidos e
tomando medidas como o trabalho remoto, o
home office, dentre vários outros pontos.

Mesmo com a nova dinâmica, conseguimos
nos adequar ao novo modelo de atendimento
e relacionamento com a sociedade,
implementando ações que facilitaram o acesso
dos profissionais ao Conselho e inclusive
avançamos em números na fiscalização, no
atendimento, na comunicação, no jurídico, na
gestão administrativa e demais setores.

Quanto à fiscalização – função precípua do
conselho – vinculada ao objetivo estratégico
Tornar a Fiscalização um vetor de melhoria do
exercício da Arquitetura e Urbanismo, o
CAU/RR emitiu trinta e três relatórios de
fiscalização, destes nenhum resultaram em
notificação, uma vez que, ao entrar em contato
com os profissionais todos se regularizam a
tempo, vale destacar o resultado positivo do
acesso que o conselho tem com os
profissionais, do total de profissionais ativos
apensas três profissionais atuam no interior do
estado. Fazendo com que o conselho
repensasse suas estratégias de atuação nos
municípios, para o exercício de 2021 as
fiscalizações passam a ter um cunho
informativo e educativos, voltados a
importância dos profissionais arquitetos
urbanista para o desenvolvimento das cidades.

Na capital, desde que a Prefeitura de Boa
Vista implantou o Alvará de Construção
Eletrônico, em abril de 2019, ficou menos
burocrático construir. A solicitação de alvará
passou a ser realizada apenas pela internet,
tornando a emissão do documento mais
rápida, em até quatro dias. Vale lembrar o
papel realizado pelo conselho e pelo IAB/RR,
que desenvolveram e apresentaram a

prefeitura inúmeras propostas para viabilizar o
alvará eletrônico, mesmo que necessite de
ajustes representa um avanço frente a
referência e importância do conselho dentro
das instituições governamentais. Esta
mudança solucionou um problema enfrentado
pelos profissionais do ramo da construção
civil, uma vez que solicitar o alvará
demandava muito tempo, mais de 100 dias.
No ano passado, mais de 1.118 alvarás foram
emitidos, mediante a análise destes foi
identificada a presença de arquiteto e
urbanista como responsável técnico em 43%
dos alvarás disponibilizados (480), entre esses
280 demandaram diligência e 30 notificações
ao final do trabalho. No decorrer de 2021
foram protocolas 5 denúncias perante a nossa
fiscalização com 100% atendimento destas.

No decorrer do ano atuamos na busca de
parcerias não onerosas, formalização de
convênios, com algumas instituições,
negociamos um termo de cooperação, no qual
encontra-se em fase de finalização para o
exercício de 2022, e também da sociedade
civil como Sebrae, e instituições de ensino, em
prol da boa arquitetura.

No âmbito do ensino
salientamos a realização do I Acordo de
Cooperação Técnica teve por objeto
desenvolver um protótipo de escritório modelo
do conselho, em beneficio à população de
baixa renda do estado de Roraima. Além disso
realizamos ações de aproximação do
Conselho com estudantes de arquitetura e
urbanismo e com os recém formados.
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Mensagem do Presidente

Prezados arquitetos e urbanistas,

Ainda num cenário de
excepcionalidade, imposto pela
pandemia da COVID-19, tivemos que
rapidamente incorporar novos modos
de trabalho, articulando a volta
presencial à Sede seguindo todas as
recomendações dos órgãos de
saúde, mas também entendendo que
o trabalho remoto é uma realidade
que se impõe como permanente em
alguns casos. Em Outubro,
realizamos a primeira reunião
plenária presencial desta gestão,
seguindo os protocolos sanitários e
também solicitando o comprovante
de vacina, que foi apresentado por
todos os conselheiros presentes.
Para o melhor suporte da gestão às
reuniões híbridas, foram adquiridos
aparelhos de transmissão primarias
que nos proporcionaram uma melhor
qualidade nas chamadas de vídeo.
Este ano demos início ao
Planejamento Estratégico do
CAU/RR, que tem como objetivo
definir os Eixos Norteadores,
Programas, Projetos Estruturantes,

Metas e Indicadores que irão orientar
os próximos anos, deixando um
legado institucional e de ações
contínuas para o Conselho.

E realizamos um Acordo de
Cooperação Técnica teve por objeto
desenvolver um protótipo de
escritório modelo do conselho, em
beneficio à população de baixa renda
do estado de Roraima.

É com imensa satisfação
que disponibilizamos o Relatório de
Gestão de 2021 no intuito de prestar
contas à sociedade e à classe de
arquitetos e urbanistas, conferindo
maior transparência às ações
realizadas por nossa gestão. Ao
longo do relatório detalhamos os  
resultados obtidos no exercício.

Boa leitura!
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1. VISÃO GERAL  

ORGANIZACIONAL E AMBIENTE  

EXTERNO



Identidade Organizacional Conselho de Arquitetura e  
Urbanismo de Roraima

Promover  

Arquitetura e  

Urbanismo  

para Todos.

Avenida Major  

Williams, 913,  

Centro

Boa Vista/RR

14.899.354/0001-24
(95) 3224 2967

Autarquia Federal
Natureza Jurídica

9412001
Código CNAE

www.caurr.gov.br

Rodrig

o

Edson Castro Avila - Presidente

Eduardo Oliveira Marques- Coordenador da COFAP

Responsáveis Ingrid Skarlety- Gerente Geral

pelo relatório Antonio Thiago Gomes Rocha - Gerente Adm  

Financeiro

Luiz Eduardo Gomes Benevenuto– Gerente

Técnica 6

atendimento@caurr.org.br

nº 12.378/2010 com 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. O CAU/RR tem sua

organização e funcionamento normatizados pela sua lei de criação

e regimento interno, está sediado em Boa Vista, capital do Estado,

e possui em composição 5 conselheiros titulares e igual número de

conselheiros suplentes.

O Conselho

urbanismo de

autarquia feder

indireta, dotad

jurídica de direi  

federativa. Foi c

Ser reconhecido

como referência na

defesa e fomento

das boas práticas da

Arquitetura e

Urbanismo.

✓ Excelência  

organizacional;

✓ Comprometimento  

com a inovação;

✓ Unicidade e  

integração;

✓ Democratização da  

informação e  

conhecimento;

✓ Interlocução da  

Arquitetura e  

Urbanismo na  

sociedade.

de Arquitetura e  

Roraima é uma  

al da administração

o de personalidade to

público e estrutura

riado pela Lei Federal

http://www.caurr.gov.br/
mailto:atendimento@caurr.org.br


Organização do CAU/RR Organogram

a

O CAU/RR apresenta a seguinte estrutura organizacional,  
aprovada através da Deliberação 103 Plenária nº 032/2021
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Órgãos Deliberativos

▪ Plenário

▪ Presidência

▪ Comissões Ordinárias

Comissão de Ética, Exercício Profissional, Ensino  

e Formação - CEPEF

Comissão de Organização, Finanças,

Administração e Planejamento - COFAP

▪ Comissões Especiais

Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais –

CUERI/RR

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL –

CATHIS/RR

Comissão Eleitoral (em ano de eleição)

Órgãos Consultivos

▪ Comissões Temporárias

▪ Grupos de Trabalho



1.1 Estrutura organizacional



1.2. ORGANIZAÇÃO DO CAU

O CAU/UF, autarquia federal criada pela Lei Federal n.º 12.378, tem como função orientar,

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, zelar pela fiel observância dos princípios de

ética e disciplina da classe em todo o território nacional e pugnar pelo aperfeiçoamento da

arquitetura e urbanismo.

Rodrigo Edson Castro Avila

(Presidente)  

presidente@caurr.gov.br

Eduardo Oliveira Marques-

(Comissão de Organização,  

Finanças, Administração e  

Planejamento (COFAP))

Gracite Guerra da  

Costa(Comissão de Ética,  

Exercício Profissional, Ensino e  

Formação (CEPEF)

mailto:presidente@caurr.gov.br


• A sociedade.

• Órgãos públicos nas três esferasde  

governo.

• Conselhos profissionais.

• Instituições de ensino e pesquisa.

• Arquitetos e urbanistas.
• Entidades de classe.

• Empresas de construção.

• Desenvolvimento de produtos e serviços

• Plano de Fiscalização

• Gestão da informação (Gestão do conhecimento)

• Gestão eletrônica de documentos e processos- GED

• Gestão do relacionamento

• Comunicação E Atendimento

• Planejamento e gestão estratégica

• Prestação de contas
• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e  

mostras especializadas, seminários, oficinas,  

congressos, conferências, outros)

• Normatização da profissão E Consultoria/ orientações

• Treinamento/cursos de capacitação
• Convênios ( implantação e funcionamento de  

escritórios modelo, projetos e pesquisas)

• Plano de Comunicação

• Residência Técnica

Capital humano

• Conselheiros BR e UF

• Colaboradores do CAU

• Funcionários, Contratados, Conveniados

Infraestrutura física

• Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios

• Pontos de atendimento  

dedicados/móveis/provisórios ou compartilhados  

com os parceiros: instituições de ensino,  

prefeituras,

Tecnologia

• SICCAU/Portal/

• CRM (Customer Relationship Management)

• Inteligência geográfica/ Implanta/APP/SGI

• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a  

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da informação  

e conhecimento.

• Interlocução da arquiteturae  

urbanismo na sociedade.

• Call Center

• Redes Sociais - Fóruns dedebate

• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos

relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia

subliminar

• Portal do CAU

• SICCAU (considerado apenas como canal deentrega)

• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canaisde  

atendimento presencial (pelo CAU eparceiros)

• Ouvidoria

• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras  

especializadas, seminários, workshops, congressos,  

conferências,outros)

• Programade benefícios(plano de saúde, convênioscom  

instituições de ensino, certificadoras, desconto para  

ingressos de eventos da profissão,outros)

• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das  

obras

Classificações:

• Relações de prestação de serviços.

• Relações politicas e institucionais.

• Relações de fiscalização.

• Relações de formação profissional e  

pesquisa.

• Relações de captação de recursos.

• Relações associativas.

• Relações culturais e científicas.

• Público infanto-juvenil.

• Sociedade.

Online

• SICCAU

• Portal online

Presencial

• Sedes Regionais (fiscais/funcionários)

• Pontos móveis/provisórios de atendimento  

(fiscais/funcionários)

• Pontos de atendimento dedicados ou  

compartilhados com os parceiros:  

instituições de ensino, Prefeituras  

Municipais

• Publicidade

• Publicações

• Recursos Áudio Visuais

• Assessoria de Imprensa

• Anuidades.

• Emissão de RRT e certidões.

• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).

• Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos,  

etc.).

• Locação e serviço de TI.

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

• Sistemas de informação:

• Sistemasde relacionamentocom o arquitetoe urbanista(acervarão, registro e certificação);

• Data Center.

• Capitalhumano.

• Operação,ampliaçãoe aprimoramentodos sistemas de fiscalização.

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

• Infraestruturafísica (construçãoe manutençãodas sedes).

• Aquisiçãode estudoscom impacto na arquiteturae urbanismo.

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

convênios;

• Desenvolvimento/ precificaçãode produtos e serviços.

• Comunicação e marketing.

• Capacitação continuada – reciclagemprofissional.

• Reuniõesplenáriase de comissõespara a normatizaçãoda atividadeprofissional.

• Premiações(valorizaçãodas boaspráticas / concurso de TCC).

MODELO DE NEGÓCIO Leitura Ingrid



Análise do Ambiente Externo

Vivemos uma mudança de era. A pandemia não

criou tendências novas, mas acelerou as que já se vinham

afirmando ao longo desta década, que se iniciou sob o signo

da crise financeira e se encerra com a maior crise sanitária

mundial em cem anos. Esta década produziu ou intensificou

desafios que, sem exagero, podemos qualificar de

“civilizatórios”: como reformar o capitalismo e a democracia

representativa, ameaçados pelo aumento da desigualdade e

pela exclusão social nos países democráticos, pela

polarização política que os paralisa e pela dificuldade dos

sistemas político-partidários de se abrir às novas demandas

de participação? Como gerar empregos em qualidade e

quantidade suficientes em face da crescente automação não

só da indústria, mas também dos serviços? Como impedir que

a mudança climática fuja ao controle e provoque devastação

e conflitos em larga escala? Como reconstruir mecanismos e

instituições que permitam a países com culturas e regimes

políticos distintos cooperar no enfrentamento de problemas

que não podem confrontar isoladamente, a exemplo das

pandemias? Como regular a utilização dos novos avanços

tecnológicos e científicos sem inibi-los, por um lado, mas sem

deixar que atropelem valores éticos e políticos essenciais, a

começar pelo direito à privacidade, por outro?

Não há um único fator a determinar a mudança de era que

estamos vivendo. É inegável, porém, o caráter crítico do

desenvolvimento de um conjunto de novas tecnologias

(inteligência artificial, big data, computação quântica etc.) e

novos campos do conhecimento científico (na biologia, na

química, na física, com suas aplicações na medicina, na

engenharia etc.). Países, empresas e pessoas que não

tiverem domínio sobre essas tecnologias e conhecimentos

científicos, ou ao menos capacidade de absorvê-los

criativamente, estarão em más condições para prosperar no

correr do século 21.

Roraima
Municípios: 15
População: 652.713

Profissionais ativos: 270

Empresas registradas: 331

RRTs registrados: 2964

Fonte: https://www.psdb.org.br/wp-

content/uploads/2020/12/BRASIL-P%C3%93S-PANDEMIA-

FINAL.pdf
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2.GOVERNANÇA,  

ESTRATÉGIA,

ALOCAÇÃO DE RECURSOS.



Estrutura de governança CAU

Em 2019 o CAU, conjunto  

autárquico constituído pelo CAU/BR e  

pelos 27 CAU/UF, não implementou  

um política de governança, entretanto  

em 20/12/2019 foi expedida a Portaria  

Presidencial do CAU/BR nº 284/2019  

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

ariapres284/) criando um grupo de  

trabalho para atuar nas ações de  

estruturação e implantação dentre

outros, da Política de Governança  

Institucional, cujos trabalhos se

iniciaram  em  meados  de  2020, com

prazo conclusivo estimado para

30/06/2020. Segue a identificação da

estrutura de

proposta de

figura, nos

governança do CAU e

representação de sua

moldes do Referencial

Básico de Governança, 2ª versão,

expedido pelo Tribunal de Contas da

União. No CAU, a Governança

compreende a seguinte estrutura:

Estrutura de Governança do CAU

I. Instâncias externas:

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de apoio:

• Auditoria independente

•Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário

• Presidência

IV. Instâncias internas de apoio:

•Comissões de Administração e de  

Finanças

• Controladoria

• Auditoria interna

• Ouvidoria
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SISTEMA DE GOVERNANÇA
Figura: Sistema de Governança do CAU



QUEM É QUEM (CONSELHEIROS)
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Rodrigo Edson Castro Avila

TITULAR

presidente@caurr.org.br

Graciete Guerra da Costa

TITULAR

gracietegcosta@Gmail.com

Rondinelle Hudson Pereira  

de Albuquerque
TITULAR

rond_hudson@hotmail.com

Eduardo Oliveira Marques

TITULAR

eduardomarquesarquiteto@outlo  

ok.com

Sharonn Lorrayne Mendes

Torreias  

TITULAR

sharonnmendes@hotmail.com

mailto:presidente@caurr.org.br
mailto:gracietegcosta@Gmail.com
mailto:rond_hudson@hotmail.com
mailto:sharonnmendes@hotmail.com


Composição das Comissões

Ordinárias

• COMISSÃO DE  
ORGANIZAÇÃO FINANÇAS,  
ADMINISTRAÇÃO E  
PLANEJAMENTO-COFAP  
DOCAU-RR.

• Eduardo OliveiraMarques  
(Coordenador)

• Rondinelle HudsonPereira  
de Albuquerque  
(CoordenadorAdjunto)

• Sharonn LorrayneMendes
Torreias

• COMISSÃO DE ÉTICA,  
DISCIPLINA, EXERCÍCIO  
PROFISSIONAL, ENSINO E  
FORMAÇÃO-CEPEF DO  
CAU-RR.

• Graciete Guerra daCosta
(Coordenador)

• Sharonn LorrayneMendes  
Torreias (Coordenador  
Adjunto)

• Eduardo OliveiraMarques

Especial

• COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA PARA HABITAÇÃO  
DE INTERESSE SOCIAL DO  
CAU-RR -CATHIS

• Ygor Martins Silva  
(Coordenador)

• Graciete Guerra daCosta

• Sued Trajano de Oliveira

• David EufratesAlmeida
Barbosa

• COMISSÃO DE POLÍTICA  
PROFISSIONAL,  
ARQUITETÔNICA,  
URBANA E RELAÇÕES  
INSTITUIÇÕES DOCAU-RR
- CAUERI

• Rondinelle Hudson  
Pereira deAlbuquerque  
(Coordenador)

• Max Weber Carvalho  
Feitosa

• Luciana UchôaNattrodt
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2.3 Planejamento Estratégico

Planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela  

pode ser alcançada. É feita uma projeção de futuro, como deseja estar daqui a alguns anos. Esta visão de  

longo prazo prevê mudanças que ajudem na diferenciação de negócio.

A Identidade Organizacional do conjunto autárquico CAU composta pela Missão, Visão e Valores, bem  

como os Objetivos Estratégicos Nacionais e Locais estabelecidos para um período de dez anos. O  

Planejamento Estratégico CAU 2013-2023 sedimenta as bases de um Conselho com excelência  

organizacional, transparente, inovador e financeiramente sustentável, para servir à sociedade,  

assegurando eficácia no atendimento aos 270 profissionais e às 331 empresas do setor no estado,  

compromissado com a qualidade e a modernidade

A Missão estabelecida é “Promover arquitetura e urbanismo para todos”. No que diz respeito à visão, o  

CAU busca ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da arquitetura e  

urbanismo. Os valores, por sua vez, têm as seguintes premissas: Ética e transparência; Excelência  

organizacional; Comprometimento com a inovação; Unicidade e integração e democratização da  

informação e conhecimento. O mapa estratégico, em 2022, tem seus pilares fundamentados na  

identidade estratégica do CAU e relaciona os 16 objetivos estratégicos, dos quais foram priorizados em  

dois objetivos nacionais e dois objetivos locais.



R$ 276.903

R$ 300.846

R$ 52.411

-

R$ 351.048

R$ 21.600

Impactar significativamente o  

planejamento e a gestão do  

território

Valorizar a Arquitetura e  

Urbanismo

Tornar a fiscalização um vetorde  

melhoria do exercício da  

Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a eficácia no  

atendimento e no relacionamento  

com os Arquitetos e Urbanistas ea  

Sociedade

Estimular o conhecimento, o uso  

de processos criativos e a difusão  

das melhores práticas em  

Arquitetura e Urbanismo

Influenciar as diretrizes doensino  

de Arquitetura e Urbanismo e sua  

formação continuada

Garantir a participação dos  

Arquitetos e Urbanistas no  

planejamento territorial e na  

gestão urbana

Estimular a produção da  

Arquitetura e Urbanismocomo  

política de Estado

Assegurar a eficácia no  

relacionamento e comunicação  

com a sociedade

Promover o exercício ético e  

qualificado da profissão

Fomentar o acesso da sociedade  

à Arquitetura e Urbanismo

Assegurar asustentabilidade  

financeira
Aprimorare inovarosprocessos  

e as ações

Ter sistemas de informação e

infraestrutura que viabilizem a gestão e  

o atendimento dos arquitetos e  

urbanistas e a sociedade

Construir cultura  

organizacionaladequada  

àestratégia

Desenvolver competências de  

dirigentes ecolaboradores

Ética e transparência Excelência organizacional Comprometimento com a inovação Unicidade e integração  

Democratização da informação e conhecimento Interlocução da Arquitetura e Urbanismo nasociedade

Promover a Arquitetura e  

Urbanismo para Todos

Ser reconhecido como referência na  

defesa e fomento das boas práticas  

da Arquitetura e Urbanismo

R$ 32.400

Planejamento 

Estratégico

O Mapa Estratégico do

CAU, construído para um

horizonte de dez anos

(2013 a 2023), definiu a

identidade organizacional

do CAU através da missão

de “Promover a Arquitetura

e Urbanismo para Todos”,

de “Ser  

como

da visão

reconhecido

referência na defesa e

fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo”

e dos objetivos estratégicos,

que são alicerçados em

cinco perspectivas: Valores,

Sociedade, Processos

Internos, Alavancadores e

Pessoas e Infraestrutura.

Esse conjunto de iniciativas

estratégicas estabelecem

as bases para um Conselho

com excelência profissional,

transparência, inovação e

sustentabilidade financeira.

Os recursos do CAU/RR no

ano de 2021 foram

alocados, prioritariamente,

estratégicas:  

Atendimento,

e

nas áreas  

Fiscalização,  

Comunicação  

Capacitação.



32,8% da RAL

Tornar a fiscalização  

um

vetor de melhoria do  

exercício da  

Arquitetura

e Urbanismo

Assegurar a  

eficácia no  

relacionamento e  

comunicação  

com 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

Fomentar o acesso  

da sociedade

à Arquitetura e  

Urbanismo

29,2% da  

RAL
36,8% da RAL 5,3% da RAL 5% da RAL 2% da RAL 3,4% da  

RAL

2 1 1 1 1 X 1 1

Assegurar a eficácia  

no atendimento e no  

relacionamento com  

os Arquitetos e  

Urbanistas e a  

Sociedade

Legenda:
1. ATHIS - AssistênciaTécnica em Habitações de Interesse Social
2. INVESTIMENTOS (R$) -32.800 Somatório dos recursos destinados ao objetivo estratégico
3. 3,4% da Receita da ArrecadaçãoLíquida;
4. Iniciativas Estratégicas: Projeto ouAtividade:
EDITAL DE ATHIS- ASSISTENCIA TÉCNCIA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Nº 002/2021

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA,  

MEDIANTE O INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/RR COMO INSTRUMENTO DE ENSINO, PESQUISA E AÇÕES EXTENSÃO

Acordo de Cooperação Técnica teve por objeto desenvolver um protótipo de escritório modelo do conselho, em beneficio à população de baixa renda do  

estado de Roraima

2

Assegurar a  

eficácia no  

relacionament  

o e      

comunicação  

com a  

sociedade

Desenvolver  

competência  

s de  

dirigentes e  

colaboradore  

s

Fomentar o  

acesso

da

sociedade  

à Arquitetura  

e Urbanismo

PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



3. RESULTADOS E  

DESEMPENHO DA GESTÃO



3. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

O Plano de Ação de

2021, realizado com base no

Planejamento Estratégico até

2023, foi elaborado de forma

integrada com os parceiros

internos. Os projetos e atividades,

metas, resultados e indicadores

de desempenho, visam contribuir

para o alcance de cada objetivo

estratégico. Para a elaboração do

Plano de Ação, Planejamento

Tático e Operacional, estruturado

em iniciativas  

projetos, as

estratégicas e  

orientações e

destinações de recursos estão em

conformidade com as políticas e

prioridades estabelecidas pelo

Conselho, na forma das Diretrizes

para Elaboração do Plano de

Ação e Orçamento do CAU –

exercício 2021, na forma  

aprovada pelo Plenário. 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

necessárias foram objeto de  

ajustes no processo de

elaboração do Plano de Ação e

Orçamento 2021 que ocorreram

no período, observando as

prioridades e estratégias definidas

nas diretrizes para elaboração do

Plano de Ação e Orçamento do

CAU, na forma aprovada pelo

Plenário. Os limites e condições

de alocação de estratégica de

recursos para o exercício de 2021

situaram-se, praticamente, nas

metas previstas e aprovadas para

o ano. As variações, frente às

metas previstas, se justificaram

pelas adequações realizadas pelo

a um melhorCAU, visando  

atendimento às  

prioridades de  

estabelecidas no

políticas e

atuação  

alcance da

Missão e Visão do Conselho.

21



Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 312.494
96% do previsto% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

32,8 %
Mínimo 15% da Receita deArrecadação

LIMITE ALCANÇADO

RNON

FISCALIZAÇÃO

22

Meta

Resultado

Meta

Resultado

Meta

Resultado

Meta

Resultado

Presença profissional nas obras e serviços fiscalizados

Objetivo: Avaliar a quantidade de presença profissional de

Arquitetos e Urbanistas nos serviços fiscalizados.

Capacidade de atendimento de denúncias

Objetivo: Avaliar percentual de atendimento às denuncias.

70%

60%

RRT por mês por profissional ativo

Objetivo: Avaliar o número de registro de RRTs no Estado.

0,4

0,5

100%

100%

Eficiência na conclusão de processos de fiscalização  

Objetivo: Avaliar o tempo de conclusão dos processos de  

fiscalização.

100%

100%



RESULTADOS

A fiscalização de rotina foi

realizada em 32 bairros, onde

foram encontrados 37 indícios

de obra, dos quais 21 são de

arquitetos e urbanistas, 14

são referentes a projetos de

engenheiros e técnicos e 3

são de leigos, os quais foram

encaminhados em formato de

denúncia para aPMBV,para o

setor responsável por

penalizar ocontribuinte.

A fiscalização no interior foi

realizada no mês de março,

alcançando apenas 06 cidades

do Sul do estado: Iracema,

Mucajai, Caracaraí, São João

do Baliza, São Luiz do Anauá e

Caroebe.
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Em 2021, a fiscalização
esteve em 07 municípios.

Elaboração: CAU/MG, dez. 2019. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/. 

Fonte de Dados:

Gerência Técnica e de Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 2019  

Limites Municipais, 2018. IEDE/MG

http://www.qgis.org/
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Serviços disponibilizados pelo Conselho e as

formas acesso, documentação exigida e compromissos

para atendimento que são adotados pela instituição

pública, tendo como premissas o foco no cidadão, a

qualidade no atendimento e transparência da informação.

Nela, a sociedade tem acesso a informações detalhadas

sobre canais de comunicação e os padrões de

atendimento autarquia, para que alcance a plenitude dos

seus direitos e deveres no que diz respeito a atividades de

Arquitetura e Urbanismo em território nacional, seja

enquanto profissional contratante ou cidadão interessado.

A Carta de Serviços Cidadão do CAU está estruturada em

dez capítulos, a desta apresentação. Nos nove primeiros,

estão elencados e categorias os quarenta principais

serviços oferecidos pelo Conselho ao profissional e à

sociedade, incluindo requisitos prazos para acessá-los. O

décimo e último capítulo aborda as formas de

comunicação como arquiteto e urbanista e qualquer

membro da sociedade que eventualmente requerer um dos

serviços prestados pelo Conselho.

Acesse a carta de serviços ao cidadão do  
CAU: https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/

CANAIS DE ATENDIMENTO CAU/RR

(95) 3224 2967
Das 08h00 às 14h00

Avenida Major Williams, 913, Centro  

CEP:69301-110 - Boa Vista/RR

atendimento@caurr.org.br

https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/

https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
mailto:atendimento@cauto.org.br
https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/


Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação  

com a sociedade.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RNON

COMUNICAÇÃO

26

R$ 50.800
99,2% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

5,3 %
Mínimo 3% da Receita deArrecadação

LIMITE ALCANÇADO

INDICADORES

Presença na mídia como um todo

Objetivo: Avaliar a relação entre as mídias que citam o

CAU/RR com as notícias de arquitetura e urbanismo no

Estado.

Índice de inserções positivas na mídia

Objetivo: Avaliar o índice de satisfação com o atendimento  

das demandas.

Meta

Resultado

Meta

Resultado

100%

100%

100%

100%

Redes Sociais

Facebook

Curtidas: 806

Instagram

Seguidores: 1.616

Mídia Espontânea

Matérias Publicadas

Sendo:

Sites internet: 154  

postagens.

Impressas: Não existente.  

TV: Não existente



Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RNON

CAPACITAÇÃO

27

R$ 21.600
98,2% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

3,4 %
Mínimo 4% da Receita deArrecadação

LIMITE ALCANÇADO

INDICADORES

Índice de Atendimento

Objetivo: Avaliar o percentual de demandas atendidas em até  

30 dias.

Satisfação com a solução da demanda

Objetivo: Avaliar o índice de satisfação com o atendimento  

das demandas.

Meta

Resultado

Meta

Resultado

100%

100%

100%

100%



4. Ética Profissional

Tema: Por uma ética profissional noCAU/BR

Objetivo: Promover o exercício ético e qualificadoda profissão  

Investimento realizado: R$ 3.240 (32,4% do previsto)

Principalprojeto/ação:Contribuir positivamente parao exercício ético da profissão.

Em 2021 o coordenador da Comissão de Ética, Ensino e Exercício Profissional, participou do 20º Seminário Regional da  

CED-CAU/BR, juntamente com a assistente de comissões e do plenário, realizado em Brasília. O evento contou com uma  

reunião ampliada com os coordenadores; tendo como eixo de discussão: Principais gargalos na tramitação dos  

processos ético disciplinares; Perspectivas e avanços sobre o funcionamento do sistema CED-CAU; Agenda Institucional  

(2022/2023): sugestões/contribuições paratrabalhos.



4.1 ÉTICA PROFISSIONAL

• A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR (CED-
CAU/BR) realizou nos dias 3 de novembro, das 14h às  
18h e nos dias 4 e 5 de novembro de 202, das 9h às  
17h o 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR em  
formato híbrido – presencial e por videoconferência-
na sede do CAU/BR, em Brasília/DF.

• Os seminários da CED-CAU/BR teve por objetivo a  
discussão de assuntos relacionados à ética no exercício  
profissional do arquiteto e urbanista, e, por este  
motivo a participação dos CAU/UF é de extrema  
relevância para o enriquecimento das discussões e  
encaminhamentos dosseminários.



RESULTADOS

A Comissão de Ética e Disciplina, junto à Supervisão de

Processos Éticos Disciplinares, iniciou a gestão 2020-21

com 2 denúncias remanescentes, às quais se somaram

outras 3 denúncias ao longo de 2021, constituindo-se

importante desafio a execução de levantamentos e

análises que subsidiassem a adoção de novas estratégias

operacionais. As alterações, nesse sentido, envolveram

critérios mais transparentes para distribuição das

denúncias entre os conselheiros relatores e a consolidação

de um espaço para discussão e análise conjunta de

denúncias, por exemplo, e o resultado foi o abrupto

crescimento do número de encaminhamentos e

deliberações da CED. Foram 5 denúncias tramitadas neste

primeiro ano de gestão, dentre as quais 110 tiveram o

processo de apuração concluído em fase de análise

preliminar (cerca de 90% pelo arquivamento por falta de

indícios de infração) ou encaminhadas a julgamento do

Plenário. Além do monitoramento e aprimoramento

constante dos fluxos que envolvem a CEPEF,destaca-se que

asatividades desenvolvidas também subsidiaram estudos e

elaboração de conteúdos orientativos, que serão

difundidos nessespróximos anosdegestão.

Média de conclusão  dos
processo 180 dias



DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Roraima -

CAU/RR, criado pela Lei nº 12.378 de 31 de dezembro

de 2010, com jurisdição em todo o território do

Estado de Roraima, é uma autarquia federal que

regulamenta o exercício profissional da arquitetura e

urbanismo, e 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 e pelo aperfeiçoamento

do exercício da arquitetura e urbanismo, visando o

desenvolvimento regional e urbano sustentável e a

preservação do patrimônio histórico, cultural,

artístico, paisagístico, edificado eambiental.

Embora 2021 tenha sido um ano diferente, a ética

profissional sempre foi pautada no âmbito do CAU/RR,

promovendo, o exercício ético e qualificado da

profissão e, com isto, contribuir positivamente para o

exercício ético da carreira. O desafio para 2022, um

ano tão desafiador quanto o de 2021, é exercer e

defender a autonomia própria da profissão liberal, de

modo que prevaleçam as melhores considerações

artísticas, técnicas e científicas sobre quaisquer

outras. Temos que considerar o impacto social e

ambiental das atividades profissionais na execução de

obras sob sua responsabilidade e respeitar os valores e

aherança natural e cultural da comunidade em que

compromisso profissional à formulação

esteja prestando serviços. Condicionar todo

e

apresentação de proposta técnica que inclua com

detalhe os produtos técnicos a serem produzidos, sua

natureza e âmbito, etapas, prazos, a remuneração

requerida e suaforma.



4.3 Formação profissional

O arquiteto e urbanista possui um papel fundamental

na preservação do meio ambiente, do patrimônio

histórico e no fortalecimento da identidade cultural

dos espaços. Além disso, tem um compromisso

histórico com propósitos humanísticos que começa a

ser ensinado no processo de formação dos

profissionais e deve acompanhá-lo ao longo de todo o

exercício profissional.

Desta forma, é válido ressaltar a necessidade de

atualização profissional, da capacitação técnica e do

acompanhamento das novas tecnologias, que

influenciam diretamente na vida profissional dos

arquitetos e urbanistas. Neste sentido, em 2021 o

CAU/RR conseguiu assinar convênios com instituições

de ensino, e apesar da pandemia, manteve, sem

custos, parcerias para promover a formação dos

arquitetos eurbanistas.



4.7 Comunicação

A missão da Assessoria de Comunicação do CAU/RR é

preservar e divulgar a imagem da instituição, buscar a

eficiência na comunicação com os diversos públicos

com os quais se relaciona e responsabilizar-se pela

gestão dos processos comunicacionais. Neste sentido,

o maior desafio é utilizar as ferramentas mais

eficientes para alcançar o público-alvo correto. As

redes sociais se destacam na velocidade e

instantaneidade em repassar informações, mas

precisam ser utilizadas da forma correta e sob as

estratégias planejadas. Desta forma, o CAU/RR busca

diariamente a informar os profissionais, estudantes,

empresários e outros envolvidos no setor da

arquitetura e urbanismo das ações e debates

realizados pelo CAU/RR. A imprensa é parceria

fundamental para que o CAU/RR informe a sociedade

civil dos trabalhos que sãorealizados.

Desta maneira, o Conselho atua para melhorar cada

vez mais sua relação com os profissionais dos meios

de comunicação. Em 2021, ocupamos jornais

impressos, portais de notícias, emissoras de rádio e

televisão sempre abordando assuntos de relevante

interesse público, o que tem tornado o CAU/RR uma

fonte confiável da imprensa na hora de abordar

pontos relacionados àArquitetura eUrbanismo.



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Este Acordo de Cooperação Técnica teve por

objeto desenvolver um protótipo de escritório  

modelo do conselho, em beneficio à população  

de baixa renda do estado de Roraima, para fins  

de ensino, pesquisa e extensão, de forma a  

promover a aproximação da comunidade técnica  

de arquitetura e urbanismo da sociedade, bem  

como, elevando o conhecimento técnico das  

instituições e empresas locais que atuam no  

setor da construção civil em defesa da ATHIS-

Assistência técnica de Habitação de Interesse  

Social.

RNON

ATHIS

34

R$ 32.800
147% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

3,4 %
Mínimo 3,4% da Receita deArrecadação

LIMITE ALCANÇADO

ACORDODECOOPERAÇÃOTÉCNICANº 02/2021

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI

CELEBRAM,DEUM LADO,OCONSELHO DEARQUITETURA E

URBANISMO DE RORAIMA, MEDIANTE O INSTITUTO

EUVALDOLODI- IEL/RRCOMOINSTRUMENTODEENSINO,

PESQUISAEAÇÕESEXTENSÃO



RESULTADOS



4.9 Assistência técnica

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  

QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE  LADO,

O

ARQUITETURA E

UM

CONSELHO DE  

URBANISMO DE

RORAIMA, MEDIANTE O INSTITUTO

EUVALDO LODI -

INSTRUMENTO

IEL/RR COMO

DE ENSINO,
PESQUISA E AÇÕESEXTENSÃO.

Abrangência da Ação

A ação se desenvolveu no Municípiode  

Boa Vista (RR), sendo organizada pela CATHIS,  

nossa comissão especial, em conjunto com a  

Codesaima e IEL.

Inicialmente foram selecionados 20 estagiários do  

curso de Arquitetura e Urbanismo do estado de  

Roraima, sob a coordenação da Profa. PhD Graciete  

Guerra da Costa. O ponto inicial da ação ocorreuem  

uma reunião de alinhamento entre estagiários e  

responsáveis dos alunos das três instituições, sendo  

realizada de forma presencial na sede do CAU/RR,  

dia 16/11/2021, onde foi explicado pelo Presidente  

do CAU, Arq. Rodrigo Ávila, Profa. PhD Graciete  

Guerra da Costa e Elanne Caroline Mendonça  

Ferreira, Chefe da divisão de serviço social da  

CODESAIMA, foi abordado os objetivos das ações,  

bem como, a importância do trabalho para  

população desassistida na questão de moradia  

digna. Nessa reunião, os alunos foram divididos em  

dois grupos (manhã e tarde) e distribuídos agenda e  

material explicativo da ação para eles, que  

inicialmente seria de levantamento arquitetônico.

Os recursos financeiros foram disponibilizadospara  

efetivar o pagamento do estágio remunerado de  

extensão aos alunos.



RESULTADOS
• As ações de levantamento iniciaram no dia 18/11/2021, das  

8h às 12h, como grupo da manhã, o grupo da tarde iniciou  
somente uma semanadepois.

• Na primeira semana o ponto de encontro foi Escola  
Estadual Doutor Luiz Rittler Brito de Lucena, situada àRua  
João Pessoa, Nova Cidade. Foi realizado o cadastramento  
social de moradores do bairro e levantamento físico das  
habitações para processo de seleção do Programa Morar  
Melhor, do Governo do Estado deRoraima.

• O desenvolvimento de todas as atividades foi acompanhado  
por professores e técnicos do CAU e da CODESAIMA,  
conforme orientação da comissão –CATHIS.

• A parceria IELRR - CODESAIMA, trouxe muitos benefícios,  
uma vez que as ações realizadas com esse projeto,  
ajudaram a formação dos alunos do curso de Arquiteturae  
Urbanismo de Roraima com relação às realidades sociais  
encontradas e por consequência as potencialidades para  
atuação nesse campo no estado deRoraima.

• O contrato foi cumprido integralmente promovendoserviço  
para quem precisa e não pode contratar. São famílias  
carentes localizadas em áreas ainda nãoregularizadas.

• Foram realizadas as entrevistas com os moradores e os  
levantamentos das moradias, programa de necessidades, a  
definição do Programa de Necessidades só era finalizada  
com o Layout das moradias. Após o Layout se desenvolviao

projeto, geração de Plantas, Imagens e outraspeças  
necessárias.

• Conclusões ePerspectivas

• O início das atividades do escritório modelo do CAU foi de  
pleno êxito. Os 20 (vinte) estudantes de Arquitetura e  
Urbanismo selecionados estavam realizaram uma ação  
significativa de ATHIS e com resultado palpável em apenas  
dois meses, tornando nosso projeto umsucesso.

• Em cenário positivo a perspectiva da comissão viabilizará  
em conjunto com o plenário a continuidade desse projeto  
tento a oportunidade de finalização do mesmo emconjunto  
com as instituições conveniadas. Em um formato um pouco  
reduzido, garantindo desta forma a viabilidade financeirado  
processo.

• Um resumo das atividades realizadas, em quantidade de  
bairros atendidos e iniciados os serviços podem ser  
verificados na planilha abaixo e nas evidencias emanexo.



RESULTADOS

Tabela 1.0- RESULTADOS2021

BAIRROS TOTAL DECADASTROS TOTAL DEVISITAS TOTAL DE ORDENS DESERVIÇO

13 DESETEMBRO 11 7 NÃOPOSSUI

31 DEMARÇO 1 1 NÃOPOSSUI

AEROPORTO 9 1 1

DOUTOR AIRTONROCHA 343

VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

ALVORADA 94
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

APARECIDA 16 3 NÃOPOSSUI

ASABRANCA 49 17 7

PROF°ARACELI SOUTOMAIOR 91
60 20

BAIRRO DOSESTADOS 6 3 NÃOPOSSUI

UNIÃO 30 18 NÃOPOSSUI

JARDIM BELAVISTA 154 56 40

BURITIS 16 15 6

CAÇARI 1
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

CAIMBÉ 15 8 5

CALUNGÁ 18
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

CAMBARÁ 24
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

CANARINHO 1
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI



RESULTADOS
Tabela 1.0- RESULTADOS2021

JARDIMCARANÃ 55 41 22

CAUAMÉ 50 36 19

CENTENÁRIO 29 23 13

CENTRO 6
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

CIDADESATÉLITE 280
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

CINTURÃO VERDE 20 4 1

LAURAMOREIRA 181 83 36

CONJUNTOCIDADÃO 8 1 1

MANAÍRA 1
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

CRUVIANA 1
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

DR AQUILINO MOTADUARTE 10
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

DR SILVIOBOTELHO 31 31 11

DR SILVIOLEITE 98 61 25

JARDIMEQUATORIAL 294 132 46

JARDIM DASCOPAÍBAS 1
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

JARDIMFLORESTA 11 7 NÃOPOSSUI

JARDIMPRIMAVERA 42 45 19

JARDIMTROPICAL 26 15 4

JOÃO DEBARRO 423
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

JOQUEICLUBE 39 17 9

LIBERDADE 13
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI



RESULTADOS
Tabela 1.0- RESULTADOS2021

MECEJANA 6

VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

MONTE DASOLIVEIRAS 71
47 21

MURILO TEIXEIRA 8

VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

NOVACANAÃ 12
8 3

NOVACIDADE 481
234 97

NOVAESPERANÇA 2

VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

NOVAVIDA 33

VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

OLÍMPICO 21
20 6

OPERÁRIO 80
10 8

PARAVIANA 6
3 NÃOPOSSUI



RESULTADOS

PEDRAPINTADA 342 267 56

PINTOLÂNDIA 117 73 36

PSICULTURA 5
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

PRICUMÃ 12
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

RAIAR DOSOL 143 77 43

SAIDSALOMÃO 6
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

SANTALUZIA 27 13 1

SANTATEREZA 136 70 32

SÃOBENTO 343 80 40

SÃOFRANCISCO 3
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

SÃOVICENTE 8 6 NÃOPOSSUI

SENADOR HÉLIOCAMPOS 1229 255 107

NÃODECLARADOS 9
VISITA TÉCNICA NÃOREALIZADA. NÃOPOSSUI

TOTAL DE BAIRROS COM CADASTRO =61
TOTAL DE BAIRROS  

VISITADOS = 38
TOTAL DE VISTAS =1848 TOTALDEORDENSDESERVIÇO=735

41
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Desafiospara2022:

1Fragilidade da administração das prefeituras e

Governo do Estado quanto às políticas públicas de

meio ambiente, patrimônio ehabitação.

2Aumento das demandas de debates e legislação

nacional que influenciam as políticas públicas, hoje

representadas pelo novo marco do saneamento, de

regularização fundiária e desburocratização, que

fragilizam aautonomia municipal;

3Falta de democratização do debate ambiental no

Estado e na capital, visto que pelo excesso de

burocracia o CAU/RR ainda não conseguiu oficializar

uma cadeira nos Conselhos de Meio Ambiente

municipal eestadual;

Perspectivaspara2022:

1Estreitar laços com a gestão executiva da capital para

poder acompanhar e colaborar com o debate das

políticasPublicas.

2Aumentar a cooperação institucional com a OAB RR,

Ministério Público do Estado do Roraima no fomento

e debate sobre os Planos Diretores no Estado e

políticas voltadas para patrimônio, habitação e meio

ambiente e realizar novas parcerias institucionais,

além de interiorizar odebate;

3Contribuir com o aprofundamento do debate sobre

mobilidade urbana para a revisão e atualização

doPlano Diretor de Mobilidade Urbana da capital Boa

Vista;

4Ampliar a discussão sobre planos diretores com as

prefeituras de cidades com mais de 20 mil habitantes

em Roraima.

5Participar e realizar eventos com fomento dos Planos

Diretores e políticas públicas noEstado.



5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS

E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO



5.1 Gestão de pessoas
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A política de gestão de pessoas praticada

pelo CAU/RR é pautada nas  

institucionais e desenvolvida por

na área de

diretrizes

meio de

recursos

à valorização do seu

ações específicas  

humanos, voltadas  

corpo funcional.

Tem como finalidade motivar e comprometer

operacionais da unidade

os empregados com os resultados

de trabalho e,

consequentemente, com os objetivos  

estratégicos da organização.

A política fundamenta-se em questões como:

desenvolvimento profissional, remuneração

e capacitação.

Conformidade legal

Para assegurar a conformidade da gestão de

pessoal, observa-se o conjunto de regras e

diretrizes estabelecidas pelo Governo

Federal e órgãos de controle, a seguir.

Constituição Federal; Consolidação das Leis36
do Trabalho; Lei nº 6.019/74; Lei 8.212/91;

Lei 8.213/91; Lei 11.788/08; Normas internas

do CAU, entre outras.
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5

Provimento
Concurso– 28% Comissão –72%

Médio –43%

Nível
Superior –57%

Gênero
Masculino – 43% Feminino –57%

Institucional:  
5

Conselheiros

Fiscalização:  
3

empregados

Administrativ  
o: 2   

empregados

Atendimento
: 1

empregado

Comunicação
: 1

terceirizado

Assessoria  

Contábil

,Limpeza, TIe  

Assessoria  

Jurídica são  

terceirizadas

Agente de  

Fiscalização

Secretaria  

Geral

Assessorde  

Fiscalização

Gerente  

Técnico

Assesoriadas  

Plenárias e  

Comissões

GerênciaGeral

Gerência  

Administrativa

Cargos



5.1 Gestão de pessoas

52

43

36

• Atendimento• Administrativo

• Fiscalização• Comunicação

R$  
50.800

R$  
312.494

R$ R$
201.174 276.903

57,5%

5

3

7

Terceirizados Conselheiros Empregados

FORÇA DETRABALHO

GASTO DE PESSOAL S/ RECEITAARRECADADA

EXERCÍCIO DE2021

557.295

968.525



5.2 Gestão orçamentária e financeira
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Toda a gestão orçamentária e financeira é

efetuada através do acompanhamento dos

projetos e atividades contidos no Plano de

Ação e Orçamento do CAU/RR, dentro do

planejamento efetuado e aprovado no que

compete ao exercício de 2021. As aplicações

1
.1

3
1

.4
5

2

9
2
6
.4

7
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9
2
6
.4

7
4

9
2
6
.4

7
4

Prevista

DESPESAS

Empenhada Liquidada Paga

9
6
8
.5

2
5

9
2
6
.4

7
4

RECEITAS

204.217,95 1.592,01

276.066,09

41.003,60

663.007,13

financeiras e demais receitas têm

acompanhamento diário tanto as contas

bancárias como no SICCAU e no SISCONT

por meio de registros diários.

Detalhamento dareceita

3.572,48

Anuidades Certidões RRT's Financeiras Fundo deapoio Outras receitas

Empenhos por tipo

9

33

114

Ordinário

Estimativo  

Global
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5.2 Gestão orçamentária e financeira

36

E
st
a
g
iá
ri

os

Toda a gestão orçamentária e financeira é

efetuada através do acompanhamento dos

projetos e atividades contidos no Plano de

Ação e Orçamento do CAU/RR, dentro do

planejamento efetuado e aprovado no que

compete ao exercício de 2021. As aplicações

financeiras e demais receitas têm

acompanhamento diário tanto as contas

bancárias como no SICCAU e no SISCONT

por meio de registros diários.



Gestão de licitações e contratos

36
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A) CONFORMIDADE LEGAL Todas as contrações do CAU/RR são regidas pela Lei de Licitações nº 8.666, de 21 de junho de

1993, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de

publicidade, compras, alienações e locações. Dentre as principais aquisições e contratações em 2021, elencamos, abaixo, as

modalidades e contratos realizados peloCAU/RR:



5.6 Gestão de custos

Deve conter:

a)estimativa de custos por área de atuação, demonstrando a distribuição dos recursos consumidos entre as  

áreas finalísticas (fiscalização da atividade profissional) e desuporte;

b)principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos  

gastos.
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É efetuada de acordo as diretrizes

orçamentarias e realizadas por

centro de custos. Cada Projeto e

ou Atividade possui um centro de

custo integrado as ações

aprovadas no seu plano de ação e

vinculadas a uma meta

estratégica.

São acompanhadas mensalmente,

e relatados possíveis desvios de

cursos, quando há necessidade,

são efetuados ajustes contábeis e

ou transposições mediante

solicitação e aprovação das

instancias e ou dos requerentes,

quando ocorre alteração no valor

total do orçado no plano, são

efetuadas reformulações.

Todo os projetos e atividades aprovados e contido no Plano

de Ação do CAU/RR - 2021 são organizados e vinculados

por centro de custos, que os remete a uma conta contábil

permitindo identificar os custos específicos de cada ação.

Assim, são conhecidos os custos fixos, e os custos

variáveis, o que permite efetuar por ocasião da elaboração

do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RR, para cada

exercício as projeções de despesas que são

acompanhadas, tanto no início do exercício e ou contratos  

assinados, para a indicação orçamentária, emissão de pré-

empenhos e empenhos. Posteriormente são acompanhados

os índices de reajustes contratuais, e as respectivas

execuções quantitativas e financeiras. Então a gestão dos

custos é efetuada todos os dias, com acompanhamento dos  

pagamentos, e registros de todos os documentos que

deram origem ao gasto, no que se refere a receita o

acompanha3m6ento é efetuado diariamente, sendo registrado

as variações de todas as rubricas.

Planosde  
ações

Fiscali  
zação

Admin  
istrativ

o
Atendi  
mento

Comun  
icação

Cacapi  
tação

Fundo  
de  

apoio

CSC-
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zaçãoCSC-

Atendi  
mentoSede

Presid  
ência

CATHI  
S

Cofap

caueri

Cepef

Planej.

CSC-
Siscaf

GESTÃO DE CUSTOS



6. INFORMAÇÕES  

ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS  

E CONTÁBEIS.
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Considerações

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e

pelos CAU/UF utiliza um mesmo sistema

informatizado de contabilidade estando este

integrado a diversos sistemas de controle

assim, um

contábil do

administrativo possibilitando,  

acompanhamento da gestão  

conjunto em tempo real, tanto pelas áreas

técnicas do CAU/BR como por sua assessoria

contábil terceirizada que presta consultoria e

emite relatórios contábeis a todos os entes do

CAU.

Norma interna

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP) e do manual correspondente

(MCASP) seguidas integralmente pela

Contadoria do CAU/ RR, a Resolução CAU/BR

nº 174/2018 dispõe sobre procedimentos

orçamentários, contábeis e de prestação de

contas a serem adotados pelo CAU/BR e pelos

CAU/UF (https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/).

Tal norma propicia ao CAU/BR, dentre outros,

por meio de  

melhorias das

de exercer acompanhamento

orientações e proposições de

informações contábeis.

Demonstração  

Demonstração

Auditoria Interna do CAU/BR

A Contadoria do CAU/ RR conta ainda com a

Auditoria (interna) do CAU/BR a qual incumbe

“manifestar-se acerca das informações

contábeis mensais por meio de relatórios”,

segundo o art. 8°, § 2°, e art. 11, da referida

Resolução CAU/BR nº 174/2018.

Declaração do Contador do CAU/ RR

Declaro que as informações constantes das

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,

Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,

de Fluxos de Caixa e das

Variações Patrimoniais,

regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP) e pelo respectivo manual

(MCASP), referentes ao exercício de 2021,

refletem nos seus aspectos mais relevantes a

situação orçamentária, financeira e patrimonial

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de

Roraima – CAU/ RR.

Boa Vista - RR, 06 de março de 2022.

Antonio Thiago Gomes Rocha  

Contador CRC/RR 16036/O- 0

GESTÃO CONTÁBIL

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/
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Valores em R$mil Valores em R$mil

BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio


27Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

Valores em R$mil Valores em R$mil

BALANÇO PATRIMONIAL

https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
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Valores emR$mil Valores em R$mil

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
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Valores em R$mil Valores em R$mil

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
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Valores em R$mil Valores em R$mil

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
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Valores em R$mil Valores em R$mil

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
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Valores em R$mil Valores em R$mil

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
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Valores em R$mil Valores em R$mil

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

https://cau-rr.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
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Balanço  
Patrimonial

Demonstração
das Variações
Patrimoniais

Balanço
Financeiro

Balanço  
Orçamentário

Demonstração  
do Fluxo de  

Caixa

Notas  

explicativas

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauto.gov.br/

Base de  
preparação

Lei
4320/64

NBC
TSP

Normas  
CAU

MCAPS

Moeda

funcional:Real

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  

CONTÁBEIS

https://transparencia.cauap.gov.br/
https://transparencia.cauap.gov.br/


7. ANEXOS E APÊNDICES
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PLANEJAMENTO

A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do

CAU/BR opinou favoravelmente à aprovação do Plano

de Ação executado pelo CAU/RR no exercício de 2021.

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR

Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº 005/2022, de

27/01/2022, a empresa contratada pelo CAU/BR, ATA

Contabilidade e Auditoria, responsável pela assessoria

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

em vista que não constatamos nenhuma falha na

prestação de contas de 2021 do CAU RR, informamos

que a mesma está em condições de ser aprovada pela

Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do

CAU BR”.

.

7.1 Posicionamentos de Área, Assessoria,  
Instâncias e Auditoria Externa


