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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

• CAU/AM: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas 

• COAPF: Comissão de Organização, Administração, Planejamento e 
Finanças 

• CED: Comissão de Ética e Disciplina 

• CEFEP: Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional 

• CEPUA: Comissão de Política Urbana e Ambiental 

• CAU/BR: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

• CAU/UFs: Conselho de Arquitetura e Urbanismo das Unidades 
Federativas 

• CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

• RAL: Receita de Arrecadação Líquida 

• RRT: Registro de Responsabilidade Técnica 

• NCASP: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções 
CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma 
específica equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da 
amortização e da exaustão de itens do patrimônio, avaliação e 
mensuração de ativos e passivos da entidade 

 

 

 

 

O Relatório de Gestão Integrado do CAU/AM, elaborado e 

apresentado aos órgãos de controle interno e externo, aos 

quais esta Autarquia Pública Federal está obrigada nos 

termos do art. 70 da Constituição Federal, de acordo com as 

disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU n° 178/2019, 

Resolução Nº 174/2018 – CAU/BR, no formato de prestação 

de contas anual. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Neste segundo ano de atuação da atual gestão (2018-

2020), o CAU/AM teve como ponto referencial articular 

estratégias focadas no maior alcance do objetivo 

principal de se aproximar dos acadêmicos, 

profissionais da área e principalmente da população, 

buscando proporcionar um atendimento humanizado, 

propondo ações eficazes e envolvendo todas as 

esferas da sociedade, fazendo principalmente este 

último grupo entender a importância do Arquiteto e 

Urbanista para o desenvolvimento, bem como 

estruturação das cidades. 

Com o intuito de aproximar os profissionais foram feitas 

parcerias e apoios institucionais.  Na visita técnica 

Daikin foram inscritos 36 participantes, desses 14 

compareceram. No Curso Básico de Elaboração e 

Análise de Projetos de Combate a Incêndios foram 

inscritos 20 participantes comparecendo 17 pessoas. 

O evento 1º Seminário de Direito Urbanístico da 

Região Norte foram inscritos 292 participantes tendo 

180 pessoas participando. Na Atualização sobre peças 

em Concreto Pré-Moldado o evento contou com 30 

inscrições tendo 16 participantes. 

 

 

Na Oficinas Práticas ATHIS - I Módulo - houveram 30 

inscritos desses 21 comparecimentos. No II módulo 30 

foram inscritos participando 20 profissionais e no III 

módulo 30 pessoas se inscreveram comparecendo 18 

pessoas.  O Seminário ATHIS e o Direito à Cidade 

participaram 30 dos 99 inscritos. 

Foram expostos 21 trabalhos de 5 Instituições de 

Ensino Superior (IES) de ensino (Ulbra, Uninorte, 

Fametro, Nilton Lins, UFAM) na Amostra de Trabalhos 

Acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo. O 

evento tem o objetivo de expor projetos de arquitetura 

de estudantes, para mostrar à população os traços 

arquitetônicos e as formas desenvolvidas nos 

trabalhos. O material foi selecionado pelos professores 

das IES e ficaram expostos e sob a monitoria de 

representantes da Federação Nacional de Estudantes 

de Arquitetura e Urbanismo Regional Norte (FENEA). 

Conforme o levantamento feito de engajamento com o 

público através dos canais de comunicação digitais de 

janeiro a dezembro de 2019 são: 
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Instagram 4.229 seguidores 

Facebook 4.479 curtidas 

Site 75.694 acessos 
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Para assegurar a divulgação das principais ações do 

Conselho, foram concedidas cinco entrevistas ao vivo e 

sete por telefone nos principais veículos de 

comunicação, bem como, como duas entrevistas para 

blog e portal.  

No que tange aos objetivos estratégicos de “Tornar a 

fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

arquitetura e urbanismo" foram executadas as 

iniciativas estratégicas "Manutenção das Atividades de 

Fiscalização" e "Centro de Serviços Compartilhados - 

Fiscalização". Dos resultados alcançados destaca-se a 

presença da Fiscalização do CAU/AM em cinco 

municípios do Estado em 2019, dentre eles: Tefé, 

Alvarães, Coari, Parintins e Tabatinga. 

No decorrer de 2019 foram emitidas 182 denúncias 

recebidas, 149 obras fiscalizadas, 30 editais 

impugnados, 17 processos éticos, 13 exercícios ilegais, 

11 condomínios visitados, 09 eventos/feiras visitados e 

05 PJ sem registro. No total  144 processos foram 

solucionados e 90 processos em andamento. 

Salienta-se que em 2019, foram enviados 

aproximadamente 100 processos para análise e 

votação ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (CMDU) em que o CAU/AM, representado pelo 

seu presidente, é membro efetivo, atuando, também, 

como membro do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus 

(CODESE). 

Com certeza, essas iniciativas traduzem os avanços e 

os esforços desempenhados nesse segundo ano da 

gestão 2018-2020. Sabemos que ainda há muito que 

fazer no último ano dessa gestão. Almejamos que os 

Arquitetos e Urbanistas do estado do Amazonas se 

sintam representados pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Amazonas. Sendo assim, frisamos que o 

Relatório de Gestão do CAU/AM de 2019 evidencia a 

estratégia traçada pelo CAU em forma de ações 

prioritárias executadas por meio de atividades e 

projetos. Estamos prestando contas aos Arquitetos e 

sociedade em geral de maneira clara, objetiva, correta 

e acessível no intuito de tornar nossas ações mais 

transparente possível. 

Arq. e Urb. Jean Faria dos Santos 

Presidente CAU/AM 



1. VISÃO GERAL 

ORGANIZACIONAL E AMBIENTE 

EXTERNO 
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Identidade Organizacional 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Amazonas 

VISÃO 

O CAU DEVE SER 

RECONHECIDO COMO 

REFERÊNCIA NA DEFESA 

E BOAS PRÁTICAS DA 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 

www.cauam.gov.br 

(092) 3302-2959 

Autarquia Federal 
Natureza Jurídica 

14.891.387/0001-28 

9412001 
Código CNAE 

atendimento@cauam.gov.br 

Jean Faria dos Santos 

Presidente 

Cristiane Sotto Mayor Fernandes  

Coordenadora da COAPF 

Cristianne da Silva Macêdo 

Gerente Adm e Financieiro 

 

Av. Mário Ypiranga, 

696  

Bairro: Adrianópolis 

Manaus/AM 

VALORES 

VALORIZAÇÃO DA 

PROFISSÃO 

ÉTICA E 

TRANSPARÊNCIA 

EXCELÊNCIA 

ORGANIZACIONAL 

UNICIDADE E 

INTEGRAÇÃO 

INTERLOCUÇÃO 

DA ARQUITETURA 

E URBANISMO NA 

SOCIEDADE 

CRIATIVIDADE E 

INOVAÇÃO 

MISSÃO 
PROMOVER A ARQUITETURA 

E URBANISMO PARA TODOS 

DEMOCRATIZAÇÃO 

DA INFORMAÇÃO E 

CONHECIENTO 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Disponível em https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1104 



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAU/AM), 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.  

Jean Faria dos Santos 

(Presidente) 

presidente@cauam.gov.br 

 

Meglen Cristina Valau da Silva 

(Vice-presidente) 

 

Fabrício Lopes Santos 

(Comissão de Ética e Disciplina) 

ced@cauam.gov.br 

 

Cristiane Sotto Mayor 

Fernandes 

(Comissão de Organização, 

Administração, Planejamento e 

Finanças) 

 

Kleyton Marinho da Silva 

(Comissão de Ensino, Formação 

e Exercício Profissional) 

cefep@cauam.gov.br 

 

CONSELHO DIRETOR 

O CAU/AM tem sua 

constituição, sede e foro 

regulamentados no seu 

Regimento Interno, com  a 

composição de 09 conselheiros 

efetivos e igual suplentes que 

atuam por meio de comissões 

ordinárias e especiais. Sendo 

os coordenadores das 

comissões ordinárias membros 

do Conselho Diretor. 
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• A sociedade. 

• Órgãos públicos nas três esferas 

de governo. 

• Conselhos profissionais. 

• Instituições de ensino e 

pesquisa. 

• Arquitetos e urbanistas. 

• Entidades de classe. 

• Empresas de construção. 

 

• Desenvolvimento de produtos e serviços 

• Plano de Fiscalização 

• Gestão da informação (Gestão do conhecimento) 

• Gestão eletrônica de documentos e processos - GED 

• Gestão do relacionamento 

• Comunicação E Atendimento 

• Planejamento e gestão estratégica 

• Prestação de contas  

• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e 

mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, 

conferências, outros) 

• Normatização da profissão E Consultoria/ orientações 

• Treinamento/cursos de capacitação 

• Convênios ( implantação e funcionamento de escritórios 

modelo, projetos e pesquisas) 

• Plano de Comunicação 

• Residência Técnica 
 

Capital humano 

• Conselheiros BR e UF 

• Colaboradores do CAU 

• Funcionários, Contratados, Conveniados 

Infraestrutura física 

• Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios 

• Pontos de atendimento 

dedicados/móveis/provisórios ou compartilhados 

com os parceiros: instituições de ensino, 

prefeituras,  

Tecnologia 

• SICCAU/Portal/  

• CRM (Customer Relationship Management) 

• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/SGI 
 

• Ética e transparência. 

• Excelência organizacional. 

• Comprometimento com a 

inovação. 

• Unicidade e integração. 

• Democratização da informação 

e conhecimento. 

• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade. 

• Call Center 

• Redes Sociais  - Fóruns de debate 

• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos 

relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia 

subliminar 

• Portal do CAU 

• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega) 

• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canais de 

atendimento presencial (pelo CAU e parceiros) 

• Ouvidoria 

• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras 

especializadas, seminários, workshops, congressos, 

conferências, outros) 

• Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com 

instituições de ensino, certificadoras, desconto para 

ingressos  de eventos da profissão, outros) 

• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das 

obras 

Classificações: 

• Relações de prestação de serviços. 

• Relações politicas e institucionais. 

• Relações de fiscalização. 

• Relações de formação profissional e 

pesquisa. 

• Relações de captação de recursos. 

• Relações associativas. 

• Relações culturais e científicas. 

• Público infanto-juvenil. 

• Sociedade. 
 

Online 

• SICCAU 

• Portal online 

 

Presencial 

• Sedes Regionais (fiscais/funcionários) 

• Pontos móveis/provisórios de atendimento 

(fiscais/funcionários) 

• Pontos de atendimento dedicados ou 

compartilhados com os parceiros: 

instituições de ensino, Prefeituras 

Municipais 

• Publicidade 

• Publicações 

• Recursos Áudio Visuais 

• Assessoria de Imprensa 

 

• Anuidades. 

• Emissão de RRT e certidões. 

• Fiscalização atuante (novas RRT e multas). 

• Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos, 

etc.). 

• Locação e serviço de TI. 

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

 

• Sistemas de informação: 

• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervarão, registro e certificação); 

• Data Center. 

• Capital humano. 

• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização. 

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

• Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes). 

• Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo. 

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

• Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços. 

• Comunicação e marketing. 

• Capacitação continuada – reciclagem profissional. 

• Reuniões plenárias e de comissões para a normatização da atividade profissional. 

• Premiações (valorização das boas práticas / concurso de TCC). 

MODELO DE NEGÓCIO 
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CENÁRIO EXTERNO 
Após um difícil cenário nacional de 

recessão econômica iniciado em meados 

de 2014, o país apresentou em 2019 

sinais de recuperação, sentido, 

principalmente, no aumento do número 

de RRTs emitidos pelos profissionais 

ativos no Amazonas. Em comparação a 

2018, houve uma aumento de 13% em 

RRTs  emitidos pelos profissionais de 

Arquitetura e Urbanismo dos quais 

66,8% estão concentrados em RRT de 

projetos. 

 

Outro dado em que percebeu-se a 

melhora do cenário foi com relação ao 

número de arquitetos e urbanistas ativo 

no CAU/AM. Em 2018, contávamos com 

1.841, enquanto que em 2019 foram 

1.898, um aumento de 3%. 

 

No âmbito do estado do Amazonas, 

temos um cenário composto por 62 

municípios. Os arquitetos e urbanistas 

estão presentes em 22,6% desses 

municípios enquanto as empresas de 

arquitetura e urbanismo em 21,0%. No 

tocante aos trabalhos profissionais 

realizados, verifica-se RRT emitidos em 

91,9 % dos municípios do Estado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte¹: Relatório de receitas CAU/BR 

Fonte²: IBGE/IGEO 

Fonte³: IDH e PIB/IGEO 
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O Amazonas possui 7 instituições de 

ensino que ofertam cursos de Arquitetura 

e Urbanismo das quais 100% estão na 

Capital, representando 1,1% das IES do 

país. 

 

Quanto ao aspecto econômico-

financeiro, atuação dos arquitetos e 

urbanistas contribui para o 

desenvolvimento e melhoria da qualidade 

de vida de uma população³ representada 

por 4,145 milhões de pessoas, 

correspondendo a 2 % da população 

brasileira³ (210,147 milhões). O estado 

apresenta um  PIB² de R$ 86,560 

milhões representando  1,4 % do total 

Brasil (R$ 5,996 trilhões ) e um IDH² de 

0,67 correspondendo 95,0 % do IDH² 

brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per 

Capita do estado, se apresenta em R$ 

R$ 9.036, representando 66,7 % da 

Renda do país (R$ 13.540). 

 

1.898 arquitetos 

Empresas: 298 

7 

Cursos de AU 

Universidades 

13% 



2.GOVERNANÇA, 

ESTRATÉGIA, 

ALOCAÇÃO DE RECURSOS. 



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

Em 2019 o CAU, conjunto 

autárquico constituído pelo 

CAU/BR e pelos 27 CAU/UF, 

não implementou um política de 

governança, entretanto em 

20/12/2019 foi expedida a 

Portaria Presidencial do 

CAU/BR nº 284/2019 

(https://transparencia.caubr.gov.

br/portariapres284/) criando um 

grupo de trabalho para atuar 

nas ações de estruturação e 

implantação dentre outros, da 

Política de Governança 

Institucional, cujos trabalhos se 

iniciaram em meados de 2020, 

com prazo conclusivo estimado 

para 30/06/2020. Segue a 

identificação da estrutura de 

governança do CAU e proposta 

de representação de sua figura, 

nos moldes do Referencial 

Básico de Governança, 2ª 

versão, expedido pelo Tribunal 

de Contas da União. No CAU, a 

Governança compreende a 

seguinte estrutura: 

 

Estrutura de Governança do 

CAU 

I. Instâncias externas: 

• TCU 

• CGU 

II. Instâncias externas de apoio: 

• Auditoria independente 

•Controle social organizado 

• Fórum de Presidentes 

III. Instâncias internas: 

• Plenário 

• Conselho Diretor 

• Colegiado de Governança do 

Centro de Serviços 

Compartilhados do CAU (CSC-

CAU) 

• Colegiado de Governança do 

Fundo de Apoio Financeiro aos 

CAU/UF 

 

IV. Instâncias internas de 

apoio: 

• Comissões de Administração e 

de Finanças 

• Controladoria 

• Auditoria interna 

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



QUEM É QUEM  (CONSELHEIROS) 

CEFEP 

Titulares 

Kleyton Marinho Da 
Silva (Coordenador); 

Edmar De Oliveira 
Andrade (Coordenador 
Adjunto) 

Ivone Rocha De Sousa 
Leite (Membro)  

  

 

 Suplentes 

Ricardo Pessoa de 
Souza Braga 

Ana Lúcia Nascente da 
Silva Abrahim 

Isabelle Maciel Lima 

CED 

     Titulares 

 Fabrício Lopes Santos 
(Coordenador); 

Edmar De Oliveira 
Andrade (Coordenador 
Adjunto); 

José Augusto Bessa 
Júnior (Membro). 

 

 

     Suplentes 

Germana de 
Vasconcelos D. Costa  

Ana Lúcia Nascente da 
Silva Abrahim 

       

CEPUA 

     Titulares 

Ivone Rocha De Sousa 
(Coordenadora) 

Kleyton Marinho Da 
Silva (Coordenador 
Adjunta) 

José Augusto Bessa 
Júnior (Membro) 

 

 

     Suplentes 

Isabelle Maciel Lima 

Ricardo Pessoa de 
Souza Braga 

COAPF 

     Titulares 

Cristiane Sotto Mayor 
Fernandes 
(Coordenadora) 

Sheila Ingrid Da Silva 
Ferreira (Coordenadora 
Adjunta) 

Fabrício Lopes Santos 
(Membro) 

Meglen Cristina Valau 
Da Silva (Membro) 

     Suplentes 

Layla Jamyle Matalon  

Andreia Silva deSouza 

Germana de 
Vasconcelos D. Costa 
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O plenário do CAU/AM é composto por 09 Conselheiros titulares distribuídos nas 

seguintes comissões:  



  
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por 

uma organização, para atingir um ou mais objetivos estratégicos, dentro de um contexto previamente 

analisado dos cenários, definindo-se metas e ações que permitirão chegar onde se deseja. 

 

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

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 1.898 profissionais e às 298 empresas do setor no estado do Amazonas, 

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 2019, tem seus pilares fundamentados na identidade estratégica do CAU e 

relacionam os 16 objetivos estratégicos, dos quais foram priorizados em 2 objetivos nacionais e 2 objetivos 

locais, detalhados no Mapa Estratégico geral e no detalhamento por alocação de recursos.  

 
 



Visão: 

Sociedade 

Processos Internos 

Ser reconhecido como referência na defesa e 

fomento das boas práticas da Arquitetura e 

Urbanismo 

• Ética e transparência 

• Excelência organizacional 

• Comprometimento com a inovação 

• Unicidade e integração 

• Democratização da informação e conhecimento 

• Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade 

Valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo 

Excelência Organizacional Relações Institucionais 

Impactar significativamente o 

planejamento e a gestão do 

território 

Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos 

Alavancadores 

Relação com a Sociedade 

Missão: 

Pessoas e 

Infraestrutura 

Mapa Estratégico 

CAU/AM 

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão 

Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada 

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura e Urbanismo 

Garantir a participação dos arquitetos e 

urbanistas no planejamento territorial e 

na gestão urbana 

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os arquitetos e urbanistas e 

a sociedade 

Estimular o conhecimento, o uso de processos 

criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo 

Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores 
Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia 

Ter sistemas de informação e infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a sociedade 

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo 

Assegurar a sustentabilidade 

financeira 

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com a 

sociedade 

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações 

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado 



R$ 162.531 

R$ 323.732 

R$ 76.693 

R$ - 

R$ 857.919 

R$ 14.804 

R$ 26.000 

Impactar significativamente o 

planejamento e a gestão do 

território 

Valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo 

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo 

 

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade 

 

Estimular o conhecimento, o uso 

de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo 

Influenciar as diretrizes do ensino 

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 Urbanismo como 

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 a sustentabilidade 
financeira 

Aprimorar e inovar os processos 
 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 
organizacional adequada 

à estratégia 

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores 

Ética e transparência    Excelência organizacional    Comprometimento com a inovação Unicidade e integração                  
Democratização da informação e conhecimento    Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade 

Promover a Arquitetura e 

Urbanismo para Todos 

Ser reconhecido como referência na 

defesa e fomento das boas práticas 

da Arquitetura e Urbanismo 
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MAPA ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
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2 

29% da RAL 

Aprimorar e 

inovar os 

processos e as 

ações 

Assegurar a eficácia 

no relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade 

- 

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 

15% da RAL 77% da RAL 7% da RAL 0% da RAL 2% da RAL 2% da RAL 

2 4 1 x 1 0 1 1 

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas 

e a Sociedade 

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 

 

  

 

PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
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3. RISCOS, 

OPORTUNIDADES, 

PERSPECTIVAS. 



GESTÃO DE RISCOS E 
CONTROLES INTERNOS 

21 

PESSOA JURÍDICA 

PESSOA FÍSICA 

AÇÃO DE COBRANÇA 

MANDADO DE SEGURANÇA 

 

PROCESSOS 

TRABALHISTAS 

33  
Novos Processos  

EXECUÇÃO FISCAL COM 

PERDAS REMOTAS 

5  
Processos Judiciais  

ARQUIVAMENTO 

14 
19 

2 
1 1 

EXECUÇÃO FISCAL 

1 

Processos em 

Andamento 

130 

No âmbito do CAU/AM em 2019 foram abertos 33 novos processos de execução fiscal referentes a cobrança de débitos de 
exercícios anteriores, distribuídos entre Profissionais e Empresas, conforme demonstrados a seguir.  



GESTÃO DE RISCOS E  
CONTROLES INTERNOS 

Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR realizou um levantamento junto a todos os CAU/UF e ao 

CAU/BR por meio de um “Questionário de Avaliação de Controles Internos e Gestão de Riscos (QACI) 

visando avaliar o nível de maturidade institucional nestes quesitos. 

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

gestão de riscos, deficiência a ser debelada em 2020, tendo em vista a expedição da Portaria Presidencial 

do CAU/BR nº 284, de 20/12/2019 criando um grupo de trabalho para atuar nas ações de estruturação e 

implantação dentre outros, de Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, cujos trabalhos se 

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

(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/) 
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4. RESULTADOS E  

DESEMPENHO DA GESTÃO 



RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO  

24 

O Planejamento Estratégico busca, através da avaliação dos resultados obtidos com a aplicação da estratégia atual, bem como 

de uma reflexão sobre os cenários de atuação e de recursos, estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a 

atualização dos planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF, visando o alcance dos objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico 

do CAU, que é a síntese do seu Planejamento Estratégico 2023. 

  

O Plano de Ação de 2019, 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 2019, 

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 2019 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. 



INDICADORES 
 

Tornar a fiscalização um 

vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura 

e Urbanismo 

OBJETIVO 

R$ 289.376 

INVESTIMENTO REALIZADO 

29,6 % 

LIMITE ALCANÇADO 

› 29,6% da Receita Líquida 

PRINCIPAIS 

PROJETOS 

Projeto 01 

RNON 

Índice da capacidade  
de fiscalização (%)  

RRT por mês por  
profissional ativo 

114% 

0,3 

Manutenção das Atividades de 
Fiscalização.  

  

FISCALIZAÇÃO  

› 89% do previsto 

Projeto 02 

Contribuição ao CSC  - 
Fiscalização 

25 



RESULTADOS 
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A fiscalização do CAU/AM em 

2019 atuou na apuração de 

denúncias, sendo 

implementado o 

encaminhamento de denúncias 

via aplicativo de mensagens. 

Sendo assim, foram recebidas 

no 182 denúncias das quais 97 

foram por meio do referido 

aplicativo. Em comparação a 

2018 (110 denúncias 

recebidas), houve uma aumento 

de 65% de denúncias 

recebidas. 

Outra frente de trabalho 

intensiva da Fiscalização foi a 

análise de Editais e Licitações 

realizadas semanalmente e 

para otimizar o acesso aos 

editais foi contratada plataforma 

que disponibiliza os editais 

abertos no estado. 

 

O objetivo é garantir que o 

Arquiteto e Urbanista, assim 

como as Empresas do Ramo de 

Arquitetura, tenham a sua 

participação garantida em 

certames. 

Nessa premissa, a fiscalização 

do CAU/AM atuou na 

impugnação de 30 editais de 

licitação, tanto na capital quanto 

no interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fiscalização juntamente com a 

Comissão de Exercício 

Profissional (CEFEP) 

percorreram 09 municípios, 

tanto para apurar denúncias 

quanto para atuar na orientação 

juntamente com as suas 

prefeituras e comissões de 

licitações 



Em 2019, a 
Fiscalização esteve 
presente em 10 
municípios do 
Estado do 
Amazonas. 
Os municípios 
escolhidos  foram 
baseados no PIB e 
quantitativo de 
RRTs emitidos.  

Fonte de Dados: 
Fiscalização (CAU/AM), 2019 27 



Destaca-se a ação 
da fiscalização no 
munícipio de 
Parintins, onde foi 
realizada orientação 
junto aos 
responsáveis pelo 
Festival do Boi-
Bumbá. 
Em Presidente 
Figueiredo e Tefé a 
fiscalização atuou na 
notificação de  
Editais. Enquanto 
que em Novo Airão 
foi apurada 
denúncia.  

Fonte de Dados: 
Fiscalização (CAU/AM), 2019 

Fonte: https://crucerosamazonas.com/parintins.html 

Fonte: acervo fiscalização CAU/AM 

Fonte: acervo fiscalização CAU/AM 28 

https://crucerosamazonas.com/parintins.html


Em 2019 a fiscalização 
juntamente com a 
Comissão de Ensino, 
Formação e Exercício 
Profissional (CEFEP) 
atuaram junto as 
Prefeituras, Comissões de 
Licitações e profissionais 
dos Municípios do 
Amazonas no intuito de 
orientá-los quanto a 
atuação do CAU/AM e, 
também, com relação as  
principais atribuições dos 
profissionais de Arquitetura 
e Urbanismo. 

Fonte de Dados: 
Fiscalização (CAU/AM), 2019 

Fonte: acervo fiscalização CAU/AM 

Fonte: acervo fiscalização CAU/AM 
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Fonte de Dados: 
Fiscalização (CAU/AM), 2019 

A fiscalização do 
CAU/AM realizou 

ações 
orientativas nos 

principais 
eventos da 

capital do 
Amazonas e no 

município de 
Parintins.  

Fonte: acervo fiscalização CAU/AM 

Fonte: acervo fiscalização CAU/AM 
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Fonte de Dados: 
Fiscalização (CAU/AM), 2019 

A fiscalização do 
CAU/AM realiza 

semanalmente  análise 
de editais de licitação 

e concursos. No intuito 
de otimizar a análise 

foi contratada empresa 
que disponibiliza por 

meio de plataforma as 
licitações de interesse 
do CAU/AM a partir da 

aplicação filtros 
avançados de 

pesquisa.  
Em 2019 foram impugnados 30 editais de 

licitação e concursos.  
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

32 

A equipe de Fiscalização do CAU/AM tem como meta 

intensificar as ações em condomínios e a apuração de 

empresas que atuam em arquitetura e urbanismo sem 

registro no conselho.  

 

O caráter de orientação da fiscalização seguirá como 

principal objetivo de abordagem através da divulgação 

da importância do RRT usando novos métodos como o 

podcast para maior alcance e linguagem mais acessível. 

 

A busca por convênios para obtenção de ferramentas 

para a fiscalização é o principal desafio a ser superado, 

além de diversificar as frentes das ações para 

atividades em que o exercício da arquitetura e 

urbanismo esteja sendo prejudicado. 



ÉTICA PROFISSIONAL 

33 

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/AM (CED-

CAU/AM) se reúne mensalmente no intuito instruir, 

apreciar e deliberar sobre processos de infrações ético-

disciplinares, bem como apuração de irregularidades e 

responsabilidades relacionados aos aspectos de ética e 

disciplina, no âmbito de sua competência. 

Em 2019 promoveu reunião com os professores das 

Instituições de Ensino que são responsáveis pelo estágio 

supervisionado e pela disciplina ética, no intuito de 

disseminar o código de ética, bem como avaliar se as 

instituições ofertam a referida disciplina aos estudantes. 

Outra linha de ação foi o “CAU na Sociedade” que 

consiste em aproximar os Centros Comerciais ao 

Conselho, buscando orientá-los quanto ao papel do 

CAU/AM bem como da atuação do Arquiteto e Urbanista. 

Foram encaminhados ofícios aos principais shoppings da 

Capital solicitando agendamento de reunião para a 

entrega do código de ética do CAU aos seus 

representantes. 



RESULTADOS 

34 

A CED do CAU/AM realizou 12 reuniões ordinárias nas 

quais deu andamento aos 11 processos éticos 

remanescentes dos anos anteriores além das 17 novas 

denúncias recebidas do ano corrente das quais 6 foram 

admitidas. Em comparação ao ano de 2018 houve um 

acréscimo de 42% de denúncias recebidas e 25% de 

admissibilidade. 

Média de conclusão 

dos processo 180 dias 

Conforme Res. CAU/BR nº 52, 

1
7

 

6
 

5
 

5
 

4
 

4
 

3
 

2
 

1
 

1
 

Denúncias 

Recebidas 

(Novas) 

Admitidos 

Diligência 

(Para 

análise de 

admissibili

dade) 

Não 

Admitidos 

 Transitado em 

Julgado 

(Arquivado) 

 Advertências 

Reservadas 

 Transitado em 

Julgado (Em 

aplicação de 

penalidade) 

Análise de 

admissibilidade 

Advertências 

Públicas 

 Multas 

PROCESSO 

ÉTICOS  

2019 



DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
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Os grandes desafios e perspectivas da Comissão 

ética consiste em uma atuação de trabalho dentro 

de suas possibilidades, tentando de forma mais 

precisa e eficiente possível o cumprimento de todos 

os procedimentos e processos orientados pelas 

resoluções. Porém, a maior dificuldade, ou melhor, 

desafios que temos é o cumprimento dos prazos 

estabelecidos. Existe uma dependência constante 

das ciências dos envolvidos, bem como um retorno 

das solicitações transmitidas pela Comissão diante 

dos processos em andamento. A falta de retorno e a 

dificuldade de localizar os envolvidos sempre são 

pontos delicados nas rotinas processuais. 

Outro ponto importante a salientar é com relação a 

estrutura mais objetiva, ou seja, um guia ou 

formatação mais direta durante as oitiva e 

audiências de conciliação. Uma vez que a CED tem 

a responsabilidade de conduzir essas reuniões 

juntamente com as partes envolvidas nos 

processos, existe uma grande dificuldade em como 

de fato direcionar e concluir tal evento.  

A CED conta com o apoio da assessoria jurídica, 

que orienta e conduz nos trâmites processuais, 

porém, ainda há uma necessidade de 

procedimentos normatizados, pois  o fluxo 

processual segue os mesmos moldes dos ritos 

jurídicos sendo que a comissão é composta por 

conselheiros, com formação técnica em atividades 

relativas à arquitetura e urbanismo. 

Tendo como perspectiva uma atuação mais objetiva, 

menos traumática e mais eficiente nas resoluções 

dos processos. Considerando que, apesar de 

situações complicadas na atuação profissional do 

arquiteto e urbanista, faz-se necessário ter em 

mente a qualidade no perfil do profissional e sua 

valorização através de uma atuação com qualidade, 

ética e disciplina. Para tanto, a CED tem discutido 

procedimentos de como atender tais resoluções de 

maneira clara e transparente. 

 



ATENDIMENTO 

  
Tema 1: Excelência Organizacional 

Objetivo: Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade  

Investimento realizado: R$ 138.374 ( 85% do previsto) 

Limite alcançado em relação ao estabelecido: 14,2 % 

Indicadores: índice de atendimento e índice de satisfação com a solução demanda 

Principais projetos e ações : Projeto “Aprimoramento do Processo de Assistência aos Arquitetos e Urbanistas e Sociedade” e 

Atividade “Contribuição ao CSC  - Atendimento” 

Descrição: O Atendimento do CAU/AM junto aos profissionais visa dirimir as principais dúvidas do Arquiteto e Urbanista 

principalmente com relação ao sistema e preenchimento de RRT. O CAU/AM conta os seguintes canais de atendimento: 

whatsapp, telefone, e-mail e protocolo via SICCAU, além de contar com os canais nacionais, Chat e 0800. Sendo assim, em 

2019 o CAU/AM realizou 1.410 atendimentos, sendo 393 presenciais, 914 atendimentos telefônicos, 85 por e-mail, 18 

atendimentos por protocolos via SICCAU. 

O atendimento presencial é realizado na sede do CAU/AM no horário de 08h às 14h00, de segunda a sexta-feira. O 

atendimento telefônico e via whatsapp também acontece d 8h às 14h00. Os protocolos dos SICCAU podem ser efetuados 24 

horas por dia, todos os dias da semana, sendo os mesmos analisados conforme horário de expediente. 

Atualmente a pesquisa de satisfação é realizada pela Rede Integrada de Atendimentos, onde são efetivados os atendimentos 

via Chat e 0800. 

Uma das metas do atendimento é implementar o monitoramento dos atendimento por meio de encaminhamento de pesquisa 

de satisfação para ao atendimentos realizados na sede do CAU/AM, bem como melhorar o sistema de coleta biométrica. 
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ATENDIMENTO 
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O CAU conta com sua Carta de Serviço onde constam os 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.  
A Carta de Serviço do CAU pode ser acessada na íntegra por meio do link https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/ 
  

 

 

  

https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/


Quantitativo de  

Atendimentos por Canal 

65% 28% 6% 

914 85 393 
Presencial E-mail Telefone 

1% 

18 

Protocolo  

SICCAU 

Quantitativo de   

Atendimento Tele Qualificado - TAQ 

72% 27% 1% 

106 2 39 
Telefone E-mail Chat 
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INDICADORES  

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e 

a Sociedade 

OBJETIVO 

R$ 138.782 

INVESTIMENTO REALIZADO 

14,2 % 

LIMITE ALCANÇADO 

› 14,2% da Receita Líquida 

CANAIS DE 

ATENDIMENTO 

RNON 

Índice de atendimento 

Índice de satisfação com a  
solução da demanda 

99% 

90% 

85% do previsto 

39 

ATENDIMENTO 

Telefone (segunda a sexta, 

das 08h às 18h) 

(92) 3302-2959 

 

Whatsapp 

(92) 98429-2708 (mensagem 

de texto e ligação) 

 

E-mail: 

atendimento@cauam.gov.br 

 

Presencial (segunda a sexta, 

das 08h às 14h) 

Av. Mário Ypiranga, 696, 

Adrianópolis, Manaus, AM. 

 

mailto:atendimento@cauam.gov.br
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ATENDIMENTO 

O CAU/AM no intuito de orientar os recém-formados na 

sua atuação profissional, bem como realizar o seu 

registro, realizou três palestras na sede do CAU/AM 

juntamente com a área técnica. 

Na oportunidade foi realizado os procedimentos para o 

registro profissional bem como para a emissão da 

carteira profissional. 



RESULTADOS 
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O CAU preza pelo atendimento qualificado dos 

Arquitetos e Urbanistas e sociedade em geral, para 

tanto utiliza sistemas integrados entre os CAU/Ufs no 

intuito de oferecer atendimento uniforme. 

Em 2019, foi incluído o aplicativo de mensagem como 

meio de comunicação e recebimento de dúvidas pelo 

Arquiteto e Urbanista, sendo percebido o aumento de 

atendimento por esse canal. 

A maior demanda nos nossos canais de atendimento é 

via telefone em sua maioria são dúvidas relacionadas 

ao sistema, bem como preenchimentos de RRTs. 

Quanto ao nível de satisfação, apresentamos o 

resultado do TAQ, onde 59% ficaram muito satisfeito e 

26% satisfeito, somando-os obtemos um total de 85% 

que ficaram satisfeitos e muito satisfeitos, ficando a 

baixo do esperado em 5 pp.  

As principais informações do conselho são 

disponibilizadas no Portal da Transparência, permitindo 

o seu acesso por qualquer cidadão, bem como possui o 

canal de solicitação de informações, caso a mesma não 

esteja disponível. 

O portal pode ser acessado por meio do link 

https://transparencia.cauam.gov.br/ . 

85% ficaram satisfeitos e muito 

satisfeitos - Meta 90% de 

satisfação 

Fonte: RIA 

https://transparencia.cauam.gov.br/
https://transparencia.cauam.gov.br/
https://transparencia.cauam.gov.br/
https://transparencia.cauam.gov.br/
https://transparencia.cauam.gov.br/
https://transparencia.cauam.gov.br/
https://transparencia.cauam.gov.br/
https://transparencia.cauam.gov.br/
https://transparencia.cauam.gov.br/


DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
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A prioridade do CAU/AM sempre foi de levar um 

atendimento qualificado ao profissional e sociedade 

em geral. A premissa do CAU é que o atendimento 

seja sempre uniformizado, onde um profissional do 

Amazonas receba a mesma qualidade do 

atendimento recebido em São Paulo, por exemplo. 

Sendo assim, continuaremos investindo no Centro 

de Serviços compartilhados para mantermos 

sistemas e canais de comunicação atualizados e 

disponíveis ao cidadão-usuário. 

Alocaremos recursos para capacitação dos 

funcionários, promovendo sua participação em 

eventos realizados pelo Conselho Federal no intuito 

de uniformizar as informações e atualizações dos 

nossos sistemas, a fim de o mesmo possa atender o 

profissional cada vez mais respaldados nas 

Resoluções e premissas nacionais. 

 



FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
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Tema 3: Formação e Exercício Profissional 

Objetivo: Aprimorar e inovar os processos e as ações 

Investimento realizado: R$ 14.611 (96% do previsto)  

Principais projetos e ações : Manutenção das Atividades da CEFEP 

 

Descrição: A atividade “Manutenção das Atividades da CEFP” visa suportar as principais atividades voltadas para o Ensino e 

Exercício Profissional.  

 

O CAU/AM tem atuado junto às instituições de ensino sendo realizado no decorrer de 2019, reuniões com coordenadores de 

curso das instituições de ensino para discussão de ações conjuntas visando a complementação da formação profissional. Foi 

realizado o projeto “CAU nas Universidades”, sendo realizadas 7 palestras aos estudantes finalistas do curso de Arquitetura e 

Urbanismo no intuito de divulgar o CAU/AM, bem como falar sobre o Exercício Profissional. 

 

Através do programa “Arquitetos do Amanhã” o Conselho participou de 08 colações de grau, onde foram distribuídos kits ao 

recém-formados com materiais informativos do CAU/AM. 

 

Realizou também a I Amostra de Trabalhos Acadêmicos em dois principais Shopping Center de Manaus, o intuito foi a 

divulgação melhores trabalhos selecionados pelos professores das Instituições de Ensino. 
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Em 2019, a Comissão de Ensino, Formação e 

Exercício Profissional (CEFEP) realizou o projeto 

“CAU nas Universidades”. 

Primeiramente, foi realizada reunião com os 

coordenadores das Instituições de Ensino que 

ofertam o curso de Arquitetura e Urbanismo no 

intuito de aproximá-lo ao conselho. Após, as 

Instituições agendaram com o CAU/AM palestras 

para os finalistas do Curso em questão. Tanto 

conselheiros quanto a área técnica do CAU/AM 

realizaram as palestram no intuito de apresentar as 

atribuições do Arquiteto e Urbanista e falar da 

importância do CAU para a defesa do exercício 

profissional da Arquitetura e Urbanismo. Ao todo 

foram 04 Instituições, sendo que em algumas a 

palestra aconteceu mais de uma vez, em média 155 

alunos participaram.  

 

 

 Instituição de 

Ensino 

4 

Alunos de 

Arquitetura 

155 



FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

Outra ação realizada pela Comissão de Ensino, 

Formação e Exercício Profissional (CEFEP) foi o  

“Arquitetos do Amanhã”. 

O CAU/AM acredita na importância de esclarecer 

aos recém formados, que ingressarão no mercado 

de trabalho, sobre sua atuação bem como exercício 

legal da profissão. 

O projeto visa a participação do CAU/AM na 

cerimônia de colações de grau das turmas 

finalísticas do curso de Arquitetura de Urbanismo 

das Instituições de Ensino. No ato são entregues 

Kits com as principais legislações do CAU, bem 

como um capacete como marco desse momento tão 

especial aos estudantes.   

O “Arquitetos do Amanhã” em 2019 teve 07 edições 

e realizou a entrega de 252 kits. 
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Outra ação realizada pela Comissão de Ensino, 

Formação e Exercício Profissional (CEFEP) foi a  “I 

Amostra de Trabalhos Acadêmicos” de cinco 

Instituições de Ensino (IES), que ministram curso de 

Arquitetura e Urbanismo na cidade de Manaus.  

O evento teve como objetivo expor projetos de 

arquitetura de estudantes, para mostrar à população 

os traços arquitetônicos e as formas desenvolvidas 

nos trabalhos. 

O material foi selecionado pelos professores das IES 

e ficaram expostos sob a monitoria de 

representantes da Federação Nacional de 

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo Regional 

Norte (FENEA).  

No total foram expostos 21 trabalhos em dois 

grandes Centros Comerciais localizados na Zona 

Oeste e Zona Centro-Sul de Manaus. 
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A CEFEP atuou juntamente com a fiscalização do 

CAU/AM nos municípios de Alvarães, Tefé, Coari, 

Tabatinga e Presidente Figueiredo.  

O objetivo da ação foi apresentar a atuação do 

CAU/AM, bem como disseminar a importância da 

atuação dos profissionais de Arquitetura e 

Urbanismo no intuito de obter a sua valorização 

profissional junto as Prefeituras, Comissão de 

Licitação e Secretarias de Infraestrutura daqueles 

municípios.  

 



RESULTADOS 
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Na busca do alcance do objetivo estratégico de 

"Aprimorar e inovar os processos e as ações“, das 

metas e resultados previstos, menciona-se a 

participação da CEFEP, juntamente, com a Gerência 

Técnica nas colações de grau dos formandos em 

Arquitetura e Urbanismo, sendo que a ação resultou em 

211 novos registros profissionais de Pessoa Física. 

A CEFEP analisou e deferiu 94 solicitações de 

suspensões e 68 de interrupções de registro 

profissionais. 

Do montante previsto de receita (R$ 15.165), foi  

executado 96% para as principais ações da CEFEP. 

A comissão também participou de evento nacional no 

intuito de discutir as ações necessárias para o ensino e 

formação, bem como para a valorização profissional da 

Arquitetura e Urbanismo. 

211 

94 

68 

Registros PF Suspensão PF Interrupção PF

REGISTROS 

2019
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A CEFEP tem como desafio promover a arquitetura 

e o urbanismo assim como o profissional da área 

por meio de ações que valorizassem a profissão e o 

profissional, garantir o pleno exercício pautados na 

ética e nas legislações vigentes.  

Também é desafio da comissão garantir a qualidade 

do ensino de arquitetura e promover cursos e 

eventos pautados no ganho de conhecimento 

educacional dos profissionais e acadêmicos. 

Nesse sentido, a comissão trabalhará na 

continuidade do projeto “Arquitetos do Amanhã”, 

bem como procederá com suas adaptações, no 

intuito de aproximar o recém formado ao CAU. 

Trabalhará, também, de forma incisiva frente ao 

interior do estado do Amazonas mostrando a 

necessidade da atuação dos profissional de 

Arquitetura e Urbanismo nas Secretarias de 

Infraestrutura de Obras  bem como nas Prefeituras, 

principalmente quanto a sua participação na 

elaboração do Plano Diretor. 

A perspectiva da comissão é levar o profissional 

arquiteto e urbanista as mais remotas áreas, tornar 

acessível a arquitetura, garantir assistência às 

famílias de baixa renda e realizar a promoção da 

Arquitetura e Urbanismo, de forma conjunta com a 

Comissão de Política Urbana e Ambiental. 



ACORDOS E PARCERIAS 

O CAU/AM firmou em 2019 parceria com o 

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas 

(CBMAM) para realização de curso básico de 

Elaboração e Análise de Combate a Incêndios. 

Ao todo se inscreveram 40 pessoas das quais 37 

efetivamente participaram do referido curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Outra parceria firmada foi com a Escola de 

Magistratura da Magistratura do Amazonas 

(ESMAM) para a realização do I Seminário de 

Direito Urbanístico da Região Norte que discutiu 

“A Efetividade do Direito Urbanístico após 30 

anos da Promulgação da Constituição Brasileira” 

O Seminário contou ainda com o apoio dos 

Conselhos dos Estados do Pará, Amapá, 

Tocantins, Acre, Rondônia e Roraima. Ao todos 

se inscreveram 292 pessoas das quais 180 

participaram. 
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ACORDOS E PARCERIAS 

O CAU/AM apoiou 06 edições do “Conversa de 

Arquiteto”. O evento é uma realização da 

Associação Brasileira de Escritórios de 

Arquitetura (Asbea-AM).  

O intuito do evento é uma abordagem mais 

dinâmica em forma de bate-papo descontraído, 

abordando temas relevantes da Arquitetura e 

Urbanismo e compartilhando experiências nas 

diversas áreas da Arquitetura, desde do projetos 

de interiores até execução de grandes obras 

arquitetônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Em parceria com o Centro de Educação e 

Tecnologia do Amazonas (CETAM)  e o Grupo J 

Nasser, foi promovido o curso de “Atualização de 

em Peças de Concreto Pré-moldado” no período 

de 14 a 25 de outubro (segunda a sexta-feira) de 

2019, de 08h às 14h, na Universidade Nilton. O 

Curso contou com 30 inscritos dos quais 16 

participaram efetivamente. 
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Em 2019, por meio de representantes, o 

CAU/AM participa de frentes de discussões 

políticas, por meio do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (CMDU), Conselho de 

Desenvolvimento, Econômico, Sustentável e 

Estratégico (CODESE) e Comitê de 

Desburocratização. 

O CMDU é um órgão colegiado de caráter 

técnico, disciplinar e deliberativo sobre as 

questões relativas aos sistemas, serviços e 

ordenação do espaço urbano do município de 

Manaus. Entre as suas competências estão o 

acompanhamento da implementação do Plano 

Diretor Urbano e Ambiental de Manaus; e a 

deliberação, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, sobre projetos de lei, planos, 

programas e projetos relativos ao 

desenvolvimento urbano de Manaus. 

O CODESE é uma associação de direito privado, 

sem fins lucrativos, sem vínculo político-

partidário ou religioso, formado pela sociedade 

civil organizada, por intermédio de entidades 

representantes e representativas de segmentos 

capazes de contribuir para o planejamento e 

busca de soluções para o futuro da cidade de 

Manaus. 

Surgiu baseado em experiências semelhantes de 

cidade como Maringá, Uberlândia, Brasília, 

Goiânia, entre outras, todas elas inspiradas no 

projeto “O Futuro da Minha Cidade (FMC)”, da 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC). 

O Comitê de Desburocratização integra, 

discute, propõe e encaminha alternativas e 

sugestões de melhorias visando a simplificação 

e modernização dos processos de 

Licenciamentos Urbanos, Ambientais, Sanitários 

e concessão de Alvarás de Localização e 

Funcionamento das atividades econômicas, 

incluindo o completo funcionamento da 

REDESIM, além da melhoria contínua do Plano 

Diretor de Manaus. 

 



RESULTADOS 

Por intermédio das parcerias e apoios 

institucionais firmados em 2019, o CAU/AM 

promoveu aos Arquitetos e Urbanistas 02 Cursos 

voltados para o aperfeiçoamento da área, 01 Visita 

Técnica, 01 Seminário e 06 Edições do “Conversa 

de Arquitetos”. 

Quanto sua representatividade nos comitês e 

conselhos, foram: 48 no CMDU e 36 no CODESE 

e Comitê de Desburocratização. Chegando a 

receber homenagem na Câmara dos Dirigentes 

Lojistas de Manaus (CDL Manaus) pela sua 

valorosa contribuição junto ao Comitê de 

Desburocratização. 

Outro marco foi o Acordo de Cooperação Técnica 

junto ao SEBRAE-AM com o objetivo de obter 

soluções educacionais voltadas para funcionários 

e profissionais registrados no CAU/AM, com 

metodologias customizadas à realidade e 

necessidade de Gestão dos interessados. 

Salienta-se que o CAU/AM firmou novas 06 

parcerias com empresas e organizações para a 

concessão de desconto diferenciado em cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação ou pós-graduação e 

sobre o valor dos serviços/produtos a serem 

oferecidos aos beneficiários do CAU/AM, sem 

qualquer ônus financeiro e ou repasse de valores 

entre as partes 
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Os acordos e parcerias firmados auxiliam quanto ao 

atingimento da missão e visão do CAU, fortalecendo 

cada vez mais a classe. 

O CAU/AM tem como grande desafio e perspectiva 

alcançar entidades públicas e privadas que 

auxiliarão, principalmente, no âmbito da fiscalização 

da profissão a fim de otimizar recursos e mão de 

obras, atuando de forma inteligente e dinâmica. 

No âmbito da valorização da Arquitetura e 

Urbanismo, o conselho continuará atuando nas 

frentes dos Comitês e Conselhos Municipais e 

Estaduais, buscando inserir os profissionais da área 

nos seus campos de atuações, principalmente, nos 

processos decisórios quanto ao Urbanismo, como 

por exemplo, o Plano Diretor. 

Para 2020, o CAU/AM continuará nas parcerias com 

empresas e organizações para a concessão de 

desconto diferenciado em cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação ou pós-graduação e 

sobre o valor dos serviços/produtos a serem 

oferecidos aos beneficiários do CAU/AM, sem 

qualquer ônus financeiro e ou repasse de valores 

entre as partes. 

Será lançado novamente chamada pública para que 

todas as empresas e organizações do Amazonas 

possam firmar parceria com o CAU/AM, caso assim 

desejem, no intuito de encorajar profissionais quanto 

a sua qualificação para o mercado de trabalho. 
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Perspectiva: Sociedade 

Tema: Relação com a Sociedade 

Objetivo: Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade 

Investimento realizado: R$ 42.173,43 ( 55% do previsto) 

Limite alcançado em relação ao estabelecido: mínimo ou máximo 4,3 % 

Indicadores: Acessos à página do CAU (Qtd.) - 75.694 superior a meta estipulada 28.000 

Principais projetos e ações (denominação, ações principais, prioridades, desafios e riscos): Promoção da Interação do 

CAU/AM com a sociedade em geral 

  

a) Notícias e campanhas 

  

Postagem periódica de notícias sobre novas resoluções, mudanças nos procedimentos, notas técnicas e atuação do CAU/AM. 

Foram 44 notícias postadas no site do CAU/AM e 1.333 postagens realizadas nas redes sociais do CAU/AM. Houve 75.694 

acessos ao site do CAU/AM. Foram cedidas pelo presidente e/ou seu representante em torno de cinco entrevistas ao vivo e 

sete via telefone. 

  

b) Portal da Transparência 

  

O Portal da Transparência é um canal de comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer informações sobre os atos e 

fatos de gestão praticados pelo conjunto autárquico CAU, os arquitetos e urbanistas e a sociedade. Por meio dos dados 

disponibilizados, a sociedade pode acompanhar a evolução das despesas do ente ao longo do exercício financeiro, exercendo 

o controle popular frente à qualidade e à quantidade dos gastos da autarquia. 

Horário de funcionamento: 24h 



COMUNICAÇÃO 
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) 

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) do CAU/BR está disponível para atendimento ao público desde 10 de março de 2016. O 

cidadão pode fazer requerimentos - presenciais ou on line - nos termos da Lei de Acesso à Informação. 

Endereço de acesso: https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=523  

Horário de funcionamento: 24h 

Endereço de acesso do e-SIC:  

  

c) Tele Atendimento Qualificado - TAQ  

A Central de Tele Atendimento Qualificado (TAQ) responde pelos canais de atendimento não presenciais disponibilizados pelo Conselho 

pelos números 0800-883-0113 (ligações realizadas a partir de telefones fixos) e 4007-2613, e ainda pelo chat (caubr.gov.br/atendimento) e 

o e-mail (atendimento@caubr.gov.br). 

Portaria de criação: Resolução nº 71 de 24 de janeiro de 2014 

Endereço de acesso: 0800 883 0113; 4007-2613; (e-mail) atendimento@caubr.gov.br; (chat) caubr.gov.br/atendimento 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas  

(Incluir os dados enviados pela RIA/TAQ) 

  

d) Acessibilidade aos Serviços e instalações 

Descrição: enumerar as medidas adotadas pelo CAU/UF na busca e manutenção pela acessibilidade no atendimento. 

Sugestão: descrever o acesso do cidadão ou profissional ao atendimento presencial, disponibilidade de percursos e banheiros acessíveis 

e comunicação visual entre outros. 

  

Canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas - Ouvidoria 
A Ouvidoria é um órgão legítimo de interlocução entre cidadão e o Conselho, que recebe reclamações, pedidos de informação, 

solicitações, sugestões, elogios ou denúncias sobre o atendimento e quanto a ações de responsabilidade do Conselho, de seus 

conselheiros e empregados públicos. Por meio do Canal da Ouvidoria (ouvidoria.caubr.gov.br), qualquer cidadão pode registrar sua 

manifestação e acompanhá-la eletronicamente na mesma página, bastando ter o número do protocolo gerado. É possível fazer o envio 

como pessoa física, pessoa jurídica ou de forma anônima. Não há a cobrança de qualquer taxa. A demanda é respondida pelo CAU em 

até 10 (dez) dias úteis, prazo que pode ser dobrado mediante justificativa. 

Normatização: Deliberação Plenária do CAU/BR nº 22, de 06/09/2013, alterada pela nº 38, de 09/10/2014. 

Endereço de acesso: https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/  
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COMUNICAÇÃO 

A comunicação no CAU/AM tem papel fundamental 

na divulgação das suas principais ações bem como 

fortalecer a sua imagem perante os Arquitetos e 

Sociedade em geral, por meio de divulgação entre 

nossos arquitetos inscritos e a imprensa em geral. 

Na busca do alcance do objetivo estratégico 

"Assegurar a eficácia no relacionamento e 

comunicação com a sociedade" foi executada a 

iniciativa estratégica "Promoção da Interação do 

CAU/AM com a sociedade em geral". Das metas e 

resultados previstos, menciona-se: a realização de 7 

edições do projeto "Arquitetos do Amanhã" dos 

quais 211 recém formados solicitaram registro no 

CAU/AM. Essa ação foi realizada em conjunto com a 

Comissão de Ensino, Formação e Exercício 

Profissional. 

O CAU/AM encaminha e-mails aos profissionais com 

principais informações relacionadas a Arquitetura e 

Urbanismo, seja de âmbito local quanto nacional. 

Toda semana são disparados e-mail relacionados a 

fiscalização, financeiro, parcerias firmadas que 

fornecem descontos aos profissionais.  

A comunicação conta ainda com a Rede Integrada 

de Atendimento, criada em 2015 por meio do Centro 

de Serviços Compartilhados, que consiste nos 

canais de atendimentos via 0800 e chat. Caso a 

solução não seja resolvida pela equipe, a demanda 

é encaminhada ao CAU/BR e/ou CAU/UF. Em 2019, 

do total de atendimentos realizados pelos canais da 

RIA, 72% foi por meio do chat, 27% por telefone e 

1% e-mail. 

     

 

 
ATENDIMENTOS POR CANAL – CAU/AM 
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3.598  

Seguidores 

RESULTADOS 
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A comunicação atuou 

juntamente com a área fim 

do CAU/AM, divulgando e 

disseminando as principais 

ações realizadas no 

exercício de 2019. 

Promoveu juntamente com a 

Comissão de Política Urbana 

e Ambiental e Presidência do 

CAU/AM o evento em 

comemoração ao dia do 

arquiteto, procedendo com a 

divulgação da data 

comemorativa em painel de 

Led disposto em locais de 

maior visibilidade e 

adjacentes ao CAU/AM. 

Além de atuar na 

organização de todos os  

eventos realizados pelo 

CAU/AM. 

O quantitativo de acessos no 

site ultrapassou a meta 

estimada para o ano, 

alcançando 75.694 acessos 

no site institucional. Com 

relação as redes sociais, 

foram 4.229 no instagram e 

4.497 visualizações no 

facebook. 

 

 

https://www.facebook.com/CAUamazonas 

3.279   
Curtidas 

293  
Publicações 

4.229  

Seguidores 

41% 59% 

1.040  
Postagens 

https://www.instagram.com/cau_amazonas/ 

75.694  
Visualizações de 

Páginas 

https://www.cauam.gov.br/ 

https://www.facebook.com/CAUamazonas
https://www.instagram.com/cau_amazonas/
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Devido a Comunicação abranger e ser inserida em 

todas as instâncias do CAU/AM, os seus desafios e 

perspectivas são baseados nas diversas frentes de 

trabalhos, principalmente da área fim. 

No intuito de levar mais conhecimentos aos cidadão-

usuários tem como desafio a elaboração de vídeos 

de curta duração explanando as principais dúvidas 

recebidas em nossos canais de atendimento, 

abordando tema como ética profissional, exercício 

legal da profissão. Para tanto será adquirido 

equipamentos necessários para a implementação da 

ação. 

Outra ação, a ser realizada em conjunto com a 

Fiscalização e Comissão de Ensino, Formação e 

Exercício Profissional, é a criação de podcast 

abordando temas relevantes para profissionais e 

sociedade em geral. Podcast é em formato de rádio, 

podendo ser ouvido por meio de sites, plataformas 

de músicas ou aplicativos apropriados.  

Com o objetivo de disseminar a importância do 

Conselho para os Arquitetos e Sociedade 

Amazonense, a comunicação, juntamente com a 

presidência, trabalhará conscientizando os principais 

jornais locais, a fim de mostrando o que é o CAU e 

quais são as suas atribuições.  

Por fim, além da pesquisa adotada hoje pela RIA, a 

comunicação do CAU/AM está pesquisando formas 

de mensurar o nível de satisfação do atendimento 

presencial, telefone, aplicativo de mensagens e via 

SICCAU. A intenção é que haja o maior quantitativo 

de retorno das pesquisas para uma melhor análise 

da satisfação do usuário-cidadão, auxiliando as 

áreas a implementar melhorias no atendimento ou 

obter o reconhecimento do atendimento ofertado. 
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Tema: Relação com a Sociedade 

Objetivo: Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo 

Investimento realizado: R$ 18.465 ( 71% do previsto) 

Limite alcançado em relação ao estabelecido: 1,9 % 

Principais projetos e ações (denominação, ações principais, prioridades, desafios e riscos): Promoção de Assistência Técnica 

em Habitações de Interesse Social – ATHIS 

Descrição: A  promoção da assistência técnica no âmbito do CAU/AM é responsabilidade da Comissão de Políticas Urbana e 

Ambiental, sendo realizado Oficinas Técnicas em bairro de periferia e realizado o evento em comemoração ao Dia do Arquiteto 

com o tema “"ATHIS e o Direito à Cidade“ que contou com o palestrante renomado na área de habitação social, João Sette 

Whitaker, Presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (FAU/USP) e 

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo e a arquiteta e urbanista, advogada e conselheira do 

CAU/AM, Cristiane Sotto Mayor, especialista em Política Ambiental e Urbana. 
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Desde o exercício de 2017, o CAU/AM destina 2% 

das suas receitas correntes para a implementação 

de projetos voltados para Assistência Técnica em 

Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

No exercício de 2019, na busca do alcance do 

objetivo estratégico “Fomentar o acesso da 

sociedade à Arquitetura e Urbanismo” foi executada 

a iniciativa estratégica “Promoção de Assistência 

Técnica em Habitações de Interesse Social – 

ATHIS”, do montante dos recursos destinados para 

a inciativa (R$ 26.000,00) foi executado 71% (R$ 

18.465,00). 

A frente de trabalho da Comissão responsável pela 

implementação da ação, CEPUA, atuou juntos a 

população de baixa renda. Para tanto, foi contratada 

empresa para ofertar oficinas Práticas à comunidade 

que contou com a cessão do local da Secretaria 

Estadual de Assistência Social (SEAS-AM). 

As oficinas tiveram caráter assistencial, orientativo, 

social, e prático, com finalidade de capacitar 

pessoas para que possam aplicar os conhecimentos 

e orientações técnicas adquiridos através da em 

assistência técnica profissional, propiciando 

melhorias de habitabilidade e condições de saúde 

de suas moradias, transformando desta forma a 

realidade das comunidades carentes 

As oficinas foram distribuídas em 03 (três) módulos 

com os temas 1 - armazenamento e reutilização de 

água e técnicas básicas de instalação hidráulica; 2 - 

técnicas básicas de pintura e 3 - técnicas básicas de 

alvenaria e reboco. 

Outra frente voltada para a ATHIS, foi a realização 

de Seminário em comemoração ao Dia Nacional do 

Arquitetos com o tema “ATHIS e o Direito a Cidade”. 

O objetivo foi levar o conhecimento aos Arquitetos e 

Urbanistas da importância da Assistência Técnica. O 

evento contou com o apoio da Instituição de Ensino 

Martha Falcão que cedeu o espaço ao CAU/AM. 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
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No ano de 2019, além de seminários 

que tinham como vertente assuntos 

relevantes para a melhoria e qualidade 

de vida, foram realizadas Oficinas 

Técnicas no bairro Jorge Teixeira.   

As Oficinas técnicas foram geridas por 

profissional da área e por auxiliares 

técnicos,  sendo  dividas em módulos: I 

Módulo de Técnicas Básicas de 

Instalação Hidráulica e de 

Armazenamento/Reutilização de Água.;  

II Módulo de Técnicas Básicas de 

Pintura; Modulo III  Oficinas de Técnicas 

Básicas de Alvenaria e Reboco. 

Sendo elaborados para  30 participantes 

membros da comunidade carente, todos 

participantes receberam de forma 

gratuita kit para aplicação prática. 

Além do foco das oficinas eram tratadas 

noções de habitabilidade, coleta de lixo, 

desperdício de água, cuidados com 

ventilação de ambientes, fungos/mofos 

e doenças respiratórias, cuidados com 

calçadas,  de forma lúdica e em 

linguagem apesar de  técnica  acessível 

ao entendimento. 

MÓDULO I – 

Técnicas básicas 

de instalação 

hidráulica e de 

armazenamento/re

utilização de água 

inscritos - 30 

 

Participantes - 21 

MÓDULO II – Técnicas 

básicas de pintura 

com ATHIS  

inscritos - 30 

 

Participantes - 20 

MÓDULO III – 

Técnicas básicas de 

alvenaria e reboco 

inscritos - 30 

 

Participantes - 18 
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Os desafios e perspectiva da Assistência Técnica, 

por meio da CEPUA, são:  

Ampliação da ação de ATHIS - Assistência técnica 

em habitações de interesse social, em 2 fases com 

os 3 mesmos módulos: a 1a. Fase a ocorrer no 

primeiro semestre e a 2ª ao segundo semestre.  

Ação de assistência técnica com voluntários e 

parcerias, o propósito visa minimizar impacto e 

mostrar trabalhos que veem sendo realizados por 

outros profissionais. 
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A Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental 

(CEPUA) formada por conselheiros efetivos, tem 

como finalidade contribuir para a valorização, o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento da profissão, 

promovendo a Arquitetura e Urbanismo junto à 

sociedade, zelar pelo planejamento territorial, 

defender a participação dos arquitetos e urbanistas 

na gestão urbana e ambiental, e estimular a 

produção da Arquitetura e Urbanismo como política 

de Estado, competirá à Comissão de Política Urbana 

e Ambiental do CAU/AM. 

Para o alcance do objetivo estratégico “Estimular o 

conhecimento, o uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo” foi executada a iniciativa estratégica 

“Manutenção das Atividades da Comissão Especial 

de Política Profissional, Urbana e Ambiental do 

CAU/AM”, sendo que dos recurso orçados (R$ 

8.518,00) executou 90% (R$ 7.645,00). 

Os valores foram destinados para a participação de 

coordenação ou representante da CEPUA nos 

principais debates nacionais voltados para a política 

urbana e ambiental. 

Uma dessas discussões foi realizada no estado do 

Amazonas com a participação das comissões dos 

outros CAU/UFs, bem como da Comissão de 

Política urbana e ambiental do CAU/BR. Na ocasião, 

foram apresentados os avanços do projeto para a 

população fixada a margem dos igarapés pelo 

representante da Unidade Gestora de Projetos 

Especiais (UGPE), sobre Urbanização de 

Assentamentos Precários em Belém e Urbanização 

em Assentamentos Precários e Áreas de 

Preservação. 
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A CEPUA realizou 06 

reuniões ordinárias e 03 

reuniões extraordinárias 

Além das ações voltadas 

para Assistência Técnica, a 

CEPUA, no decorrer de 

2019, atou frente aos órgãos 

competentes para firmar 

acordos voltados para o 

Patrimônio Histórico. 

A Comissão participou do  I 

Encontro Nacional de CPUAs 

realizado pelo CAU/BR, com 

o tema “Arquitetos e 

Urbanistas como 

protagonistas no 

planejamento e gestão do 

território”. 

Participou também da 

Oficina de fechamento e 

consolidação dos resultados 

da CPUA itinerante/ 

Seminários regionais. O 

objetivo do evento foi 

apresentar e discutir a 

atuação das CEPUAs nos 

diversos estados. 
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Tendo em vista que a CEPUA do CAU/AM é 

responsável, também, pela Assistência Técnica, os 

seus desafios e perspectivas, além daqueles 

mencionados no item em questão, terá como 

desafio promover Workshop com a premissa voltada 

para o Plano diretor, sendo o evento a ser 

direcionado a gestores públicos de municípios, 

abordagem de princípios legislativos, urbanismo e 

planejamento. 

 

 



5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS  
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Ao término do exercício 2019 o CAU/AM 

contou com o corpo técnico de 14 

colaboradores, incluindo os estagiários. Do 

montante, 64% são efetivados pelo Concurso 

Público realizado em 2013, 23% são 

estagiários e 7% comissionados. 

Do total da força de trabalho, 20% atua na 

área de fiscalização, 20% na área técnica e 

60% na área de apoio. 

O CAU/AM conta ainda com 09 conselheiros 

efetivos e 07 suplentes eleitos para a gestão 

2018-2020. Os mesmos atuam nas comissões 

ordinárias e especiais do CAU/AM, conforme 

composição anual. 

Para assegurar a aplicação Lei de 

Responsabilidade Fiscal que determina a 

alocação de no máximo 55% do total das 

receitas correntes do exercício para a 

alocação de despesas com pessoal 

(remunerações, encargos e benefícios), o 

CAU/AM realiza o acompanhamento das suas 

despesas e receitas mensalmente, sendo que 

no exercício o percentual de gasto de pessoal 

sobre o montante arrecadado ficou 48,5%.  

 

1 1 
3 

10 

16 

31 

Salários 

Receitas Correntes 

R$ 600.306 

R$ 1.237.590,80 

48,5% 

Gasto de pessoal sobre 

Receita Arrecadada 

Força de Trabalho 



GESTÃO DE PESSOAS 

A força de trabalho do CAU/AM está 

distribuído entre 8 pessoas do sexo 

feminino e 5 do sexo masculino, em sua 

maioria concentrada na faixa etária entre 30 

a 35 anos. 

Salienta-se que todos os cargos, mesmo 

aqueles de nível médio, são ocupados por 

empregados com nível superior. 

Em 2019, o CAU/AM destinou o percentual 

de 2,2% de recursos para capacitação, do 

montante alocado 1,8% foi executado. 

Houve a participação nos principais eventos 

nacionais, ao todo foram 04 eventos, sendo 

02 voltados para a fiscalização, 01 para a 

Assessoria Jurídica e 01 para as questões 

administrativa e financeira. 

8 

5 

Força de 

trabalho por 

sexo 

Força de trabalho 

por Faixa Etária 

7 

2 

1 

30 a 35 anos 

até 30 anos 

36 a 40 anos 

Níveis de Qualificação 

dos Empregados  

Pós-Graduação
Lato Sensu

Pós-Graduação
Stricto Sensu

Graduação Total

1 1 

8 

10 
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36 

As Diretrizes para elaboração do Plano 

de Ação e Orçamento 2019, aprovado 

em Plenária pelo CAU/BR, são as 

responsáveis pela apresentação dos 

valores previstos de receitas nos 

CAU/UFs. 

As receitas do CAU/AM são dividas em 

receitas correntes e receitas de capital. 

As correntes são compostas pela 

arrecadação das anuidades do exercício 

e de exercício anteriores de Pessoa 

Física e Pessoa Jurídica, Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), Taxas 

e multas, aplicações financeiras e fundo 

de apoio. 

Inicialmente o valor de arrecadação de 

receitas correntes (anuidades, RRTs e 

demais taxas) previsto para o exercício 

de 2019 era na ordem de R$ 1.257.462 

uma variação negativa de 9,4% em 

comparação a 2018. 

Frente as às novas políticas, estratégias 

e prioridades de atuação, o CAU/AM 

procedeu com a rediscussão de seu 

Plano de Ação, a fim de que as suas  

iniciativas estratégicas a serem 

implementadas durante o exercício 2019 

alcançassem os melhores resultados 

estabelecidos.  

Os recursos destinados a suportar a 

reprogramação, no montante de R$ 1,43 

milhão, se apresentaram com 

uma variação positiva de 12,9% frente à 

programação 2019 (R$ 1,27 milhão). 

Do total previsto das receitas correntes, 

o CAU/AM arrecadou 1.237.590, 

perfazendo um percentual de 92,49%.  
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R$ 21.001,00 

Fundo de Apoio 

R$ 455.415,00 

RRT 

R$ 407.417,89 

Anuidade PF 

R$ 191.617 

Anuidade PF 

Anos Anteriores 

R$ 44.993,30 

Anuidade PJ 

R$ 11.997,00 

Anuidade PJ 

Anos Anteriores 

R$ 69.908,00 

Multas e Juros 

R$ 18.926,00 

Aplicação Financeira 

O CAU/AM fechou a arrecadação em 2019 em 

R$ 1.237.590,80 ficando 8% abaixo da 

programação prevista, porém, superou em 6% a 

arrecadação em comparação a 2018. 

R$ 16.315,00 

Outras Receitas 

+18% 

+16% 

+2% 

+24% 

+153% 

+7 

-34% 

-89% 

-31% 

1.338.031,24 

 1.388.477,38  

1.237.590,80 

 1.162.986,43  

6% 

2018 

2019 

Arrecadado Programado 

Arrecadação 2019 Arrecadação 2018 
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R$ 602.754,80 

Salários e  

Encargos 

R$ 32.087,09 

                Encargos  

                Diversos 

         R$ 225.872,89 

Despesas Serv. 

Pessoa Jurídica 

R$ 86.526,30 

            Transferência  

            Corrente 

R$ 18.057,84 

Material de Consumo 

R$ 13.527,00 

Diárias Func. 

R$ 21.837,60 

Diárias Cons. 

         R$ 92.841,14 

Despesas Serv. 

Pessoa Física 

R$ 86.526,30 

      Investimentos 

2018 2019 

+42% -43% +23% +35% 
+211% -14% -10% 

+4% 

+4% 

1.435.631,24 

 1.976.325,26  

1.172.941,72 

 1.080.885,99  

2018 

2019 

Executado Orçado 

9% 
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O CAU/AM fechou a execução no exercício de 2019 em R$ 

1.435.631,24, correspondendo a 82% da programação 

prevista. Em comparação a 2018, houve um aumento de 

9%. 

72 
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O CAU/AM realiza seus procedimentos 

de aquisições e contratações baseados 

no conjunto de normas e diretrizes 

estabelecidas pela esfera Federal, bem 

como pelos órgãos correlatos, conforme 

a seguir: 

 

• Constituição Federal; 

• Lei n.º 8.666/1993; 

• Lei n.º 10.520/2002; 

• Lei Complementar n.º 123/2006; 

• Decretos – Lei n.º 3.555/2000; 

3.722/2001; 5.450/2005; 7.892/2013; 

8.538/2015; 

• Instruções Normativas 

Todos os processos de compras e 

contratações são acompanhados pela 

Assessoria Jurídica a qual emite parecer 

quanto a sua conformidade às normas 

citadas anteriormente.  

 

35% 

59% 

6% 

Modalidades de Licitação 

Outros 

Dispensa 

Adesão a Ata de 

Registro de 

preço 

R$ 72.021,53 

R$ 26.131,42 

R$ 87.803,60 

Contratos mais relevantes de 2019 

Agenciamento 

de Viagem 

Contrato 04/2019  

Serviço de 

Entrega rápido 

Contrato 11/2019  

R$ 29.070 

R$ 10.800 

Manutenção 

em ar 

condicionado 

Contrato 03/2019  

R$ 7.650 

Fornecimento 

de cadeiras de 

escritório 

Contrato 10/2019 

Fornecimento 

de mobiliários 

Contrato 09/2019  

R$ 36.477 

R$ 31.804 

Elaboração de 

PCCS 

Contrato 07/2019  

R$ 5.700 
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A gestão de TI do CAU é realizada através do centro de 

serviços compartilhados gerando uma série de vantagens 

para os CAU/UFs e para a comunidade dos arquitetos e 

urbanistas como a melhor prestação de serviços em todo 

o país e de maneira uniformizada; economia de escala na 

compra de tecnologias e treinamento dos atendentes; e 

facilidade de atualização tecnológica, uma vez que o 

mesmo sistema será usado em todas as unidades da 

federação. 

O Centro de Serviços Compartilhados (CSC) gerencia 

serviços como o Sistema de Comunicação e Informação 

do CAU (SICCAU) e o Sistema de Inteligência Geográfica 

(IGEO), além de informações contábeis e gerenciais 

internas do CAU. Os custos são compartilhados entre o 

CAU/BR e os CAU/UFs, em conformidade com as 

obrigações respectivas estabelecidas pela Lei 

12.378/2010. 

Sendo assim, o CAU/AM, em conjunto com o CAU/BR, 

conta com o atendimento do 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: 

a) Sistema de Informação e Comunicação 

dos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo (SICCAU) nos módulos;  

b) Serviço de DATA CENTER; 

c) Rede Integrada de Atendimento (RIA). 

 

Orçamento CSC - 
Fiscalização 

Orçamento CSC - 
Atendimento 

R$ 56.310 

R$ 10.408 

Recursos investidos no CSC 

100% 
Executado 
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Em 2019, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas realizou gastos 

no total de R$ 13.375,80 em infraestrutura. 

 

 

 

 

Foram realizados serviços importantes de infraestrutura, dos quais destacam-se: 

a aquisição dos móveis para mobiliar o auditório, sala da presidência, sala que 

será disponibilizada aos recém formados e demais arquitetos para atender seus 

clientes, e melhoria do mobiliário da sala de atendimento, além de aquisição de 

servidor, ponto eletrônico e renovação das licenças dos computadores, dentre 

outros. 

Entre os resultados decorrentes destaca-se: 

- Aprimoramento da infraestrutura do Conselho; 

- Melhoria da eficiência dos sistemas de informação; 

- Melhoria da qualidade dos ambientes de trabalho e das áreas comuns da 

Instituição. 

Desfazimento de ativos 

Não houve desfazimento de ativo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Amazonas – CAU/AM no exercício de 2019. 

 

Máquinas e Equipamentos 6.280,00   

Equipamentos de Processamento de Dados 5.456,80   

Sistemas de Processamento de Dados 1.999,00   

Total 13.735,80 

Investimento Infraestrututa - 2019

Conformidade Legal 

 

Para assegurar a conformidade legal da 

gestão patrimonial, o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, 

observa e aplica as Leis nº 8.666/1993, nº 

8.429/92 e nº 4.320/64; o Decreto-lei nº 

200/67; a Instrução Normativa nº 205/88; a 

Lei Complementar nº 101/200 e os demais 

instrumentos legais que regem a gestão 

patrimonial na Administração Pública 

Federal, dentre outros. 
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A gestão de custos do CAU/AM é 

efetuada  em consonância com as 

diretrizes orçamentárias, realizadas por 

centro de custos distribuídos entre 

Projetos e Atividades vinculados aos 

objetivos estratégicos, conforme mapa 

estratégico do CAU. 

O acompanhamento é realizado de 

forma mensal, tanto pelo CAU/AM 

quanto pela área da contabilidade do 

CAU/BR, no intuito de identificar 

possíveis desvios no seu curso, sendo 

os mesmos relatados quando 

identificados. Do surgimento da 

necessidade, são realizados ajustes 

contábeis, bem como realizada 

transposições mediante solicitação das 

instâncias competentes.  

Mediante a necessidade de alteração do 

valor orçado, são realizadas 

reformulações orçamentárias que são 

aprovadas pelo Plenário do CAU/AM e 

homologadas pelo Conselho Federal. 

Após a aprovação do plano de ação, os 

seus projetos e atividades são 

agrupados por centros de custos e suas 

despesas agrupadas por natureza de 

despesas, distinguindo-se despesas 

correntes e de capital, bem como os 

custos fixos e variáveis, permitindo o 

acompanhamento das projeções das 

despesas na elaboração do plano de 

ação daqueles projetos e/ou atividades 

que darão continuidade no próximo 

exercício. 

Todos os projetos e atividades são 

cadastrados no sistema SISCONT.NET, 

e alocadas suas despesas  em cada  

conta contábil específica, para que 

assim, a área competente consiga emitir 

os empenhos, liquidações e pagamentos 

das contrações e aquisições dos projetos 

e atividades. 

Sendo assim, a gestão dos custos passa 

a ser acompanhada diariamente 

mediante o acompanhamento dos 

pagamentos e os seus processos de 

origem 

Plano de 

Ação 

ASCOM 

GERTEC 

PRESIDÊNCIA 

GERADMFIN 

CEFEP 

COAPF 

CED 

CEPUA 

ATHIS 

FISCALIZAÇÃO 

CSC - 

ATENDIMENTO 

FUNDO DE 

APOIO 

CSC - 

FISCALIZAÇÃO 

ATENDIMENTO 
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62% 96% 68% 76% 
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DISCILPINA 

ENSINO, FOMAÇÃO 

E EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 

ORGANIZAÇÃO, 

ADM., PLAN. E 

FINANÇAS 
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55% 84% 86% 68% 

ASSESSORIA  

COMUNICAÇÃO 

GERÊNCIA ADM. E 

FINANCEIRA 

GERÊNCIA 

TÉCNICA 

PRESIDÊNCIA 

EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO Desempenho atual em comparação 
com o desempenho esperado 
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No intuito de otimizar os processos e diminuir os papéis gerados 

pelo processo físico, o CAU contratou  empresa para o 

fornecimento de plataforma de gestão integrada. A ferramenta 

será disponibilizada aos CAU/UFs por meio do Centro de 

Serviços Compartilhados no próximo exercício. 

A plataforma possibilitará que toda a tramitação dos processos, 

bem como o acompanhamento do planejamento estratégico seja 

realizado via sistema. 

Atualmente o setor de fiscalização do CAU/AM realiza os 

procedimentos de fiscalização, bem como seus respectivos 

processos, via Sistema de Comunicação e Informação do CAU 

(SICCAU), contribuindo para a diminuição do uso de papel e sua 

circulação entre os setores. 



6. INFORMAÇÕES  

ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS  

E CONTÁBEIS. 



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E 
CONTÁBEIS 
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Declaração do Contador 

Geral, João Bosco de Lima 

 

Esclareço que este Regional cumpriu mais uma etapa de suas 

atividades devidamente adequada as suas reais possibilidades, tendo 

em vista a arrecadação de suas receitas, que proporcionaram a 

realização de suas despesas, tanto de custeio como de investimentos, 

o que deu condições à esta diretoria para realizar o seu programa de 

trabalho com eficácia e segurança.  

 

Avanços 

 

Cabe ressaltar que no ano de 2019, tivemos avanços 

substanciais em termos de planejamento dos Órgãos 

Públicos em Geral e melhorias constantes no Sistema 

Interno do CAU/BR – CAU/UF’s, tais avanços melhoraram 

significativamente as Informações Contábeis, dentre elas 

destacamos a seguir: 

 

• Capacitação de colaboradores nas áreas de gestão e 

planejamento, contabilidade, tecnologia da informação e 

jurídico por parte do Conselho Federal para que os 

Regionais estejam preparados para os novos desafios 

da qualidade de serviços públicos; 

• Evolução do relatório de gestão para o Relato Integrado 

a partir de 2019. 

 

 

Apresento o relatório referente a 

posição Orçamentária, Financeira e 

Patrimonial, levantado em 31 de 

dezembro de 2019, de acordo com a 

documentação de despesas e 

receitas, apresentados à esta 

contabilidade. 



ORÇAMENTO 

O Orçamento da Receita e Despesa foi aprovado pelo Plenário, no 

total de R$ 1.272.062,43, tendo sido realizado ajustes de valores das 

suas dotações, com a transposição de valores, no sentido de 

adequá-lo ao cumprimento dos trabalhos, até o final do exercício. 

Os recursos necessários para cobrir estes ajustes foram através de 

anulações parciais, transposições e reformulações, conforme previsto 

pelas normativas vigentes do Federal, o que representou na 

alteração orçamentária para R$ 1.435.631,24, uma evolução de 

11,39%.  

 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

A receita orçamentária arrecadada atingiu a soma de R$ 

1.237.590,80, correspondendo ao percentual de 86,21% do total 

previsto para o exercício. 

 

 

 

 

 

Os índices acima estão relacionados com o total da receita arrecadada.  

 

Receitas Correntes Valores (%)

Contribuições 656.024,55     53,01   

Serviços 464.382,95     37,52   

Financeiras 79.866,81       6,45     

Transferência corrente 21.001,35       1,70     

Outras receitas correntes 16.315,14       1,32     

Total 1.237.590,80  100,00 

 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

As despesas orçamentárias do exercício somaram o valor 

total de R$ 1.172.941,72, distribuído da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

Os índices acima estão relacionados com o total da despesa 

empenhada.  

 

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas Correntes Valores (%)

Pessoal e Encargos 616.281,80     52,54   

Transferências correntes 86.526,30       7,38     

Outras despesas correntes 390.696,56     33,31   

Despesas Capital

Investimentos 79.437,06       6,77     

Total 1.172.941,72  100,00 

Apuração

Receita Arrecadada 1.237.590,80  

Despesa Empenhada 1.172.941,72  

(=) 64.649,08       
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do 

exercício. 

  

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. 

  

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas. 

O resultado Patrimonial do exercício apresentou um saldo 

positivo de R$ 277.488,83. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

Variações Patrimoniais Aumentativas Variações Patrimoniais Diminutivas 

Descrição 2019 2018 Descrição 2019 2018 

Contribuições      904.051,76       800.921,83  Pessoal e Encargos      610.480,39       566.059,94  

Exp. de bens e serviços      464.382,95       394.899,14  Uso de Bens e Serviços      422.864,71       417.297,38  

Financeiras        79.790,48         74.205,88  Transferências        86.526,30       100.369,99  

Transferências        21.001,35       187.677,50  Desv. Perdas Ativos        88.181,45       258.759,74  

Outras Var. Patr. Aument.        16.315,14         54.125,19  Outras Var. Patr. Dimun.                     -             7.900,00  

Total   1.485.541,68    1.511.829,54  Total   1.208.052,85    1.350.387,05  

Resultado Patrimonial do Exercício          277.488,83       161.442,49  
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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 

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/AM, 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. 

GESTÃO CONTÁBIL 

Auditoria Interna do CAU/BR 

A Contadoria do CAU/AM 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/AM 

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 2019, 

refletem nos seus aspectos mais relevantes a 

situação orçamentária, financeira e patrimonial 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Amazonas – CAU/AM. 

Manaus-AM, 06 de Março de 2020. 

João Bosco de Lima 

Contador CRC/AM 007933/O-0  

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


84 Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Ativo 2018 2019 Passivo + Patrimônio Líquido 2018 2019

Ativo Circulante 1.076.337  1.380.604  Passivo Circulante 60.961       77.402       

Disponibilidade de bancos 711.491      853.166      Obrigações trabalhistas -             62.484        

Anuidades a receber 881.116      1.128.445   Fornecedores 1.134          6.354          

(-) Provisões para perdas 530.969-      611.622-      Prov isões de férias/13º Salário 54.758        -             

Outros créditos 14.698        10.615        Outras obrigações 5.069          8.564          

Ativo Não Circulante 177.490     167.153     Passivo Não Circulante -             -             

Créditos a longo prazo 84.885        75.919        Obrigações a longo prazo -             -             

Bens patrimoniais 92.605        91.234        Patrimônio Líquido 1.192.866  1.470.355  

Total Ativo 1.253.827  1.547.757  Resultados acumulados 1.192.866   1.470.355  

Total Passivo 1.253.827  1.547.757  

Valores em R$ mil 

https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1138
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146 

Valores em R$ mil 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

Variações Patrimoniais Aumentativas Variações Patrimoniais Diminutivas 

Descrição 2018 2019 Descrição 2018 2019 

Contribuições       800.922        904.052  Pessoal e Encargos       566.060        610.480  

Exp. de bens e serviços       394.899        464.383  Uso de Bens e Serviços       417.297        422.865  

Financeiras         74.206          79.790  Transferências       100.370          86.526  

Transferências       187.678          21.001  Desv. Perdas Ativos       258.760          88.181  

Outras Var. Patr. Aument.         54.125          16.315  Outras Var. Patr. Dimun.           7.900                  -    

Total    1.511.830     1.485.542  Total    1.350.387     1.208.053  

Resultado Patrimonial do Exercício           161.442        277.489  

https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1146
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149 

Receitas Orçamentárias 2018 2019 Despesas Orçamentárias 2018 2019

Receita Corrente 1.162.986   1.237.591   Despesa Corrente 1.055.372   1.093.505   

Contribuições 481.620      656.025      Pessoal e Encargos 560.265      616.282      

Serv iços 394.899      464.383      Transferência correntes 100.370      86.526        

Financeiras 74.206        79.867        Outras despesas correntes 394.737      390.697      

Transferências 187.678      21.001        

Outras receitas correntes 24.584        16.315        

Receita Capital -              -              Despesa Capital 25.514        79.437        

Superávit do exercício corrente -              Investimentos 25.514        79.437        

Total 1.162.986   1.237.591   Total 1.080.886   1.172.942   

82.101        64.649        Resultado

Valores em R$ mil 

https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=149


87 

BALANÇO FINANCEIRO 

Valores em R$ mil 

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136 

BALANÇO FINANCEIRO 

INGRESSOS DISPÊNDIOS 

Descrição 2018 2019 Descrição 2018 2019 

Receitas orçamentárias     1.162.986      1.237.591  Despesas orçamentárias     1.080.886      1.172.942  

Recebimento extraorçamentárias        787.826         909.809  Despesas extraorçamentárias        796.529         832.783  

Saldo do Exerc. Anterior        638.093         711.491  Saldo do Exerc. Seguinte        711.491         853.166  

Total     2.588.906      2.858.891  Total     2.588.906      2.858.891  

https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1136
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Demonstração contábil completa disponível em: http:\ https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134 

Ingressos 2018 2019

Fluxos de Caixas das Atividades das Operações

Ingressos 1.162.986   1.237.591   

Outros Ingressos 781.491      834.017      

Desembolsos 1.051.617   1.085.994   

Outros Desembolsos 796.529      832.783      

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades das Operações 96.332       152.830     

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos -             -             

Desembolsos 22.934-        11.156-        

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento 22.934-       11.156-       

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento -             -             

Ingressos -             -             

Desembolsos -             -             

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento -             -             

Apuração do fluxo de caixa do periodo 73.398       141.675     

Geração Liquida de Caixa e Equivalentes de caixa 73.398        141.675      

Caixa e equivalentes de caixa inicial 638.093     711.941     

Caixa e equivalentes de caixa final 711.491     853.616     

https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134
https://transparencia.cauam.gov.br/?page_id=1134


89 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES                   
CONTÁBEIS 

Resumo dos Principais Critérios e Politicas Contábeis 

A seguir são apresentados os principais critérios e politicas contábeis 

adotados no âmbito deste Conselho, tendo em consideração as opções e 

premissas do modelo da contabilidade aplicada ao setor público. 

Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da entidade.  

Políticas Contábeis 

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

Caixa e equivalente de caixa 

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras 
realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de 
liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e 
que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais 
são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos 
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de 
mercado ou de realização. 

 

Créditos de anuidades 

Os créditos de anuidades relativas ao exercício do balanço são 

reconhecidos ao início do exercício em conta específica, pelo valor 

estimado em proposta orçamentária referente à previsão de receitas dos 

profissionais e empresas ativos no banco de dados do CAU/BR. Após o 

encerramento do exercício, o saldo não recebido é transferido para outra 

conta do ativo, representando créditos de anuidades de exercícios 

anteriores. 

  2019 2018 
Créditos de Anuidades 1.128.444,95 881.116,45 
(-) Perdas de Devedores Duvidosos (611.622,15) (530.968,71) 

Ajuste para Perdas de Devedores Duvidosos 

 

Implantação de política contábil em 2017 – Em atendimento aos 

prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, por meio da Portaria STN nº 539/2015, anexo único 

(Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – 

PIPCP), e pelo Conselho Federal de Contabilidade, mediante a Norma 

Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 

23/09/2016 (Mensuração de Ativos e Passivos nas Demonstrações 

Contábeis), o CAU/AM procedeu ao registro contábil de Ajuste para 

Perdas de Devedores Duvidosos ao encerramento do exercício de 

2019. 

 

Base de mensuração – Média aritmética dos percentuais de 

recebimento de anuidades de pessoas físicas e jurídicas nos últimos 

três exercícios anteriores ao deste balanço, aplicada sobre o estoque 

acumulado de créditos oriundos de anuidades não recebidas relativas 

aos exercícios de 2013 (ano de início das atividades do Conselho) a 

2019. 

Julgamento pela aplicação – Tratando-se de implantação de política, 

decidiu-se aplicar critério proposto pelo CAU/BR por meio da 

Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017, plausível à realidade do 

CAU/AM, considerando-se o princípio contábil do conservadorismo ou 

prudência ao tempo em que se utiliza o comportamento histórico de 

recebimentos em detrimento de estimativas de recebimentos em ações 

de cobrança. 

Reflexo Patrimonial Comparativo  
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES                   
CONTÁBEIS 

Estoques 

Os estoques são registrados ao custo de aquisição, que não supera os 
valores de mercado ou valor líquido de realização. Os estoques estão 
representados exclusivamente pelo almoxarifado de materiais de uso e 
consumo em expediente. 

Imobilizado 

Avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e 
pelas perdas por “impairment”, quando aplicável. 

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades da Entidade. 

O CAU/AM segue integralmente a Orientação Técnica Conjunta nº 
01/2017 expedida pelo CAU/BR, quanto aos procedimentos na aquisição, 
baixa e na depreciação/amortização dos seus bens patrimoniais. 

A depreciação é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de 
custo ao longo da vida útil estimada, como segue:  

 

 

 

 

 

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício. 

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

 

Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros 

Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a 

verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas 

circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 

Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do 

ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor 

entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu 

valor em uso. 

 

Outros ativos e passivos 

Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, 

incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 

auferidos. Quando requerido, os elementos do ativo decorrentes de 

operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os 

demais ajustados quando houver efeito relevante.  

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e 

compreendem as obrigações com terceiros resultantes de operações. 

Quando requerido, os elementos do passivo decorrentes de operações 

de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais 

ajustados quando houver efeito relevante. 

 

Fornecedores 

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são 

obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de 

fornecedores no curso normal das atividades, sendo classificadas como 

passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um 

ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 

não circulante.  

  

Elas são reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

Anos Valor residual

Móveis e utensílios 10 10%

Veículos 5 10%

Máquinas e equipamentos 5 10%

Equipamentos de processamento de dados 5 10%

Biblioteca 0 0%

Obras de arte 0 0%

Utensílios de copa e cozinha 5 10%

Sistemas de processamento de dados 10 10%

Instalações 10 10%
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Caixas e equivalentes de caixa 

 

 

 

As aplicações financeiras estão representadas por aplicação, cujo 
rendimento é liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é 
registrada como receita no resultado corrente.  

Créditos a curto prazo 

 

 

 

 

A Entidade registra a provisão para perda estimada para créditos de 
liquidação duvidosa, após análise individualizada.  

Os créditos de curto prazo, apresentados na tabela acima mostra uma 
elevação significativa em relação ao exercício anterior, isso se deve ao 
aumento de parcelamentos e a quantidade de novos profissionais e a 
reversão de provisão para devedores duvidosos que houve após nova 
análise no quadro hoje existente. 

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 

 

 

 

Os créditos acima, referem-se as contas transitórias com compensação nos 

meses subsequentes, são contas de adiantamento. 

Estoques 

Não registrado conforme Nota Explicativa 3.3 

 

 

 

 

 

 
Créditos a Longo Prazo  

Dívida Ativa não Tributada 

 

 

 

 

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 
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Imobilizado 

A Entidade acompanha anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados 
e não foram identificadas diferenças significativas durante o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intangível 

 

 

 

 

Fornecedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Líquido 

    Custo   
Depreciação 
Acumulada   2019   2018 

                  

Máquinas e Equipamentos   34.061,97  (8.577,05)  25.484,92  22.056,72 

Veículos   36.990,00  (32.736,15)  4.253,85  4.253,85 

Móveis e utensílios   24.296,90  (10.780,39)  13.516,51  15.704,35 

Equipamentos de informática 94.384,63  (53.784,70)  40.599,93  45.210,18 
Sistemas de processamento de 
dados* 1.999,00  -  1.999,00  - 

Obras de arte   5.380,00  -  5.380,00  5.380,00 
           

Total   197.112,50  (105.878,29)  91.234,21  92.605,10 

                  

 

Obrigações e Repartição a Outros 

 

 

 

 

 

Provisões a curto prazo 

 

 

 

 

 

 

Demais obrigações a curto prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição  2019  2018 
     

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil   -  - 

Honorários Advocatícios  -  - 

     

Total  -  - 

     
 

Descrição  2019  2018 
     

Férias  48.281,73  42.313,93 

INSS  10.621,99  9.309,06 

FGTS  3.097,36  2.712,19 

PIS/PASEP  482,84  423,15 

     

Total  62.483,92  54.758,33 

     
 

Descrição  2019  2018 
     

INSS  1,00  1,00 

IRRF  4.043,64  - 

ISS  413,15  314,14 

IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER  4.106,48  4.726,60 

     

Total  8.564,27  5.068,74 
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Provisão para riscos processuais 

A Entidade é parte em determinados processos oriundos do curso normal 
do seu funcionamento, para os quais foram constituídas provisões 
baseadas na estimativa de seus consultores legais. As principais 
informações desses processos, nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019, estão assim representadas: 

 

 

 

 

 

 

Natureza das contingências 

A Entidade é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis, e está 
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. 
As respectivas provisões para contingências foram constituídas 
considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os 
processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi 
avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas 
questões não produzirá efeito significativamente diferente do montante 
provisionado. 

 

Patrimônio Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

Partes relacionadas 

A Entidade em 31 de dezembro de 2019 não possui coligadas, 
controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações 
com partes relacionadas dessa natureza. 

Não há qualquer remuneração ou contraprestação aos Conselheiros e 
Dirigentes do CAU/SP, tratando-se de cargos honoríficos, em 
conformidade com o artigo 40, da Lei nº 12.378/2010. 

No exercício de 2019 não houve concessão de benefícios de longo prazo 
pós-emprego, plano de aposentadoria e de rescisão de contrato de 
trabalho. 



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/AM no exercício de 2019. 

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR 

Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº 15/2020, de 

07/02/2020, a empresa contratada pelo CAU/BR, ATA 

Contabilidade e Auditoria, responsável pela assessoria 

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

em vista que não constatamos nenhuma falha na 

prestação de contas de 2019 do CAU/AM, informamos 

que a mesma está em condições de ser aprovada pela 

Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do 

CAU BR”. 

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/AM 

A Comissão de Organização, Administração, 

Planejamento e Finanças do CAU/AM emitiu a 

Deliberação nº 04/2020 de 27/04/2020 pela aprovação 

da prestação de contas do estadual relativas ao 

exercício de 2019, sem indicação de ponto de ressalva 

ou recomendação, posicionamento seguido pelo 

Plenário do CAU/AM, mediante a Deliberação Plenária 

nº 203/2020 de 28/04/2020. 

POSICIONAMENTOS DE ÁREA, ASSESSORIA, 
INSTÂNCIAS E AUDITORIA EXTERNA 

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE) 

As contas do CAU/AM relativas ao exercício de 

2019 foram auditadas pela empresa contratada 

pelo CAU/BR, a BDO RCS Auditores 

Independentes, responsável por expressar 

opinião sobre as demonstrações contábeis 

daquele conselho, conduzida de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

O Relatório do Auditor Independente integrante 

da prestação de contas expressa opinião que as 

Demonstrações Contábeis apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Amazonas – CAU/AM, sem ressalva. 

PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA 

INTERNA DO CAU/BR 

Em análise à formalização do processo de 

Prestação de Contas do CAU/AM, aos aspectos 

de gestão demonstrados, posicionamentos das 

assessorias e instâncias deliberativas 

pertinentes, e ao relatório e parecer da Auditoria 

Independente, formamos opinião pela 

regularidade do referido processo. 
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