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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Arquitetos e Urbanistas,
Traduzir em números as atividades da gestão resultou em
uma tarefa árdua, mas prazerosa. Afinal, como colocar no
papel a emoção de vivenciar os inúmeros eventos ao lado
dos arquitetos e urbanistas paraenses? É de extrema
responsabilidade com a sociedade em geral e com a
classe profissional entregar de forma íntegra e precisa os
dados sobre o ano de 2020 contidos neste documento.

Impossível mencionar as atividades da gestão sem partir
das diversas parcerias firmadas ao longo destes últimos
anos. Sabe-se que ninguém caminha sozinho e é a
cooperação de inúmeras entidades do setor público e
privado que aprimoram as nossas ações, à exemplo da
ação integrada das entidades de arquitetura e urbanismo
no Estado e no país.
É com orgulho que compartilhamos as informações que
constam nesse relatório e relatamos a nossa caminhada
em 2020.
17/06/2021
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1. VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL E AMBIENTE
EXTERNO

Identidade Organizacional

Ser
reconhecido ✓ Excelência
como referência na
organizacional;
defesa e fomento ✓ Comprometimento
das boas práticas da
com a inovação;
Arquitetura
e ✓ Unicidade e
Urbanismo.
integração;
✓ Democratização da
informação e
O Conselho de Arquitetura e
conhecimento;
urbanismo do Pará é uma autarquia
✓ Interlocução da
federal da administração indireta,
Arquitetura e
dotado de personalidade jurídica de
Urbanismo na
direito público e estrutura federativa.
sociedade.
Promover
Arquitetura e
Urbanismo
para Todos.

Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Pará

TV RUI BARBOSA
452 – CEP 66053260 BELÉM - PA

Autarquia Federal
Natureza Jurídica

14.974.293/0001-12

9412001

(91)3348-4953
(91)3348-4954

www.caupa.gov.br

Código CNAE

Foi criado pela Lei Federal

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/PA tem sua
organização e funcionamento normatizados pela sua lei de criação
e regimento interno, está sediado em Palmas, capital do Estado, e
possui em composição 9 conselheiros titulares e igual número de
conselheiros suplentes.

José Akel Fares Filho- Presidente
Responsáveis Flavio Campos do Nascimento- Gerente Geral
pelo relatório Igor de Castro Corrêa- Gerente Adm. e Financeiro

atendimento@caupo.gov.br
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Organização do CAU/PA
Órgãos Deliberativos

Organograma
O CAU/PA apresenta a seguinte estrutura organizacional,
aprovada através da Deliberação Plenária nº01/2018

▪ Plenário
▪ Presidência

▪ Comissões Ordinárias
Comissão de Ensino e formação e Exercício
Profissional – CEFEP/PA
Comissão de Ética e Disciplina – CEP/PA
Comissão de Administração Planejamento e
Finanças – CPAFI/PA
Deliberação Plenária 01/2020
▪ Comissões Especiais
Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais –
CPUA/PA - Deliberação Plenária 02/2019
Comissão Eleitoral (em ano de eleição)
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MODELO DE NEGÓCIO
• A sociedade.
• Órgãos públicos nas três esferas de
governo.
• Conselhos profissionais.
• Instituições de ensino e pesquisa.
• Arquitetos e urbanistas.
• Entidades de classe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Empresas de construção.
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de produtos e serviços
Plano de Fiscalização
Gestão da informação (Gestão do conhecimento)
Gestão eletrônica de documentos e processos - GED
Gestão do relacionamento
Comunicação E Atendimento
Planejamento e gestão estratégica
Prestação de contas
Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e
mostras especializadas, seminários, oficinas,
congressos, conferências, outros)
Normatização da profissão E Consultoria/ orientações
Treinamento/cursos de capacitação
Convênios ( implantação e funcionamento de
escritórios modelo, projetos e pesquisas)
Plano de Comunicação
Residência Técnica

• Ética e transparência.
• Excelência organizacional.
• Comprometimento com a
inovação.
• Unicidade e integração.
• Democratização da informação
e conhecimento.
• Interlocução da arquitetura e
urbanismo na sociedade.

Online
• SICCAU
• Portal online

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

• Sistemas de informação:
• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervarão, registro e certificação);
•
Data Center.
• Capital humano.
• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.
• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, conferências, outros).
• Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes).
• Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo.
• Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de conhecimento, patrocínio e
convênios;
• Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços.
• Comunicação e marketing.
• Capacitação continuada – reciclagem profissional.
• Reuniões plenárias e de comissões para a normatização da atividade profissional.
• Premiações (valorização das boas práticas / concurso de TCC).

• Call Center
• Redes Sociais - Fóruns de debate
• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos
relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia
subliminar
• Portal do CAU
• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)
• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canais de
atendimento presencial (pelo CAU e parceiros)
• Ouvidoria
• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras
especializadas, seminários, workshops, congressos,
conferências, outros)
• Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com
instituições de ensino, certificadoras, desconto para
ingressos de eventos da profissão, outros)
• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das
obras

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.

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.

Análise do Ambiente Externo
•

•

•

A receita do CAU/PA, por comando legal, é fruto
do recolhimento, por parte dos profissionais arquitetos e
urbanistas, das anuidades, taxas referentes ao Registro de •
Responsabilidade Técnica (RRT) e multas diversas em
face do exercício da profissão. Isso posto, a arrecadação
do Conselho é diretamente proporcional ao nível da
atividade da categoria que por sua vez, acompanha o nível •
de atividade da construção civil.

Em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o setor experimentou um resultado
positivo de aproximadamente 1,6%. Esperava-se, portanto,
um crescimento também positivo para 2020. Como já
relatado, a paralização imposta pela pandemia de covid-19
a partir de março de 2020 trouxe incertezas para o setor.
Segundo pesquisa realizada pela Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), em parceria com o .
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o
setor teve uma queda significativa nos meses de março e
abril, alcançando o menor ritmo de atividades da série
histórica, iniciada em 2010, na Pesquisa de Desempenho
da Construção Civil. Em maio, foi iniciado um processo de
forte recuperação, sendo que nos meses de agosto,
setembro e outubro, os resultados foram positivos e os
mais expressivos desde o final de 2012, com um
crescimento de 5,6% no 3º trimestre de 2020 – a maior
alta registrada em um trimestre pelo setor desde 2014.
Outros pontos foram relevantes para essa recuperação do
setor, como empréstimos destinados à aquisição e
construção de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo (SBPE) e a queda nas taxas

de juros incentivada pela redução da taxa Selic em 2019.

O mercado imobiliário nacional alavancou com um
incremento de 8,4% nas vendas de imóveis novos e teve
queda de 27,9% nos lançamentos no acumulado dos
primeiros nove meses de 2020.
O setor ainda movimentou a economia, gerando 138.409
novos empregos formais no período de janeiro a outubro
de 2020, conforme os dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged). Nesse contexto,
o setor de Arquitetura e Urbanismo, apesar da grande
retração na demanda de projetos e obras, retomou o
crescimento nos últimos meses de 2020. A Archademy,
maior market network do setor no Brasil, realizou uma
pesquisa junto ao setor desde 2014.

PARÁ
Municípios: 144
População: 7.581.051
Profissionais ativos: 2911
Empresas registradas: 530
RRTs registrados: 7688
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/panorama e IGEO
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2.GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA,
ALOCAÇÃO DE RECURSOS.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Em

2020

houve

a

expedição

da

Portaria

Presidencial do CAU/BR nº 284, de 20/12/2020
(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/)
, criando um grupo de trabalho para atuar nas

Estrutura de Governança do CAU
I. Instâncias externas:
• TCU
• CGU

ações de estruturação e implantação das políticas
de governança institucional e de gestão de riscos e
controles internos, e de programa de integridade,
cujos trabalhos se iniciaram em meados de 2020,

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

com prazo conclusivo estimado para 30/06/2020.
Não obstante, com o advento da pandemia da
Covid-19

e

priorizações

decorrentes,

se

fez

necessário protelar-se a conclusão dos referidos
trabalhos para 30/06/2021.
No CAU/BR a estrutura de Governança foi
identificada dentro dos preceitos contidos no
Referencial Básico de Governança, 3ª edição,

expedido pelo Tribunal de Contas da União,
conforme segue.

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

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

SISTEMA DE GOVERNANÇA
Figura: Sistema de Governança do CAU

COSELHEIROS QUEM É QUEM
José Akel Fares Filho
Conselheiro estadual titular
Presidente

Filomena Matta Viana
Longo
Conselheira estadual
titular (Vice Presidente)

Raul da Silva Ventura
Neto
Conselheiro estadual
titular

Welligton de Souza
Veloso
Conselheiro Estadual
titular

Walter José de Morais
Borges
Conselheiro Estadual
titular

Roberta Menezes
Rodrigues
Conselheira estadual
titular

Clivia Correa Pinto
Bastos
Conselheira estadual no
Exercicio da Titularidade

Benedito Jose M. Moura
Conselheiro estadual
suplente

Juliano Pamplona
Ximenes
Pontes
Conselheiro Federal
titular

Raul da Silva Ventura
Filho
Conselheiro Estadual
suplente

Semirames silva da
Silva Conselheira
estadual suplente

Matheus de Almeida
Vieira
Conselheiro Estadual
titular

Emerson Bruno de
Oliveira Gomes
Conselheiro estadual
suplente

Romulo dos Santos
Rodrigues
Conselheiro estadual
suplente

Bruno Gabriel Freitas
Oliveira
Conselheiro estadual
suplente

Davina Bernadete
Oliveira Lima
Conselheira estadual
suplente

Maria Bestriz
Maneschy Faria
Conselheira estadual
suplente no exercício
da titularidad

Alice da Silva Rodrigues
Rosas
Conselheiro Federal
Suplente
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES
CEFEP

CAPAFi

CED

TITULARES

TITULARES

TITULARES

EMERSON BRUNO
DE OLIVEIRA
GOMES

FILOMENA MATA
VIANNA LONGO

VALTER JOSE DE
MORAIS BORGES

(Coordenador)
MATHEUS DE
ALMEIDA VIEIRA
WALTER JOSÉ DE
MORAIS BORGES

(Coordenadora)
CLIVIA CORREA
PINTO BASTOS

SUPLENTES

CEPUA
TITULARES
ROBERTA
MENEZES
RODRIGUES

(Coordenador)
WELLINGTON
DE
SOUZA VELOSO
MATHEUS
DE
ALMEIDA VIEIRA

RAUL DA SILVA
VENTURA NETO
EMERSON
BRUNO
DE
OLIVEIRA GOMES

CEPP
Titulares
MATHEUS DE
ALMEIDA VIEIRA
WELLIGTON
DE
SOUZA
VELOSO
WALTER JOSÉ DE
MORAIS BORGES

SUPLENTES
SUPLENTES

DAVINA
BERNADETE
OLVIERIA LIMA

SUPLENTES

SUPLENTES

BENEDITO JOSE
MELLO DE MOURA

RAUL VENTURA DA
SILVA FILHO

BRUNO GABRIEL
FREITAS OLIVEIRA

ROMULO DOS
SANTOS
RODRIGUES

SEMIRAMES SILVA
DA SILVA

BENEDITO JOSE
MELLO DE MOURA

BRUNO GABRIEL
FREITAS OLIVEIRA

SEMIRAMES SILVA
DA SILVA

BENEDITO JOSE
MELLO DE
MOURA
ROMULO DOS
SANTOS
RODRIGUES
BRUNO GABRIEL
FREITAS
OLIVEIRA

O Mapa Estratégico do CAU abrange um horizonte de planejamento de uma década (2013 a
2023), procurando estabelecer as bases para um Conselho com excelência profissional,
transparente, inovador e financeiramente sustentável. Os recursos do CAU são alocados,
prioritariamente, em sete áreas.

MAPA ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS
424.623,17

174.913,97

135.364,00

174.913,97

PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

32% da RAL

Tornar a fiscalização um
vetor de melhoria do
exercício da Arquitetura
e Urbanismo

2

13% da RAL
Assegurar a eficácia no
atendimento e no
relacionamento com os
Arquitetos e Urbanistas e
a Sociedade

2

13% da RAL
Assegurar a eficácia no
atendimento e no
relacionamento com os
Arquitetos e Urbanistas e a
Sociedade

1

10,3% da RAL

15% da RAL

15% da RAL

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

1

1

1

Legenda:
1. ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social
2. INVESTIMENTOS (R$) - Somatório dos recursos destinados ao objetivo estratégico
3. % ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Valores aprovados (Previstos)
4. Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade
5. RAL: Receita de Arrecadação Líquida.

Sugestão: Incluir a quantidade das iniciativas estratégicas (todos os projetos e atividades vinculadas aos objetivo), o valor
investido e % de alocação dos recursos (% dos limites previstos conforme o parecer aprovado em 2019 do CAU/BR)

15% da RAL

Fomentar o acesso
da sociedade
à
Arquitetura
e
Urbanismo
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3. RISCOS,
OPORTUNIDADES,
PERSPECTIVAS.

GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS
Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR realizou
um levantamento junto a todos os CAU/UF e ao CAU/BR
por meio de um “Questionário de Avaliação de Controles
Internos e Gestão de Riscos (QACI) visando avaliar o
nível de maturidade institucional nestes quesitos.
Não obstante, em 2020 o CAU/BR não tenha implementado
política de gestão de riscos, tal deficiência será debelada em
2021, conjuntamente com as ações do grupo de trabalho
criado para atuar nas ações de estruturação e implantação
dentre outros, de Política de Gestão de Riscos e Controles
Internos, cujos trabalhos se iniciarão em março, com prazo
conclusivo estimado para junho de 2021. O resultado dos
trabalhos serão disseminados a todos os CAU/UF que poderão
implementar as adequações do modelo do CAU/BR julgadas
necessárias a cada realidade
•

A Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito
do CAU/BR abrange questões estratégicas, riscos e
ameaças, com acompanhamento da execução do
Plano de Ação e abordagem como a das Três Linhas
de Defesa (IIA, 2013). Desta forma o CAU/BR conta
com os seguintes grupos de responsáveis envolvidos
com o gerenciamento de riscos:

• 1ª linha de defesa – Controles das Gerências e
Assessorias – controles desenvolvidos por meio de
sistemas
e
processos
sob
orientação
e
responsabilidade de cada gestor de área.

• 2ª linha de defesa – Controladoria e Gerência de
Planejamento e Gestão Estratégica – Coordenam as
atividades de gestão e monitoramento de riscos,
auxiliando os gestores da primeira linha de defesa a
desenvolverem e aprimorarem seus controles internos.
• 3ª linha de defesa – Auditoria Interna, Gerência de
Planejamento e Gestão Estratégica e Auditoria
Independente (abrangência: CAU/BR e CAU/UF) –
Fornecem avaliações (assegurações) independentes e
objetivas sobre os processos de gerenciamento de
riscos, controle e governança ao CAU/BR e CAU/UF.

GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS
Os recurso financeiros possuem especial atenção
desta Autarquia, pois representam um dos núcleos
fundamentais do interesse público, além da formação
estratégica e continuada dos recursos humanos no
âmbito das licitações, este Conselho observa todas as
normas que regulam as compras e contratações no setor
público, instrumentalizando e promovendo pesquisas de
preços e processos de compras nas eventuais dispensas
de licitações.
Promovemos também, quando necessário, licitações
para compra de bens ou contratações de serviços. Além
disso, todas as contratações de bens e serviços passa
pela análise de diversos departamentos institucionais
desta autarquia, antes de sua efetiva compra ou
contratação. Observamos além das normas legais, os
posicionamentos dos Tribunais de Contas, bem como
recomendações de outros órgãos, quando esta se fazem
presentes.

17/06/2021

Possuímos comissão de licitação permanente, que se
reúne ordinariamente com o fim de analisar os referidos
processos.
Possuímos um portal de transparência na rede mundial
de computadores, a fim de viabilizar a fiscalização do uso
dos recursos públicos por qualquer cidadão, além de
publicar avisos de licitação no Diário Oficial da União e
jornais de grande circulação.
O ambiente de controle é participativo, e composto polo
sistema gerencial e funcional e objetiva a materialização
das atividades fins desta instituição sem interrupções,
observando as normas legais e orientações dos órgãos
de controle. A avaliação de riscos é periódica e
materializa-se a partir das reuniões ordinárias as
atividades de controle são realizadas em sua maioria
pelo sistema gerencial, porém qualquer funcionário ou
cidadão pode ser agente ativo no controle de legalidade
dos atos administrativos. As informação e a comunicação
dos atos administrativos são feitas através do portal da
transparência.
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4. RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

4. Resultados e Desempenho da Gestão
O Plano de Ação de 2020, 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 estratégicas e projetos, as
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 2020, 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 2019 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 2020 situaram-se, praticamente, nas metas
previstas e aprovadas para o ano. As variações, frente
às metas previstas, se justificaram pelas adequações
realizadas pelo CAU, visando a um melhor
atendimento às políticas e prioridades de atuação
estabelecidas no alcance da Missão e Visão do
Conselho.

2,64

FISCALIZAÇÃO

Presença profissional nas obras e serviços fiscalizados
Objetivo: Avaliar a quantidade de presença profissional de
Arquitetos e Urbanistas nos serviços fiscalizados.

R$ 424.623,17

32,5 %

93,10% do previsto

Mínimo 15% da Receita de Arrecadação

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Meta
Resultado

81%

Das 296 ações de fiscalização realizadas, e 291 continham profissionais
responsáveis técnicos com RRT ou ART.
RRT por mês por profissional ativo
Objetivo: Avaliar o número de registro de RRTs no Estado.
Meta
Resultado

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do
exercício da Arquitetura e Urbanismo

2%

0,17
0,25

No Exercício foram gerados 7688 RRTs para 2911 profissionais ativos, estamos
trabalhando para aprimorar o indicador.
RNON

Capacidade de atendimento de denúncias
Objetivo: Avaliar percentual de atendimento às denuncias.
Meta
Resultado

INDICADORES
Presença profissional nas obras e serviços
fiscalizados
Objetivo: Avaliar a quantidade de presença profissional de
Arquitetos e Urbanistas nos serviços fiscalizados.
Meta
Resultado

5%
146%

Houve mudança na forma de medição do indicador, que
antes tratava sobre serviços conhecidos no Estado e
passou a abordar serviços propostos. A meta será revista.

100%
100%

Da 34 denuncias recebidas, 18 ainda estão sobe supervisão.

Eficiência na conclusão de processos de fiscalização
Objetivo: Avaliar o tempo de conclusão dos processos de fiscalização.
Meta
Resultado

100%
100%

Com a intensificação das ações de fiscalizações o numero de processos de
fiscalização aumentaram desproporcionalmente a capacidade de atendimento
do Conselho, ficando para conclusão no exercício seguinte. s
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Expectativas para proximo
periodo
• O Conselho busca a implementação de novas
frentes de fiscalização, serão traçadas estratégias
de fiscalizar redes sociais e editais de licitação.
• Serão analisados os conteúdos de editais e de
atividades irregulares publicados em perfis nas redes
sociais de leigos, empresas e profissionais. Por exemplo,
leigos e estudantes que se apresentam como
profissionais, empresas com CNPJ não registradas no
CAU e atividades executadas e elaboradas não
registradas no CAU.
17/06/2021
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4.3 ATENDIMENTO
INDICADORES

R$ 174.913,97
97% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

13,4 %
› % da Receita Líquida

LIMITE ALCANÇADO

Índice de Atendimento
Objetivo: Avaliar o percentual
de demandas atendidas em
até 30 dias.
100%
Meta
Resultado

OBJETIVO
Assegurar a eficácia no
atendimento e no
relacionamento com os
Arquitetos e Urbanistas e
a Sociedade

100%

RNON

Satisfação com a solução
da demanda
Objetivo: Avaliar o índice de
satisfação
com
o
atendimento das demandas.
100%
Meta
Resultado

100%

Total de Atendimentos
realizados em 2019: 531

ATENDIMENTO
O CAU/PA entende que o atendimento tem sido o ponto forte na boa visão
dos profissionais com relação ao Conselho. Uma boa comunicação e um
atendimento preciso, atencioso e eficaz, garante o bom relacionamento
entre os profissionais e o CAU. Portanto o CAU/PA planeja melhorar ainda
mais, investindo no quesito treinamento e tecnologias.

CANAIS DE
ATENDIMENTO
Telefone (segunda a sexta,
das 8h às 14h)
(91) 3348-4953 – Ramal 1
Whatsapp
(91) 99188-4526 (somente
mensagens de texto)
E-mail:
atendimento@caupa.gov.br
Pessoalmente (segunda a
sexta, das 8h às 14h)
TV. RUI BARBOSA 452 /
CEP 66053-260 BELEM-PA

Desafio e Perspectivas

O CAU/PA intensificou seus canais de atendimento, com o acolhimento de demandas através de
WhatsApp Business e outras ferramentas de comunicação remota.
Com a pandemia da COVID19, o atendimento remoto por meio do homeOffice, trouxe ao Conselho
resultados positivos, identificamos o aumento do numero de atendimentos e aumento da
capacidade produtiva dos colaboradores nas atividades de medida que pode diminuir a demanda
por atendimento presencial, telefônico e e-mail.

17/06/2021
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COMUNICAÇÃO
R$ 57.989,88

4,8%

90% do previsto

Mínimo 3% da Receita de Arrecadação

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

Acessos à página do CAU (Qtd.) (CAU/UF)
Objetivo: Avaliar Quantidade de acessos
qualificados (visitantes únicos) a página
do CAU.
Meta

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Resultado

30.000
61.249

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação
com a sociedade.

INDICADORES

RNON

Presença na mídia como um todo
Objetivo: Avaliar a relação entre as mídias que citam o
CAU/PA com as notícias de arquitetura e urbanismo no
Estado.
Meta
Resultado

100%
100%

Índice de inserções positivas na mídia
Objetivo: Avaliar o índice de satisfação com o atendimento
das demandas.
Meta
Resultado

100%

100%
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COMUNICAÇÃO
O ano de 2020 foi marcado pela comunicação nas redes sociais do CAU/PA (Instagram) e pela
atuação ativa nestes espaços (Facebook e Site), de modo a se aproximar dos arquitetos e
urbanistas do Pará.
As publicações realizadas nessas plataformas tinham por objetivo valorizar a profissão,
divulgar campanhas publicitárias, informar os profissionais sobre o funcionamento do CAU,
legislações e anuidades, além de estreitar os laços com instituições e empresas parcerias. É
importante destacar que as redes sociais atuaram de maneira alinhada com os CAU-UF e as
estratégias de comunicação definidas pelo CAU/BR.

17/06/2021
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REDES SOCIAIS
As publicações realizadas nessas plataformas tinham por objetivo valorizar a profissão,
divulgar campanhas publicitárias, informar os profissionais sobre o funcionamento do CAU,
legislações e anuidades, além de estreitar os laços com instituições e empresas parcerias. É
importante destacar que as redes sociais atuaram de maneira alinhada com os CAU-UF e
as estratégias de comunicação definidas pelo CAU/BR
Mais de 3.600 seguidores e 800 postagens
Lives, sorteios, campanhas publicitárias, canal de
denúncias, dicas e informação.

Mais de 2.000 seguidores
Mais de 1.000 postagens
17/06/2021
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Mídia e TV
A divulgação das boas práticas de arquitetura e urbanismo também se deu através
dos veículos de comunicação de massa, como a televisão. Nesse sentido, buscavase comunicar diretamente com a sociedade sobre a importância do profissional
arquiteto e urbanista.
A Regularização de Obras junto ao CAU, a
importância da atuação do arquiteto e urbanista e a
ATHIS foram as temáticas abordadas na
entrevistada dada pelo Conselheiro Emerson Bruno
Gomes ao Jornal Liberal.

Após pesquisa que revelava as calçadas de Belém
como uma das piores das capitais do Brasil,
CAU/PA, representado pelo Conselheiro Matheus
Vieira, foi convidado para dar uma entrevista
explicando a situação.
17/06/2021
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Campanha
do RRT
• Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Pará divulgou uma
campanha de conscientização
sobre a importância do Registro
de Responsabilidade Técnica RRT. A linguagem lúdica, com a
utilização de emojis, foi adotada
para facilitar a compreensão
sobre o documento e atingir os
recém-formados. A campanha foi
composta por vídeos, dicas,
debates e informações sobre o
documento.

30

4.9 Assistência técnica
A Assistência Técnica de Habitação em Interesse Social – ATHIS é regulamentada pela Lei nº 11.888, de
24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto
e a construção de habitação de interesse social. A habitação digna é um direito fundamental do cidadão, assim como
a saúde e a educação.
A partir disso, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos CAU-UF disponibilizam 2% de seu
orçamento para promover e apoiar ações de ATHIS em todo o Brasil. Em 2020, o CAU/PA realizou campanhas
publicitárias sobre essa temática, com objetivo de fomentar a discussão nas esferas acadêmica e profissional dos
arquitetos e urbanistas. Destaca-se a Campanha ATHIS entre outras atividades realizadas.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE - PRÊMIO CASA

RNON

Além do concurso, o Prêmio Casa realizado em 2019 também foi
composto por ações nas Instituições de Ensino de Arquitetura e
Urbanismo para divulgar a importância da Assistência Técnica em
Habitação de Interesse Social. Em 2020, o CAU/PA realizou a
Exposição Itinerante dos Trabalhos Vencedores na UNIFAMAZ.
31

Desafio e perspectivas
A pandemia do COVID-19 reformulou o planejamento de ATHIS no último ano de gestão,
transformando os encontros presenciais e a 2ª Edição do Prêmio C.A.S.A por ações de sensibilização
da sociedade sobre a existência da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social e a
importância da arquitetura e urbanismo nesse novo contexto.
A campanha publicitária contou com merchandising em programas de televisão, carro de som na
periferia e peças online. Confira algumas delas:

17/06/2021
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS
E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

GESTÃO DE PESSOAS

Tem como finalidade motivar
e comprometer os empregados com os
resultados operacionais da unidade de
trabalho e, consequentemente, com os
objetivos estratégicos da organização.
A política fundamenta-se em
questões
como:
desenvolvimento
profissional, remuneração e capacitação.

Feminino –30%

Nível
Superior –80%

Empregados

Masculino –70%

Conselheiros

Gênero
Estagiários

A política de gestão de pessoas
praticada pelo CAU/PA é pautada nas
diretrizes institucionais e desenvolvida
por meio de ações específicas na área
de recursos humanos, voltadas à
valorização do seu corpo funcional.

18

Médio –70%

Provimento

Cargos

10

1

1

1 1

1

Conformidade legal

Estagiário
s

Para
assegurar
a
conformidade da gestão de pessoal,
observa-se o conjunto de regras e
diretrizes estabelecidas pelo Governo36
Federal e órgãos de controle, a seguir.
Constituição Federal; Consolidação das
Leis 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

1Concurso –60%

1

Comissão –40%

2
1

1

GERENTE GERAL

GERENTE FINANCEIRO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CONTADOR

ADVOGADO

ANALISTA DE TI

ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO

ANALISTA TECNICO

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

GESTÃO DE PESSOAS

a Técnico e 01(um) Gerente Geral

Gastos por Alocação de Pessoal
Atendimento: R$ 80.765,39
Fiscalização: 326.960,00

52

Administrativo: 306.651,02
Comunicação: 46.429,61
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36
GASTOS DE PESSOAL S/ RECEITA
ARRECADADA DE 2019

O CAUPA possui 02 (dois) assistentes
administrativos que desempenham a
função
prestar
atendimento
aos
profissionais e sociedade, realizando filtros
para tomadas de decisão e chamadas com
o federal, gerenciamento de demandas do
Siccau, confecção de atas e secretaria do
presidente, comissões e diretoria; 01(um)
Contador, que realiza a rotina contábil,
para elaboração de balanços e relatórios
para a tomada de decisão , 01(um)
Analista de TI que hoje é encarregado pela
parte de sistemas, manutenção da rede e
cadastro biométricos, 01(um) Coordenador
Administrativo Financeiro, que coordena
as ações do atendimento, contabilidade e
TI e RH, além de gerar os relatórios de
Gestão e acompanhamento dos índices de
satisfação para o alcance das metas
estabelecidas em cada exercício; 01(um)
Analista de Fiscalização e 01(um) Analist

20

R$ 1.639.966

46,39%

R$ 1.500.000,00
R$ 760806,02

R$ 1.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ 0,00
RECEITA
ARRECADA

DESPESAS COM
PESSOAL

CAPACITÃÇÕES

• O CAU/PA participou do Treinamento para o
manuseio do novo Sistema de Inteligência Geográfica
(IGEO) destinado para os representantes dos CAU/UFs
da região Amazônia Legal. O sistema foi desenvolvido
pela coordenadoria de geotecnologia do Centro de
Serviços Compartilhados (CSC CAU/BR) e visa ser uma
ferramenta de consulta de dados e de fiscalização.

36

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FIANCEIRA

Estagiário
s

36

Evolução das Receitas – 2018 a
2020
A gestão orçamentária e financeira é feita
através do acompanhamento dos projetos e
atividades contidos no Plano de Ação e
Orçamento do CAU/PA
dentro
do
planejamento efetuado e aprovado no que
compete ao exercício de 2020.
As Receitas são previstas de acordo com
estudo feito com o quantitativo de
profissionais registrados ativos e o percentual
de perdas com créditos de liquidação
duvidosa. As aplicações financeiras e demais
receitas têm acompanhamento diário tanto
das contas bancárias como no SICCAU e no
SISCONT por meio de registros diários

Comparativo da Receita Arrecadada até
Dezembro - 2018/2020
R$ 2.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.000.000,00

R$1.639.966,33

R$ 500.000,00
R$ 0,00

R$1.494.757,26
R$ 1.339.879,66
2018

Despesa
2019
2020

A Receita Corrente Arrecadada até o mês de dezembro de 2020
foi superior a Receita Corrente Arrecadada no mesmo período de
2019, no valor de R$ 145.209,07 correspondente a 9,71%.
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Evolução das Depesas Correntes –
2018 a 2020
A Despesa Corrente realizada até o mês de
dezembro de 2020, foi inferior a Despesa Corrente
Realizada no mesmo período de 2019, no valor de
(R$ 138.775,67) correspondente a (10,06%).
Despesa Corrente até Dezembro
2018/2020

R$1.700.000,00
R$1.639.966,33

R$1.600.000,00
R$1.494.757,26

R$1.500.000,00
R$1.400.000,00

Despesa
2018
2019

17/06/2021

Pessoal

Diárias + Passagens

Material de Consumo

Prestação de Serviço

Encargos + Taxas

CSC + Fundo de Apoio
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Gestão de licitações e contratos

•

As licitações e contratos realizadas pelo CAU/PA são
amparadas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências; e pela Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, que Institui, no âmbito da União, estados,
Distrito Federal e municípios, nos termos do art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências.
No exercício de 2020 não houve procedimentos
licitatórios para contratações de bens e serviços, contudo
contratações realizadas no ano anterior foram continuadas.
Foram realizadas contratações de produtos e serviços por
dispensa de licitação em virtude do pequeno valor.

O Conselho realizou 21 Processos de Contratação.
21 Contratações Diretas
Principais contratações Diretas:
Fornecimento de Energia Elétrica
Despesas com Telecomunicações
Serviços de Segurança Predial
Serviços de Água e Esgoto

36

Estagiário
s

•

Justificativas:
•

A dispensa de licitação dessas contratações justifica-se pela manutenção
da continuidade de serviços da Sede Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, e baseiam-se no inciso II e XVI, do artigo 24 da Lei nº
8.666/1993. destacam-se as contratações com fornecedoras de energia
elétrica e água, justificadas pelo fornecimento exclusivo.

OUTRAS DESPESAS RELEVANTES:
•

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHAS 41.991,22

•

FUNDO DE APOIO AOS CAU’UF

•

CENTRO DE SERVICO COMPARTILHADOS, justifica-se pela necessidade do
Conselho Possuir Sistemas integrados de tecnologias capazes de atender o
Atendimento, Fiscalização, serviços de call-center 24h, Sistema SICCAU aos
Profissionais e Sistemas de Gestão Administrava: Contabilidade,
Patrimônio, almoxarifado, Passagens e Diárias entre outros.

•

O FUNDO DE APOIO AOS CAU’UFs, justifica-se pela necessidade do
sistema CAU estar presente em todas a unidades federativas, dando
aporte financeiros aos conselhos que não possuem Receita suficiente para
sua manutenção.

20.419,96

Gestão da tecnologia da informação
O CAU conta com o Centro de Serviços Compartilhados-CSC, conforme definido na Resolução n. 92 do
CAU/BR, de 10 de outubro de 2014, que compreendem os seguintes serviços:
Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU)
nos módulos:

•

Corporativo e Ambiente Profissional;

•

Sistema de Informação Geográfica;

•

Gerencial: SISCONT (Orçamentário, Despesas e Contábil), Centro de Custos, SISPAT
(Patrimônio), SISPAD (Viagens, Passagens e Diárias), SIALM (Almoxarifado), SICCL (Compras,
Contratos e Licitações), Gestão TCU (Geração de Relatório de Gestão ao TCU), Portal da
Transparência (Gestão do Portal da Transparência) e Prestação de Contas L
(Gestão de Prestações
de Contas do CAU/BR e dos CAU/UF);

Serviço de Data Center;
Rede Integrada de Atendimento (RIA), compreendendo:
•

Serviço de Tele Atendimento Qualificado (TAQ);

•

Serviço Telefônico de Tele Atendimento 0800 e 4007;

•

Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas;

•

Atendente Virtual;

Estagiário
s
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Gestão patrimonial e infraestrutura
Pensando em trazer o arquiteto e urbanista para
mais próximo do Conselho, o CAU/PA inaugurou em
2020 o CAU Working. O espaço criativo e
colaborativo de trabalho é gratuito e aberto para os
arquitetos e urbanistas com registro ativo no CAU.
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Gestão patrimonial e infraestrutura
A gestão patrimonial é efetuada
cotidianamente, com emplacamento de
todos os bens móveis e registro dos
demais patrimônios no sistema contábil.
Também são efetuadas as depreciações de
acordo com o NCASP.
A Gerência Administrativa e Financeira
atende a demanda de infraestrutura e
funcionamento das instalações atividades
do Conselho, através de:
Gestão dos contratos de fornecimento de
materiais
de
consumo
(gêneros
alimentícios para serviços de copa), de
limpeza e expediente;
Gestão dos contratos de serviços:
manutenção predial, seguro predial,
extintores, dedetização e energia elétrica;

Gestão dos serviços da Expedição:
externos e dos Correios (envio e
recebimento
de
correspondências);
pagamento de contas e/ou taxas nos
bancos, autenticações/reconhecimento de
firmas
em
cartórios,
protocolar
documentos nos fóruns, etc;

Gestão
dos
Bens
Patrimoniais:
lançamentos dos bens adquiridos e onde
estão lotados, depreciação mensal dos
bens, controle de saídas dos bens para:
conserto, empréstimo ou transferência,
sob emissão dos formulários/termos de:
saída,
empréstimo,
utilização,
e
transferência, além de inventários
periódicos.

INVESTIMENTOS 2020
2.704,05

Estagiário
s
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Gestão da Frota de veículos: controle de
utilização, gestão dos contratos de
abastecimento, seguro, manutenção, além
da documentação de cada veículo e
multas;

19.692,70
19.692,70
16.988,6
5

MÓVEIS E UTENSILIOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Gestão de Custos
diretrizes

Todo os projetos e atividades aprovados e contido no Plano de Ação

orçamentarias e realizadas por centro de

do CAU/PA - 2020 são organizados e vinculados por centro de

custos. Cada Projeto e ou Atividade possui

custos, que os remete a uma conta contábil permitindo identificar os

um centro de custo integrado as ações

custos específicos de cada ação. Assim, são conhecidos os custos

aprovadas

fixos, e os custos variáveis, o que permite efetuar por ocasião da

É

efetuada

no

de

acordo

seu

as

plano

de

ação

e

elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PA para cada

vinculadas a uma meta estratégica.
São

acompanhadas

relatados

possíveis

mensalmente,
desvios

de

e

cursos,

quando há necessidade, são efetuados
ajustes
mediante

contábeis

e

solicitação

ou
e

transposições

aprovação

das

instancias e ou dos requerentes, quando
ocorre alteração no valor total do orçado no

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 acompanhamento é efetuado diariamente, sendo registrado as

36 variações de todas as rubricas.

Estagiário
s

plano, são efetuadas reformulações.

exercício as projeções de despesas que são acompanhadas, tanto

6. INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS.

ORÇAMENTO
SUPERÁVIT ANUAL
Comparando a receita arrecadada com a despesa
realizada no exercício 2020, constatou-se um superávit
orçamentário no valor de R$ 378.940

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS
Contratação do projeto de execução da reforma do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo

FATOS RELEVANTES
Não houveram fatos relevantes no Orçamento de 2020

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conforme as informações geradas pelas demonstrações
contábeis, podemos destacar alguns pontos positivos e negativos
em relação às variações no resultado obtido em 2020 em relação
ao ano anterior, e que ainda assim nos proporcionaram obter um
superávit patrimonial.

Em relação às receitas arrecadas de contribuições e as outras
receitas, podemos destacar que superamos o ano anterior em
arrecadação, ultrapassando o objetivo orçamentário proposto, ou
seja, o que era previsto a ser arrecadado. Ressaltamos que neste
caso ainda a várias ações em andamento visando diminuir o
índice de inadimplência nas arrecadações, que é sua principal
fonte de recursos e a base dos projetos e ações deste conselho
de classe, através de nossa assessoria de comunicação assim
como dos demais profissionais envolvidos no atendimento e
gestão.
Podemos destacar também a redução do retorno em aplicações
em fundo de investimento que seria outra fonte de arrecadação,
devido a constante queda da taxa Selic, mas que em contra
partida favorece o crescimento da economia e possibilita uma
melhor arrecadação devido ao aumento da demanda por serviços
de profissionais.
Em relação as despesas podemos destacar que houve uma
redução em relação ao exercício anterior, ocasionadas por ações
deste conselho que visavam ter um melhor desempenho
operacional e ainda que proporcionassem manter a

visibilidade deste conselho junto a sociedade e aos
profissionais, além de favorecer um aumento em sua
arrecadação.
Dentre os pontos em destaque podemos citar os gastos
com pessoal devido a dispensa de um colaborador e a
contratação de um estagiário para a auxiliar nas demandas
de fiscalização e para desenvolver ações específicas junto
ao publico alvo e a sociedade, elevando a folha em 10%
em relação ao exercício anterior.
Houve uma redução nos encargos diversos, neste caso
especifico a diminuição deve-se a não contratação de
novos serviços junto a instituição financeira, porém sem
prejudicar a excelência no atendimento a nossos clientes.
Nos serviços contratados com pessoa jurídica houve uma
redução considerável devido o advento da pandemia que
impossibilitou novos investimentos em capacitação aos
nossos colaboradores, o mesmo ocorrendo com o material
de consumo.

Apesar das despesas terem sido reduzidas em relação ao
exercício anterior não conseguimos obter um melhor
desempenho nas ações e projetos desenvolvidos neste
conselho, devido as ações para conter a pandemia iniciadas neste ano.

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

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCASP) e do manual correspondente
(MCASP)
seguidas
integralmente
pela
Contadoria do CAU/PA, a Resolução CAU/BR
nº 174/2018 dispõe sobre procedimentos
orçamentários, contábeis e de prestação de
contas a serem adotados pelo CAU/BR e pelos
CAU/UF (https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/).
Tal norma propicia ao CAU/BR, dentre outros,
de exercer acompanhamento por meio de
orientações e proposições de melhorias das
informações contábeis.

A Contadoria do CAU/PA 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/PA
Declaro que as informações constantes das
Demonstrações
Contábeis:
Balanço
Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Demonstração de Fluxos de Caixa
e Demonstração 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 2020,
refletem nos seus aspectos mais relevantes a
situação orçamentária, financeira e patrimonial
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Pará – CAU/PA.

Belém-PA, 31 de Março de 2021.
William Corrêa Torres
Contador CRC/PA 018.392/O-8

6.2 Balanço Patrimonial
Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidade de bancos
Anuidades a receber
(-) Provisões para perdas

Outros créditos
Ativo Não Circulante
Créditos a longo prazo
Bens patrimoniais
Total

2018

2019

2020

Passivo + Patrimônio Líquido

2018

2019

2020

123.874

117.195

113.897

0

72.163

63.744

Fornecedores

29.514

27.142

40.612

Provisões de férias/13º Salário

82.141

0

0

Outras obrigações

12.217

17.890

9.542

Passivo Não Circulante

0

0

0

Obrigações a longo prazo

0

0

0

2.693.028

2.909.208

3.381.244

2.816.902

3.026.404

3.495.141

1.707.478

1.950.587

2.451.115

Passivo Circulante

943.321

1.043.434

1.427.496

Obrigações trabalhistas

1.914.984

2.401.441

2.954.501

(1.164.063)

(1.507.063)

(1.944.118)

13.236

13.236

13.236

1.109.423

1.075.816

1.044.026

0

0

0

1.109.423

1.075.816

1.044.026

2.816.92

3.026.404

3.495.141

Patrimônio Líquido
Resultados acumulados
Total

Demonstração contábil completa disponível em: http: https:\\transparenciacaupa.gov.br

6.3 Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Variações Patrimoniais
Aumentativas - VPA

2018

2019

2020

Variações Patrimoniais
Diminutivas - VPD

1.084.186

1.231.115

566.951

636.864

651.058

Juros e encargos de mora

121.930

124.117

102.622

819.877

836.443

Material de consumo

11.565

14.860

7.846

Serviços de terceiros

333.897

408.347

326.213

Depreciação de bens

53.726

51.443

50.993

156.084

127.047

62.411

9.076

343.461

437.083

1.378.224

1.765.034

1.720.990

554.370

216.180

472.035

Transferências concedidas
159.527

1.146

435

Provisões para perdas
Total

Total

1.932.594

1.981.214

2020

1.438.910

Serviços (taxas RRT)

Outras VPA

2019

813.415

Pessoal e encargos
Contribuições (anuidades)

2018

2.193.025

Déficit/Superávit do Exercício

Demonstração contábil completa disponível em: https:\\transparenciacaupa.gov.br

6.4 Balanço Orçamentário
Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Receitas Orçamentárias
Receitas correntes

2018

2019

2020

Despesas Orçamentárias

1.339.880

1.494.758

1.639.966

Contribuições
(anuidades)

640.894

726.658

885.850

Serviços (taxas RRT)

566.951

626.436

651.058

Receitas financeiras

121.930

124.117

102.622

10.106

1.146

435

Outras receitas correntes
Receitas de capital
Total

0

0

0

1.339.880

1.494.578

1.639.966

2018

2019

2020

Despesas correntes

1.339.351

1.380.109

1.241.333

Pessoal e encargos

867.637

876.953

858.043

Material de consumo

11.565

14.860

7.846

Serviços de terceiros

222.366

298.584

276.840

Encargos diversos

42.195

62.465

36.193

Transferências correntes

81.699

127.047

62.411

Despesas de capital

15.588

17.835

19.693

1.354.939

1.397.944

1.261.026

(15.060)

96.813

378.940

Total
Déficit/Superávit do Exercício

Demonstração contábil completa disponível em: https:\\trasnperenciacaupa.gov.br

6.5 Balanço Financeiro
Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Ingressos

2018

2019

2020

1.339.880

1.494.757

1.639.966

Recebimentos
extraorçamentários

553.664

569.367

992.236

Saldo em espécie do
exercício anterior

918.030

943.321

1.043.435

2.811.573

3.007.445

3.675.637

Receita orçamentária

Total

Dispêndios

2019

2020

1.354.939

1.397.944

1.261.026

Pagamentos
extraorçamentários

513.313

566.067

987.115

Saldo em espécie para o
exercício seguinte

943.321

1.043.435

1.427.496

2.811.573

3.007.445

3.675.637

Despesa orçamentária

Total

Demonstração contábil completa disponível em: https:\\ transparênciacaupa.gov.br

2018

6.6 Demonstração dos Fluxos de Caixa
Valores em R$ mil

Ingressos

2018

2019

Valores em R$ mil

2020

Ingressos

2018

2019

2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Ingressos

Receita corrente

1.339.877

1.494.757

1.639.966

Outros ingressos

524.149

542.225

951.624

Desembolsos
Despesa corrente
Outros desembolsos

1.309.836

1.353.603

1.200.722

513.313

566.067

987.115

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES
40.880

117.312

403.754

Desembolsos

15.558

17.119

19.693

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos

0

0

0

Desembolsos

0

0

0

25.291

100.113

384.061

CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA INICIAL

918.030

943.321

1.043.435

CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA FINAL

943.321

1.043.435

1.427.496

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA

Demonstração contábil completa disponível em: http://transperênciacaupa.gov.br

6.7 Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis
As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional da Entidade. As Demonstrações Contábeis estão
fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº
01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC TSP ESTRUTURA
CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 17.
Declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração de Fluxo de Caixa, regidos pelas diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)
e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas ao período de janeiro
a dezembro de 2020, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Ceará.
William Correa Torres
Belém- PA, 31 de março de 2021.
Notas explicativas disponível em: http://transperênciacaupa.gov.br

7. ANEXOS E APÊNDICES

