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Desenvolvemos, também, novas formas de comunicação com os

profissionais e a sociedade, com fortalecimento da comunicação por

meio das redes sociais, implantação de canal direto de comunicação

via whatsapp, e com o desenvolvimento de novos projetos, a exemplo

do “TV CAU”, implantado com o uso da plataforma do Youtube, e que

trouxe palestras e entrevistas semanais sobre variados temas e

leituras da Arquitetura e Urbanismo. Dentro de nossas missões

institucionais, ainda, cabe destacar o trabalho desenvolvido dentro da

esfera de assistência técnica para habitação de interesse social, com

a celebração de convênio para implantação de intervenção de

acessibilidade em residências do bairro carente de Mãe Luíza, em

Natal/RN. O Conselho também seguiu representando os interesses dos

profissionais no âmbitos das principais discussões envolvendo a

Arquitetura e Urbanismo, como em nossa participação ativa na

elaboração do plano diretor dos municípios de Natal, Macaíba e São

Gonçalo do Amarante. No que tange à fiscalização, apesar de sermos

um Conselho pequeno e com recursos financeiros e físicos limitados,

colhemos ótimos resultados, com ampliação das rotas para o interior

do Estado, e com nossa fiscalização consagrada em 9º lugar no

ranking nacional e em 3º lugar no âmbito da região nordeste no

quantidade de ações desenvolvidas. Também foram fortalecidos

acordos para facilitar o desenvolvimento de nossas atividades

fiscalizatórias, como os celebrados com o CREA/RN e Cosern. No

âmbito do atendimento aos profissionais, o Conselho permanece

conseguindo responder a todas as solicitações dentro do prazo

previsto na Carta de Serviços unificada nacionalmente, de 30 dias.

Sem dúvida um ano produtivo e cheio de desafios. E que

possamos dar continuidade a esse importante trabalho no ano de

2022.

__________________________________
José Jefferson de Sousa
Presidente do CAU/RN

MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2021 foi um ano de grandes desafios para a nova

gestão do CAU/RN, mas pode-se chegar a conclusão que

importantes passos nos objetivos institucionais do Conselho

foram dados. Uma preocupação central do ano passado foi a

questão de aumentar a interiorização das ações do Conselho,

bem como desenvolver novos espaços de comunicação e

relacionamento com a sociedade. Neste sentido, o Conselho

realizou, pela primeira vez, seu principal evento, o

Arquitetando, de forma itinerante, levando o atendimento, a

fiscalização e palestras de interesse dos profissionais para 4
dos principais polos do interior do Estado, além da capital.



1. VISÃO GERAL 

ORGANIZACIONAL E AMBIENTE 

EXTERNO
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1. Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo 

a. Visão geral da entidade

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do

Norte – CAU/RN, criado pela Lei n. 12.378/2010, é

entidade autárquica destinada a orientar, fiscalizar e

disciplinar o exercício da profissão de Arquitetura e

Urbanismo, zelando pela fiel observância dos princípios da

ética e disciplina de classe pelo aperfeiçoamento da

Arquitetura e Urbanismo, possuindo jurisdição no Estado

do Rio Grande do Norte como um todo.

b. Dados cadastrais do Conselho

Nome Empresarial: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Rio Grande do Norte – CAU/RN.

CNPJ: 14.829.126/0001-88.

CNAE: 84.11-6-00

Endereço: Rua Conselheiro Morton Faria, n. 1440, Lagoa

Nova, Natal/RN, CEP: 59075-730.

Telefone: (84) 2010-2614

c. Missão

Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos.

d. Visão:

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das 

boas práticas da Arquitetura e Urbanismo.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura organizacional em conformidade com o disposto no Ato Normativo n. 01/2012, disponível em:

http://www.caurn.org.br/wp-content/uploads/2014/11/ATO-NORMATINO-N-01-Institui-o-Normativo-de-Pessoal-do-CAU-RN.pdf
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O CAU/RN, 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.

José Jefferson de Sousa

(Presidente)

presidente@caurn.gov.br

Ana Zélia Maria Moreira

(Vice-Presidente)

(Comissão de Ensino, Formação e Exercício 

Profissional - CEFEP)

Aulo André Leite de Aquino

(Comissão de Ética e Disciplina - CED)

Natália Mabel de Oliveira

(Comissão de Organização, Administração, 

Planejamento e Finanças - COAPF)

CONSELHO DIRETOR
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Aulo André Leite de Aquino

(Conselheiro Titular)

Natália Mabel de Oliveira

(Coordenadora - Conselheira Titular)

Hugo Frederico Farias de Medeiros

(Conselheiro Titular)

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COAPF
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Ana Zélia Maria Moreira

(Coordenadora  -Conselheira Titular)

Wanderlânia Lima da Silva

(Conselheira Titular)

Eunádia Silva Cavalcante

(Conselheira Titular)

Aulo André Leite de Aquino

(Conselheiro Titular)

Ana Clara Madruga de Almeida 

Rodrigues

(Conselheira Titular)

COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEFEP
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Aulo André Leite de Aquino

(Coordenador – Conselheiro Titular)

Eunádia Silva Cavalcante

(Conselheira Titular)

Renato Savalli

(Conselheiro Titular)

Ana Clara Madruga de Almeida 

Rodrigues

(Conselheiro Titular)

Hugo Frederico Farias de Medeiros

(Conselheiro Titular)

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA = CED
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Ana Clara Madruga de Almeida 

Rodrigues

(Conselheira Titular)

Hugo Frederico Farias de Medeiros

(Coordenador - Conselheiro Titular)

Ana Zélia Maria Moreira

(Conselheira Titular)

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E 
AMBIENTAL - CPUA
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Aulo André Leite de Aquino

(Conselheiro Titular)

Renato Savalli

(Coordenador - Conselheiro Titular)

Natália Mabel Santos de Oliveira

(Conselheira Titular)

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA 
PROFISSIONAL - CPP
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Ana Clara Madruga de Almeida 

Rodrigues

(Coordenadora  -Conselheira Titular)

Cíntia Camila Liberalino Viegas

(Conselheira Suplente)

Ana Zélia Maria Moreira

(Conselheira Titular)

Ilana Revoredo

(Convidada)

Danielle Caroline de Sá Xavier

(Conselheira Suplente)

COMISSÃO TEMPORÁRIA TEMÁTICA DE 
PATRIMÔNIO
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Danielle Caroline de Sá Xavier

(Conselheira Suplente)

Renato Savalli

(Coordenador - Conselheiro Titular)

André Felipe Moura Alves

(Conselheira Federal Suplente)

COMISSÃO TEMPORÁRIA TEMÁTICA DE 
ADEQUAÇÃO DA SEDE - CTTAS
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Natália Mabel Santos de Oliveira

(Coordenadora  -Conselheira Titular)

Lúcio Dantas

(Convidado)

Sophia Meirelles da Motta 

Fernandes

(Conselheira Suplente)

Pablo Ruiz

(Convidado)

Patrícia Silva Luz de Macedo

(Conselheira Federal Titular)

COMISSÃO TEMPORÁRIA TEMÁTICA DE 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - CTTRI
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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

Como somos uma autarquia federal, há elementos

do ambiente externo concorrencial que não se

aplicam ao CAU/RN. Assim, o CAU/RN não atua no

mercado privado, não havendo incidência de

questões como a concorrência sobre nossa

atuação como órgão. Por outro lado, por se tratar

de Conselho destinado a fiscalizar o exercício

profissional das atividades correlatas à Arquitetura

e Urbanismo, há alguns fatores externos que se

tornam muito relevantes, como:

i. a relação do Conselho com os

profissionais, vinculados, por imperativo

constitucional, ao Conselho como requisito

para exercício da profissão;

ii. ia relação com a sociedade, que espera do

Conselho um papel ativo no sentido de

garantir o bom exercício da profissão,

sobretudo através da fiscalização ao

exercício irregular da mesma;

iii. iii. com os Conselhos regulamentadores das

demais profissões, muitas delas com

atribuições próximas e/ou semelhantes,

ensejando um papel ativo do Conselho na

defesa das atribuições profissionais da

categoria de Arquitetos e Urbanistas.

09

Analisando o ambiente da Arquitetura e Urbanismo

no Estado, vemos que existem grandes desafios.

Desafio fulcral é aquele relativo a conscientização

da população sobre a importância de se contratar

profissionais técnicos regularmente habilitados

para proceder a construções e reformas. Pesquisa

realizada pelo CAU/BR em 2015 apontou que

apenas 14,60% do espaço amostral tinha

contratado profissionais de Arquitetura ou

Engenharia para realizar tais intervenções, o que

demonstra a persistência de um mercado marcado

por forte informalidade. Tal realidade é ainda mais

aviltante no âmbito do Estado do Rio Grande do

Norte, que possui população estimada de

3.506.853 habitantes, possuindo uma taxa de

cerca de 3.9 RRTs por habitante. Embora tal taxa

reflita uma certa recuperação do mercado no ano

de 2021 em relação ao ano passado, ano marcado

pela pandemia da COVID-19 e por uma taxa de 3,5

RRTs por habitante, a taxa local no âmbito do RN

continua sendo uma das menores do país, algo

que não surpreende devido a velha e errônea

colocação de que os serviços de Arquitetura e

Urbanismo são caros e supérfluos. Como o Estado

do RN está localizado numa região relativamente

pobre do país, se mostra ainda mais premente

essa missão no sentido de conscientizar a

sociedade sobre a importância dos profissionais

Arquitetos e Urbanistas.
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CENÁRIO EXTERNO

Outro ponto de especial relevância é a relação

direta entre o CAU/RN e os profissionais que

possuem vinculação obrigatória ao Conselho.

Neste sentido, fator externo que tem gerado

certa preocupação é a questão da

inadimplência, já que o aumento paulatino dos

índices ao longo dos quatro últimos exercícios

precisa de atenção do Conselho, uma vez que

tais receitas constituem bom percentual das

receita correntes totais do CAU/RN num

determinado exercício.

09

Nesse esforço, uma das iniciativas mais

relevantes desenvolvidas pelo Conselho no

ano passado foi as ações de assistência

técnica para habitação de interesse social –

ATHIS. Em 2021 houve majoração dos

esforços destinados a atividade, que

passaram a representar 5,1% de nossas

receitas correntes, ante aos 2% que eram

destinados em anos anteriores. Tal aumento

ns verba nos permitiu lançar edital para

celebração de parceria para intervenção,

com adequação de residências e construção

de banheiros, na comunidade de Mãe Luíza,

uma das mais carentes de Natal/RN.

Outra dificuldade, no ambiente específico do

Estado do Rio Grande do Norte, é a

concentração dos profissionais em

municípios polo, especialmente na capital do

Estado, Natal, e em alguns poucos

municípios de maior importância no Estado,

como Mossoró e Caicó, deixando as demais

áreas do Estado mais abertas a

informalidade. Muito embora o CAU/RN tenha

intensificado a quantidade de ações de

fiscalização no último exercício, superando a

média mensal inicialmente estimada de 60

ações, por óbvio o órgão carece de estrutura

para exercer seu papel precípuo de fiscalizar

em todos os municípios do Estado. 18



2.GOVERNANÇA,

ESTRATÉGIA,

ALOCAÇÃO DE RECURSOS.
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

• Em 23/03/2021 foi expedida a

Portaria Presidencial CAU/BR

nº 345, criando grupo de

trabalho para atuar nas ações

de estruturação e implantação

das políticas de governança

institucional e de gestão de

riscos e controles internos, e

de programa de integridade.

• Em cumprimento ao prazo da

referida portaria e sua

prorrogação, o grupo de

trabalho concluiu seus

trabalhos encaminhando em

setembro de 2021 as minutas

das portarias normativas para

a institucionalização no âmbito

do CAU:

✓ Governança organizacional.

✓ Política de Gestão de

Integridade, Riscos e Controles

Internos.

• A estrutura de governança,

extensível aos CAU estaduais,

foi identificada dentro dos

preceitos contidos no

Referencial Básico de

Governança, 3ª edição,

expedido pelo Tribunal de

Contas da União (TCU),

conforme segue.

20

Estrutura de Governança do CAU

I. Instâncias externas:

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de apoio:

• Auditoria independente contratada pelo 

CAU/BR

•Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário do CAU/UF

• Conselho Diretor do CAU/UF

• 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:

• Comissão de Finanças do CAU/UF

• Controladoria do CAU/BR

• Auditoria interna do CAU/BR

• Ouvidoria do CAU/BR



SISTEMAS DE GOVERNANÇA
Figura: Sistema de Governança do CAU/BR
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SISTEMAS DE GOVERNANÇA
Figura: Sistema de Governança do CAU/RN
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O CAU/RN não possui, no presente

momento, controladoria, nem setores de

auditoria interna e ouvidoria. As

atribuições desses setores são

exercidas de modo centralizado pelo

Conselho Federal.



RISCOS E PERSPECTIVAS
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A Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito do

CAU/BR abrange questões estratégicas, riscos e

ameaças, com acompanhamento da execução do

Plano de Ação e abordagem como a das Três Linhas

de Defesa (IIA, 2013). Desta forma o CAU/BR,

extensível aos CAU/UF, conta com os seguintes

grupos de responsáveis envolvidos com o

gerenciamento de riscos:

• 1ª linha de defesa – Controles das Gerências e

Assessorias do CAU/UF – Controles desenvolvidos

por meio de sistemas e processos sob orientação e

responsabilidade de cada gestor de área.

• 2ª linha de defesa – Controladoria do CAU/BR e

Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do

CAU/BR e do CAU/UF – Coordenam as atividades de

gestão e monitoramento de riscos, auxiliando os

gestores da primeira linha de defesa a desenvolverem

e aprimorarem seus controles internos.

• 3ª linha de defesa – Auditoria Interna do CAU/BR e

do CAU/UF se houver, Gerência de Planejamento e

Gestão Estratégica e Auditoria Independente

contratada pelo CAU/BR e/ou pelo CAU/UF –

Fornecem avaliações (assegurações) independentes

e objetivas sobre os processos de gerenciamento de

riscos, controle e governança ao CAU/BR e CAU/UF.



QUEM É QUEM  (CONSELHEIROS)

COAPF

Titulares

Natália Mabel Santos de 
Olveira

Aulo André Leite de 
Aquino

Hugo Frederico Farias de 
Medeiros

Suplentes

Renata Gabriela de Matos

Sophia Meirelles da Motta 
Fernandes

CED

Titulares

Aulo André Leite de
Aquino

Renato Savalli

Ana Clara Madruga de
Almeida Rodrigues

Eunádia Silva Cavalcante

Hugo Frederico Farias de
Medeiros

Suplentes

Renata Gabriela de Matos

Juliano Silva de
Vasconcelos Leite

Cíntia Camila Liberalino
Viegas

Sophia Meirelles da Motta
Fernandes

CEFEP

Titulares

Ana Zélia Maria Moreira

Eunádia Silva Cavalcante

Wanderlânia Lima da 
Silva

Aulo André Leite de 
Aquino

Ana Clara Madruga de 
Almeida Rodrigues

Suplentes

Danielle Caroline de Sá 
Xavier

Cíntia Camila Liberalino
Viegas

Ricardo Souza Marques

Renata Gabriela de Matos

CPUA

Titulares

Hugo Frederico Farias de 
Medeiros

Ana Clara Madruga de 
Almeida Rodrigues

Ana Zélia Maria Moreira

Suplentes

Sophia Meirelles da Motta 
Fernandes

Danielle Caroline de Sá 
Xavier

CPP

Titulares

Renato Savalli

Aulo André Leite de
Aquino

Natália Mabel Santos
de Olveira

Suplentes

Juliano Silva de
Vasconcelos Leite

Renata Gabriela de
Matos
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2.3 Planejamento Estratégico

a. Linhas gerais sobre o planejamento estratégico do

CAU/RN

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 2.487 (dois mil,

quatrocentos e oitenta e sete) profissionais e às 295

(duzentas e noventa e cinco) empresas do setor no Estado,

compromissado com a qualidade e a modernidade.

A Missão estabelecida é “Promover Arquitetura e Urbanismo

para Todos”. No que diz respeito à Visão, o CAU busca ser

reconhecido como referência na defesa e fomento das boas

práticas da Arquitetura e Urbanismo.

Os Valores, por sua vez, têm as seguintes premissas: Ética e

transparência; Excelência organizacional; Comprometimento

com a inovação; Unicidade e integração e Democratização da

informação e conhecimento.

O mapa estratégico, em 2021, tem seus pilares

fundamentados na identidade estratégica do CAU e

relacionam os 16 objetivos estratégicos, dos quais foram

priorizados em 3 objetivos nacionais e 2 objetivos locais.
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2.3 Planejamento Estratégico
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R$ 804.110,32

R$ 414.331,03

R$ 99.266,59

R$ 5.000,00

R$ 903.376,91

R$ 22.000,00

R$ 83.786,55

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

27Objetivos estratégicos marcados em amarelo: objetivos estratégicos nacionais.
Objetivos estratégicos marcados em laranja: objetivos estratégicos locais.



2

20,7% da RAL

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e 

a Sociedade 

Fomentar o acesso da 

sociedade à Arquitetura 

e Urbanismo

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

1,2% da RAL 19,5% da RAL 4,6% da RAL 0% da RAL 1,6% da RAL 4,7% da RAL

1 1 1 3 1 0 1 1

Estimular a produção da 

Arquitetura e Urbanismo 

como Política de Estado

Legenda:
1. ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social 
2. % ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Valores aprovados (Previstos)
3. Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade

PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

28

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade 

4,7% da RAL



3. RISCOS,

OPORTUNIDADES,

PERSPECTIVAS.
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

Panorama geral:

Nesta seção do relatório, traremos um panorama sobre o riscos, oportunidades e perspectivas que o Conselho enfrentou e enfrentará nos anos seguintes. 

Para melhor abordagem, dar-se à foco nestas categorias tendo em conta os objetivos estratégicos do CAU/RN constantes do Mapa Estratégico 2023, 

escolhidos para trabalho mais apurado no exercício de 2021

30

OBJETIVO ESTRATÉGICO RISCOS IDENTIFICADOS MEDIDAS NECESSÁRIAS

Tornar a fiscalizaçao um vetor de melhoria do exercício da 
Arquitetura e Urbanismo I.  Exercício ilegal da profissão e informalidade do mercado de trabalho

i. Ampliar as medidas de combate ao exercício ilegal e à 
informalidade, inclusive com conscientização da população a 
esse respeito.

Tornar a fiscalizaçao um vetor de melhoria do exercício da 
Arquitetura e Urbanismo II. Pouca presença do CAU/RN no interior do Estado. ii. Enfatizar ações de fiscalização no interior do Estado.

Tornar a fiscalizaçao um vetor de melhoria do exercício da 
Arquitetura e Urbanismo III. Estrutura de pessoal e física não ideal para o desempenho das atividades. iii. Potencializar o uso dos recursos disponíveis à Fiscalização

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com 
os arquitetos e urbanistas e a sociedade IV. Necessidade de ampliar a capacidade de atendimento

iv. Implantação de novos canais de atendimento (Whatsapp 
Business, etc)

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

V. Monitorar o índice de satisfação dos profissionais com o atendimento 
prestado

v. Implantação de novos mecanismos para aferição dos 
indices de satisfação com o atendimento

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como 
política de Estado

VI. Necessidade de promover maior participação do Conselho em espaços 
descisórios junto a orgaos federais, estaduais e municipais

vi. Seguir aumentando a comunicação para criação de 
espaços de articulação com outros órgãos/entidades.

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade VII. Riscos na relação com a sociedade 

vii. Tornar mais efetiva a divulgação das ações empreendidas 
pelo Conselho

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade VIII. Falta de clareza sobre os temas que devem ser priorizados para divulgação

viii. Realização de pesquisa de marketing, para apuração dos 
temas que devem ser focados no âmbito do Plano de Mídia.

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

IX. Falta de aproximação entre o Conselho e os profissionais Arquitetos e 
Urbanistas

ix. Achar formas de aproximação das ações do CAU com os 
profissionais Arquitetos e Urbanistas e com a sociedade 
como um todo.

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
X. Pouca disponibilidade de recursos financeiros para realizações de ações neste 
sentido, como as de assistência técnica para habitação de interesse social

x. procurar destinar uma maior quantidade de recursos para 
ações do tipo, quando do planejamento anual.



RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

a. Objetivo Estratégico: Tornar a fiscalização um vetor de

melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Os riscos, desafios e oportunidades dentro deste objetivo são

amplos. Primeiramente, temos o próprio contexto da profissão no

âmbito nacional. Conforme pesquisa divulgada no ano de 2015

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR,

apenas 14,60% dos entrevistas dentro do espaço amostral tinha

efetivamente contratados profissionais de Arquitetura e Urbanismo

ou Engenharia para realizar ações de construção ou reforma, o que

revela que o mercado profissional de Arquitetura ainda é marcado

por alto grau de informalidade.

Isso é um risco e uma oportunidade para o Conselho, ao mesmo

tempo. Um risco pois significa que o Conselho deve agir no sentido

de potencializar sua capacidade fiscalizatória, combatendo o

exercício ilegal da profissão, mas uma oportunidade no sentido de

poder-se enfatizar ações de conscientização sobre a importância

do acompanhamento por profissional técnico destas intervenções,

o que pode gerar uma melhora paulatina neste quadro de

informalidade.

Um risco grande para a atividade fiscalizatória, aliado a esta

questão da informalidade que ainda marca o mercado, é a própria

estrutura física do Conselho, que se mostra diminuta para abarcar

a demanda de fiscalização existente. O CAU/RN tem tentado dar

importantes passos neste sentido, como fizemos com a contratação

de mais um agente de fiscalização para o Conselho no ano de

2016, e a ampliação das rotas da fiscalização no interior do Estado,

como será detalhado em seção posterior.

Todavia, a estrutura atual mostra-se insuficiente para a demanda

existente, especialmente quando temos em conta que poderia

haver maior presença do CAU/RN no interior do Estado caso

houvesse condições financeiras para melhoria de nossa

capacidade de fiscalização.

As medidas de mitigação que vem sendo realizadas dizem

respeito, justamente, à intensificação de nossas rotas de

fiscalização tanto na capital quanto no interior do Estado. b.

Objetivo Estratégico: Assegurar a eficácia no atendimento e no

relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade

No âmbito deste objetivo estratégico, temos alguns riscos e

desafios bem importantes.

O primeiro diz respeito a própria estrutura física de nossa sede,

para propiciar a melhoria no atendimento aos profissionais. No ano

de 2021 demos importantes passos na consecução da reforma de

nossa sede, já que conseguimos licitar todos os projetos básicos

necessários à consecução da obra, que tem previsão de início para

o primeiro semestre de 2022.
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

Outro risco envolvido neste objetivo estratégico diz respeito a não

adequação da estrutura de atendimento às necessidades dos

profissionais. Neste sentido, o CAU/RN tem procurado

disponibilizar novos canais de atendimento aos profissionais,

como forma de mitigar a questão, com previsão, inicialmente, de

implantação de um conta do Whatsapp Business destinada ao

atendimento dos profissionais, com previsão de implantação no 1º

Semestre de 2022.

Outro risco atinente a este objetivo estratégico diz respeito à

satisfação dos profissionais com o atendimento prestado. Neste

sentido, está entre as metas do CAU/RN para os futuros

exercícios a melhoria nos mecanismos de monitoramento dos

índices de satisfação dos profissionais, com o desenvolvimento de

questionários eletrônicos pós-atendimento e pesquisa por via

telefônica.

c. Objetivo Estratégico: Estimular a produção da arquitetura e

urbanismo como política de Estado

O CAU/RN enfrenta, no que tange a este objetivo estratégico

alguns desafios muito específicos. É um desafio do sistema CAU

como um todo aumentar a participação do Conselho nos espaços

relevantes, isto é, no espaço decisional de órgãos e/ou entidades

públicos nos quais temas e questões de Arquitetura e Urbanismo

sejam relevantes.

Nesse sentido, embora o Conselho participe das principais

discussões nesta seara, tais como a elaboração dos planos

diretores dos principais munícipios do Estado, faltam recursos

físicos e financeiros para que essa atividade seja expandida.

Uma ação importante tomada nessa seara foi a criação, em 2021,

da CTTRI, a Comissão Temporária Temática de Relações

Institucionais, com a destinação de recursos específicos para

sustentar essa articulação política entre o Conselho e prefeituras

municipais, Estado, entidades nacionais, etc. Todavia, temos

consciência da necessidade de ampliar essas ações no ano de

2022.

d. Objetivo Estratégico: Assegurar a eficácia no

relacionamento e comunicação com a sociedade.

Na seara deste objetivo estratégico temos como principal risco

uma certa falta de aproximação entre o Conselho e os

profissionais Arquitetos e Urbanistas.

Neste liame, a principal oportunidade de ação é justamente

procurar medidas de aproximação com a sociedade. Para isso, o

CAU/RN tem trabalhado em frentes destinadas a tornar mais

efetiva a divulgação das ações do Conselho junto aos

profissionais e a sociedade. Entre os destaques do ano de 2021,

tivemos a implantação de novos canais de comunicação, via

whatsapp, fortalecimento da comunicação feita através de redes

sociais e o desenvolvimento de projetos como a TV CAU, feita na

plataforma Youtube, trazendo entrevistas e palestras dentro dos

mais diversos temas ligados à Arquitetura e Urbanismo.
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
e. Objetivo Estratégico: Fomentar o acesso da

sociedade à Arquitetura e Urbanismo

No âmbito deste objetivo estratégico nossa principal ação

desenvolvida tem sido a celebração de convênios para

desenvolvimento de ações dentro da Lei de Assistência

Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS. Então,

o primeiro desafios seria justamente de pensar novas formas

de fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e

Urbanismo.

O próximo desafio é ampliar nossa capacidade física (corpo

funcional) e financeira de execução de projetos nessa seara.

O primeiro passo neste último sentido foi dado em 2021,

com ampliação de nossos gastos em ATHIS, que passaram

de 2% da Receita de Arrecadação Líquida – RAL , em 2020,

para 4,7%, possibilitando ao Conselho participar de um

projeto mais abrangente de fomento do acesso da sociedade

à Arquitetura, que foi o projeto “Mãe Luíza Acessível”, que

realizou intervenções de acessibilidade em residências

localizadas no bairro de Mãe Luíza, região carente de

Natal/RN.

f. Outros riscos

Existem, ainda, riscos e oportunidades a serem

considerados dentro da perspectiva da Administração, da

gestão do Conselho em si.

O primeiro desafio diz respeito à sustentabilidade do

Conselho em si. O sistema CAU como um todo, e o CAU/RN

especificamente, tem lidado com altas taxas de

inadimplência de pagamento das anuidades pelos

profissionais. No ano de 2021, a inadimplência de

profissionais junto ao Conselho chegou a 33,83%, ao passo

que a inadimplência de anuidades de empresa atingiu

68,91%.

O problema tem se intensificado nos últimos exercícios,

sendo que o CAU/RN tem adotado medidas de mitigação

relevantes.

Uma delas foi a intensificação dos processos de cobrança

administrativa

Outro desafio diz respeito à nossa estrutura física, que

precisa ser melhorada, potencializando nossa capacidade de

atendimento aos profissionais. Como já dito alhures, uma

meta para o próximo ano é dar início, finalmente, à execução

física da intervenção, já que até o momento concluímos os

trâmites de aprovação do projeto junto aos órgão

competentes.

Por fim, relevante citar que desafio premente que se impõe

ao Conselho é como potencializar os recursos físicos e

financeiros de que dispomos, no sentido de ampliar a

abrangência da fiscalização, sobretudo no interior do Estado,

e ampliar nossa capacidade de atendimento aos anseios dos

profissionais Arquitetos e Urbanistas.
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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 2020 o conjunto autárquico CAU/BR e

CAU/UF não implementou uma política de gestão de

riscos.

a. Panorama Geral

No que tange a este ponto, cabe destacar que, no

exercício 2021, o Conselho possuía um total de 101

(cento e uma) ações de natureza tributária, todas

relativas a ações judiciais de cobrança de débitos de

profissionais inadimplentes junto ao Conselho, com

chance remota de perdas.

Há apenas 2 (duas) ações de natureza cível, e não há

ações trabalhistas, administrativas, ou de outras

naturezas.

b. Ações Judiciais

No que tange às perdas, o CAU/RN não sofreu sucumbências no ano

de 2021.
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4. RESULTADOS E 

DESEMPENHO DA GESTÃO
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4.1 Fiscalização

§ 1º O CAU/BR e os CAU/UF têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o

exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos

princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como 

pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. 

(Lei 12.378/2010)

No âmbito do CAU/RN, a 

fiscalização tem como diretriz 

as ações de natureza 

educativa e preventiva, 

delineando sua atuação por 

meio de uma aproximação 

maior com os profissionais, de 

modo a orienta-los na correta 

conduta e exercício da 

profissão. 

20,7 %

LIMITE ALCANÇADO

• Tornar a fiscalização um 

vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

• Combater o Exercício 

Ilegal da profissão

OBJETIVOS

INDICADORES

Índice da capacidade de fiscalização

META 

2021

REALIZADO 

2021

VALOR 

PERCENTUAL

100% 128,2%

VALOR 

ABSOLUTO

720 923

Índice de RRT por mês por 

profissional ativo

META 

2021

REALIZADO 

2021

RRT/MÊS 668 871

PROFISSIONAL 

ATIVO

2.620 2.666

R$ 367.276,57

INVESTIMENTO 

REALIZADO
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› % da Receita Líquida

PRINCIPAIS PROJETOS

RNON

Projeto 01

Interiorização do conselho:

Levar o Conselho aos municípios

do interior do estado através de

ações de fiscalização, palestras e

biometria profissional.

A programação é gerada no

calendário anual de rotas

definidas com base nos números

do IGEO e SICCAU, considerando

o número de obras de cada

cidade, tendência de expansão,

número de profissionais e

existência de IES no município.

Projeto 03

Campanha educativa de

conscientização para uso da

Placa de Obras.

Busca a valorização profissional se

utilizando das orientações da

Resolução 75 do CAU/BR.

A campanha vem sendo

desenvolvida desde de 2019 e seu

formato se dá por orientações

durante a ação fiscalizatória, e por

meio de divulgações nas redes

sociais.

Projeto 02

37

Incentivo à Denuncia do Exercício

Ilegal.

Através da criação de material

gráfico impresso e digital, o

CAU/RN tem mostrado que a

atuação fiscalizatória visa proteger

a sociedade e valorizar o

profissional que atua em

conformidade com os normativos

do Conselho.



NÚMEROS ALCANÇADOS EM 2021
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MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELAS ROTAS DE INTERIORIZAÇÃO

POLOS: NATAL, MOSSORÓ, SANTA CRUZ, CAICÓ, TOUROS e TIBAU DO SUL.

QUANTIDADE TOTAL DE MUNICÍPIOS 

NO ESTADO: 167

QUANTIDADE DE LOCALIDADES 

CONTEMPLADAS: 37

FONTE: IGEO

O MUNICÍPIOS CONTEMPLADO COM 

MAIOR NÚMERO DE AÇÕES FOI A 

CAPITAL DO ESTADO, NATAL, SEGUIDA 

DE PARNAMIRIM, SÃO MIGUEL DO 

GOSTOSO E TIBAL DO SUL.



NATAL – NORTE

PAJUÇARA

POTENGI

IGAPÓ

REDINHA

N. SRA. APRESENTAÇÃO

LAGOA AZUL

NATAL – OESTE

N. SRA. DE NAZARÉ

DIX-SEPT ROSADO

QUINTAS

CIDADE DA ESPERANÇA

PLANALTO

GUARAPES

NATAL – SUL

LAGOA NOVA

NOVA DESCOBERTA

CANDELÁRIA

CAPIM MACIO

NEÓPOLIS

PONTA NEGRA

NEÓPOLIS

PITIMBUNATAL – LESTE

ALECRIM

CIDADE ALTA

BARRO VERMELHO

TIROL

PETRÓPOLIS

AREIA PRETA

LAGOA SECA

RIBEIRA

ROCAS

PRAIA DO MEIO

QUANTIDADE TOTAL DE BAIRROS NO MUNICÍPIOS DE NATAL: 36

QUANTIDADE DE BAIRROS CONTEMPLADOS: 28

FONTE: IGEO
39

NÚMEROS ALCANÇADOS EM 2021

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE NATAL CONTEMPLADOS 

PELAS ROTAS FISCALIZAÇÃO



NÚMEROS ALCANÇADOS EM 2021
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COMPARATIVO DE QUANTIDADE DE RELATÓRIOS DE 

FISCALIZAÇÃO ANO A ANO

FONTE: IGEO



NÚMEROS ALCANÇADOS EM 2021
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COMPARATIVO DE QUANTIDADE DE RELATÓRIOS DE 

FISCALIZAÇÃO POR UF NO PAÍS E NA REGIÃO NORDESTE

COMPARATIVO POR UF NO PAÍS: 

9ª COLOCAÇÃO

COMPARATIVO POR UF NA REGIÃO NORDESTE: 

3ª COLOCAÇÃO

FONTE: IGEO

Mesmo com estrutura pequena, composta por 2 agentes de fiscalização e 1 estagiário, e dispondo de apenas 1

veículo, além de recursos financeiros limitados, vê-se através dos gráficos que as ações, quando comparadas aos

demais CAU/UFs, aparecem em boa colocação, estando em terceiro lugar no comparativo nordeste e em nono

lugar, quando comparado nacionalmente.



NÚMEROS ALCANÇADOS EM 2021
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QUANTIDADE DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO POR TIPO DE 

AÇÃO

FONTE: IGEO



NÚMEROS ALCANÇADOS EM 2021
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INSTÂNCIAS DE ARQUIVAMENTO DOS RELATÓRIOS DE 

FISCALIZAÇÃO

FONTE: IGEO



NÚMEROS ALCANÇADOS EM 2021

44

COMPARATIVO ANUAL DA PARTICIPAÇÃO DE ARQUITETOS E 

URBANISTAS NAS AÇÕES FISCALIZATÓRIAS

RRT: 

49,73%

OUTROS: 

50,27%

FONTE: IGEO



RESULTADOS

Como ocorreu em 2020, também para o exercício 2021 foi elaborado um

planejamento anual de ações para a fiscalização que tinha como foco a

interiorização e o combate ao exercício ilegal da profissão.

No entanto, devido à pandemia provocada pelo COVID-19, essas ações não

puderam ser comtempladas na íntegra, principalmente as que estavam previstas

para o primeiro semestre, quando as atividades deste Conselho ocorreram em

formato online, com tele trabalho apenas. Durante este período as rotas de rua

ocorreram apenas pontualmente, para demandas mais urgentes, de modo a

preservar a saúde das agentes de fiscalização, evitando contatos muito próximos e

aglomerações.

Assim, alguns pontos do planejamento foram revistos e/ou adaptados.

No segundo semestre de 2021 as rotas de rua foram retomadas, e foi dada maior

ênfase às demandas das regiões litorâneas, uma vez que percebeu-se a crescente

quantidade de obras de reformas e construções nestas áreas.

Apesar das limitações e adaptação, os resultados foram considerados como

satisfatórios, o que pode ser comprovado através dos gráficos e números aqui já

apresentados.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O ano de 2021, como ocorreu em 2020, foi marcado por desafios, devido à

necessidade de adequação dos modelos de trabalho à realidade da pandemia

decorrente do COVID-19.

Os projetos e objetivos previstos no planejamento anual de fiscalização mais uma

vez tiveram que ser revistos e adaptados á realidade de trabalho virtual ou mesmo

de campo, com limitações e maior segurança à saúde dos envolvidos.

Mesmo assim, tomando por base os números aqui já apresentados, é possível

concluir que a fiscalização do CAU/RN desempenhou com presteza seu papel,

vencendo as barreiras que surgiram..

Convênio firmados ainda em 2020, com CREA e COSERN, foram fundamentais

para o desempenho da atividade e andamento dos Processos, bem como

averiguação de denuncias.

Para o novo exercício o desafio maior é executar algumas ações que não puderam

ser desenvolvidas a ampliação das rotas de interiorização e a tentava de inibir cada

vez mais o exercício ilegal da profissão e a alto-construção; garantindo, acima de

tudo, mais segurança para a sociedade.
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4.2 Ética Profissional

• Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

OBJETIVOS

INDICADORES

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo 

sobre ética profissional

META 

2021

REALIZADO 2021

VALOR PERCENTUAL 100% 88,9%

VALOR ABSOLUTO 9 8

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos

META 

2021

REALIZADO 2021

TOTAL DE PROCESSOS 

ÉTICOS EM TRAMITAÇÃO

9 12

PROCESSOS ÉTICOS 

CONCLUÍDOS EM 1 ANO

9 5
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4.2 ÉTICA PROFISSIONAL

A CED-CAU/RN foi instituída na 1ª Reunião

Plenária do ano de 2021, cuja gestão foi

eleita para o triênio 2021/2023. A principal

missão desta nova formação foi promover a

ética entre os profissionais, socializando-a

por meio de ações amparadas na prática

profissional e no relacionamento com o

cliente. Além disso, teve como propósito

ações que resultassem na orientação e

disseminação da conduta ética,

principalmente entre os jovens arquitetos,

demonstrando por meio da relação contratual

uma atuação profissional amparada pelo

Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e

Urbanistas.
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COORDENADOR:

AULO ANDRE LEITE DE AQUINO

RENATA GABRIELA DE MATOS

COORDENADOR ADJUNTO:

RENATO SAVALLI

ANA CLARA MADRUGA

DE ALMEIDA RODRIGUES

JULIANO SILVA DE

VASCONCELOS LEITE

MEMBROS EFETIVOS:



RESULTADOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

RESULTADOS

Em decorrência ainda da pandemia do novo coronavírus, o

plano de ação desta Comissão precisou ser adaptado e

não foi possível a realização de visitas as Universidades

para palestras presenciais junto aos formandos. A

concentração de esforços ficou voltada aos processos

éticos. Foram herdados 9 (nove) processos éticos da

gestão anterior, recebidos durante o ano de 2021 mais 8

(oito) novos processos e concluídos 5 (cinco)

procedimentos éticos.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

A Comissão de ética pauta-se na imparcialidade e

prudência, buscando sempre por entendimentos e

decisões justas, de modo que se fortaleçam as relações

interpessoais, a harmonia, transparência e o respeito entre

profissionais e clientes.

Como proposta para 2022 a CED-CAU/RN pretende

realizar as capacitações de seus membros, considerando a

iminência de alteração da Resolução nº 143, a fim de que

os membros possam atuar com pontos focais no resguardo

da lisura do processo.

.
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Em tempo, a CED-CAU/RN compromete-se em continuar

realizando suas atribuições com zelo e dedicação,

considerando o Código de Ética um balizador para imagem

do arquiteto.



Assegurar a eficácia no 

atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

OBJETIVO

14,9 %

LIMITE ALCANÇADO

› % da Receita Líquida

4.3 ATENDIMENTO

R$ 

263.489,61

INVESTIMENTO 

REALIZADO

› Previsto: R$ 414.331,03

O atendimento do CAU/RN é direcionado a

todo e qualquer cidadão que deseje

orientação relativa a assuntos pertinentes a

atuação profissional do arquiteto e urbanista.

Sua função é de acolher demandas

referentes a dúvidas relativas a

procedimentos do sistema SICCAU e

analisar registros, protocolos e documentos

de solicitação de profissionais e empresas.

INDICADORES

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os arquitetos e urbanistas e 

a sociedade

META 

2021

REALIZADO 

2021

VALOR 

PERCENTUAL

100% 100%

VALOR 

ABSOLUTO

- 1.222
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O atendimento do CAU/RN acontece em formatos Presencial e Online, de segunda 

a sexta, no horário de 8h às 14h

O atendimento presencial ocorre na sede do CAU/, situada no endereço: :

Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59075-730.

Durante todo o ano de 2021 este atendimento foi realizado com agendamento prévio 

de horários, de modo a prevenir aglomerações e dar maior segurança aos 

funcionários e atendidos.

Já o atendimento telefônico ocorre de segunda a sexta, das 8h às 14h, pelos 

números:

(84) 2010-2614 (Agendamentos)

(84) 99126-4301 (Tele atendimento para tirar dúvidas)

(84) 99126-3489 (Específico para assuntos da  fiscalização)

Dispomos também do atendimento via SICCAU, através dos protocolos e do E-mail 

atendimento@caurn.gov.br
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CANAIS DE ATENDIMENTO
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Em virtude da Pandemia, e para maior segurança de todos, os atendimentos

aconteceram durante parte do primeiro semestre no formato online, através de

protocolos do SICCAU, e-mails ou tele atendimento.

No segundo semestre, com o retorno do expediente presencial do corpo técnico, o 

atendimento tomou sua forma híbrida, ocorrendo presencialmente apenas por meio 

de agendamento realizado através do telefone (84) 2010-2614, e passando por uma 

triagem prévia para tentar solucionar a demanda através do tele atendimento.

Para segurança de todos, foi exigido que os atendimentos presenciais acontecessem 

de forma individualizada e com a obrigatoriedade do cumprimento de alguns regras:

- Uso obrigatório de máscara;

- Higienização das mãos com álcool 70%;

- Atendimento individual e com hora marcada. 



A demanda é recepcionada pelo atendimento, analisada previamente e encaminha a cada setor competente.

As demandas relativas a registros são averiguadas pelas assistentes técnicas do setor, frente aos prérequisitos

apontados por cada resolução específica, e em seguidas encaminhadas à CEFEP/RN para análise e 

deliberação.

O monitoramento é feito pelo próprio setor, através da tramitação de protocolos e de planilhas auxiliares de 

Excel.

Busca-se cumprir com retorno ao usuário do serviço no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, prazo 

este superior a maioria dos prazos previstos pela “Carta de Serviços do CAU/BR”.

– Acolher demandas, quer sejam de profissionais, empresas ou da própria sociedade,  e dar a estas 

encaminhamentos específico;

– Acompanhar os pedidos de registros profissionais e de empresa, buscando articular meios de soluções através 

de atendimento personalizado ao solicitantes. 

Este contato geralmente é feito através de e-mail ou ligação telefônica;

– Contribuir para a correta atuação profissional, uma vez que tem o papel de acolher dúvidas rotineiras dos 

profissionais e empresas relativas às atribuições profissionais e seus contratos;

– Incentivar o usuário a manter-se informado sobre as atividades do CAU, participando da sua construção e

aprimoramento, através do envio de manifestações, denúncias, reclamações, elogios e sugestões.

COMPETE AO ATENDIMENTO

DINÂMICA DO SETOR DE ATENDIMENTO: 

PROCEDIMENTO:
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A carta é uma versão nacionalizada, que apresenta os serviços disponibilizados pelo

Conselho e as formas acesso, documentação exigida e compromissos para

atendimento que são adotados pela instituição, tendo como premissas o foco no

cidadão, a qualidade no atendimento e a transparência da informação.

Nela, é possível ter acesso a informações detalhadas sobre canais de comunicação e

os padrões de atendimento da 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.

No âmbito do CAU/RN busca-se dar mais presteza ao serviço, cumprindo com prazos

menos extensos, no que se refere às análises documentais e retorno ao requerente,

dos previsto nesta versão nacional da Carta. O acesso à demanda é realizado num

período máximo de 15 dias.

Link de acesso à carta de serviços do CAU/BR:
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos/
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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO: 

As informações referentes à Carta de Serviço estão disponível no site do CAU/BR e as 

informações referentes a prazos internos e procedimentos do CAU/RN, são divulgadas 

rotineiramente nos canais locais de redes sociais e informativos deste UF.

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


A coleta de dados biométricos para confecção da CIP – Carteira de Identidade Profissional é também uma

atribuição do setor de atendimento.

Em virtude da Pandemia, esse serviço ficou suspenso por alguns messes durante o ano de 2021, por ser uma

atividade que demanda maior proximidade entre o profissional e o atendente..

A retomada do serviços se deu apenas no 2º semestre, após a retomo do atendimento presencial e no

mesmo sistema de agendamento prévio e individualizado, bem como com os mesmo cuidados sanitários, do

que ocorreu já em 2020.
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CIP – CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

 

 

   

 

 

  

  
  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                             

                                 



› % da Receita Líquida

PRINCIPAIS PROJETOS

RNON

Projeto 01

CAU + Perto:

Projeto criado para levar o Conselho aos profissionais, com reuniões e oficinas de

acesso ao SICCAU, preenchimento de RRT, entre outras, que aconteceram dentro dos

escritórios dos arquitetos e urbanistas, com agendamento prévio.

Esse projeto não conseguiu ser desenvolvido durante o ano de 2021 tendo em vista a

pandemia do COVID-19, porém busca-se dar procedimento no exercício posterior (2022)

por se tratar de um serviço que foi muito bem aceito nos meses em que conseguiu ser

executado de 2020.
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4.3 ATENDIMENTO



877

atendimento@caurn.gov.br

3.913 182

(84) 2010-2614

Obs: 

- O CAU/RN não realiza atendimento via “Chat” ou “Whats APP”;

- Ocorre também o atendimento telefônico via celular da fiscalização, mas esse não foi quantificado no 

número apresentado acima.

1.808

asistentetecnico2@caurn.gov.br
asistentetecnico@caurn.gov.br

Fonte: SICCAU e Planilhas de atendimento
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NÚMEROS DE ATENDIMENTOS CAU/RN REALIZADOS EM 2021



asistentetecnico2@caurn.gov.br
asistentetecnico@caurn.gov.br
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NÚMEROS DE ATENDIMENTOS CAU/RN REALIZADOS EM 2021

           
               

           
              

           
         

               

            

                                       

Fonte: IGEO



asistentetecnico2@caurn.gov.br
asistentetecnico@caurn.gov.br
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COMPARATIVO DO NÚMEROS DE ATENDIMENTOS CAU/RN 

REALIZADOS EM 2021, MÊS A MÊS

                

  

   

      

   

   

   
   

   

   

   

   

 
  

   

   
     

  
      

  
    

  

   
      

   

   

   

   

  

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                             

                                       

                                                           

Fonte: IGEO



asistentetecnico2@caurn.gov.br
asistentetecnico@caurn.gov.br
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QUANTITATIVO DE PROTOCOLOS ATENDIDOS, POR ASSUNTO

   

  

   
  

   

    
  

  

 

  

    
  

        
  

   

                                          

         

           



asistentetecnico2@caurn.gov.br
asistentetecnico@caurn.gov.br
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TIPOS DE DEMANDAS DO ATENDIMENTO CAU/RN, POR ASSUNTO



As demandas mais frequentes de

atendimento são as relativas a

Registro de RRT e Suporte

referente ao sistema SICCAU.

Os dados apresentados são do

Teleatendimento do CAU/BR, mas,

no geral, o que ocorre no

atendimento local é bastante

similar.

Fonte: TAC – CAU/BR
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TIPOS DE DEMANDAS DO ATENDIMENTO CAU/BR



Fonte: TAC – CAU/BR

NÚMEROS DO  ATENDIMENTO VIA CAU/BR

ATENDIMENTO POR CANAL
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Fonte: TAC – CAU/BR

NÚMEROS DO  ATENDIMENTO VIA CAU/BR

MOTIVO DO CONTATO
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Fonte: TAC – CAU/BR

NÚMEROS DO  ATENDIMENTO VIA CAU/BR

ANÁLISE DAS DEMANDAS DE INFORMAÇÃO
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Fonte: TAC – CAU/BR

NÚMEROS DO  ATENDIMENTO VIA CAU/BR

ANÁLISE DAS DEMANDAS DE RECLAMAÇÕES
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NÚMEROS DO  ATENDIMENTO VIA CAU/BR

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

RECEPTIVO
89% ficaram satisfeitos e muito 

satisfeitos - Meta 90% de satisfação

A diferença de valores entre o “total geral” e o “número de 
atendimentos” ocorre, pois 66% dos arquitetos não 
aguardou ou não avaliou.

CHAT

A diferença de valores entre o “total geral” e o “número de 
atendimentos” ocorre, pois não são todos os arquitetos que 
fazem a avaliação do atendimento.

81% ficaram satisfeitos e muito 

satisfeitos - Meta 90% de satisfação

CONSOLIDADO

A diferença de valores entre o “total geral” e o 
“número de atendimentos” ocorre, pois 49% dos 
arquitetos não aguardou ou não avaliou.

Fonte: TAC – CAU/BR

Obs: 

- O CAU/RN não realizou pesquisa de atendimento.

89% ficaram satisfeitos e muito 

satisfeitos - Meta 90% de satisfação
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RESULTADOS

O Atendimento do CAU/RN busca, acima de tudo, se fazer próximo ao solicitante,

quer seja ele profissional, empresa ou sociedade, procurando sempre um formato

mais personalizado, de modo a auxiliar na eficácia e presteza do serviço.

É pertinente saber que os prazos convencionados pelo CAU/RN para retorno e

análise da maioria das solicitações é de até 15 dias, e que esse procedimento

ocorrem sempre dentro do previsto, salvo quando, por decorrência do próprio

solicitante, ficam pendentes documentações, informações ou etapas.

De todo modo, grande parte dos atendimentos ocorrem dentre de 30 dias e

cumpre, assim, com o sugerido pela “Carta de Serviços do CAU/BR”.

Neste ano de 2021, ainda em decorrência da pandemia do COVID-19, o serviço

atuou por um período do ano no formato apenas virtual e tele atendimento, e

mesmo mantendo a mesma quantidade de funcionários, mostrou profissionalismo

e presteza, diante dos gigantes números alcançados, com destaque para o tele

atendimento que atingiu a marca de quase 4 mil ligações recebidas. Também o

número de protocolos deliberados que superou o número de 1.800.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Entendemos que uma das formas de tornar-se próximo ao profissional e conseguir que ele veja o Conselho

como um órgão eficiente nas prestação dos serviços que lhes são cabíveis é garantindo que os canais de

atendimento funcionem de forma ágil e que consigam satisfazer a necessidade do solicitante da maneira mais

eficiente e clara possível.

Assim, o setor de atendimento do CAU/RN tem buscado sempre cumprir com a execução das demandas

dentro dos prazos estabelecidos pela Carta de Serviços do CAU/BR, mesmo disponibilizando de um corpo

técnico pequeno e ferramentas limitadas.

Neste ano de 2021, os desafios decorrentes da pandemia do COVID-19 foram ainda presentes, porém, o

atendimento buscou, através das ferramentas que lhes estavam disponíveis, avançar e tornar mais dinâmico o

serviço prestado, quer seja ele presencial em alguns momentos, online em outros ou mesmo hibrido.

O Planejamento delineado para o exercício seguinte prevê a inserção de novas estratégias, fazendo uso de

canais eletrônicos, como o atendimento via whatsapp, conta corporativa e auto atendimento, promovido

através de tutoriais simplificados, que tratarão didaticamente das duvidas mais frequentes referentes a

resoluções, acessos ao SICCAU, elaboração de documentos e outros.

Buscar-se-á também aprimorar a comunicação com profissionais e sociedade, de modo a levar a estes o

conhecimento de assuntos pertinentes à profissão e incentivando-os a participar da construção do Conselho,

implementando pesquisas que possibilitem avaliar, sugerir e até mesmo criticar o atendimento recebido, como

forma de conhecer a opinião dos solicitantes através de mecanismos que quantifiquem seu grau de satisfação

quanto aos variados meios e setores de atendimento, e através desses números, poder diagnosticar falhas e

buscar ainda mais presteza e qualidade no serviço.
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4.4 Formação profissional

Consonante à função principal do Conselho que é orientar, disciplinar e fiscalizar, e

ainda à missão de fomentar e fortalecer a arquitetura e urbanismo do estado, o

objetivos dos projetos desenvolvidos para o fim da formação profissional buscam a

qualidade do ensino, a ética e a qualidade da produção arquitetônica

OBJETIVO

NO ÂMBITO DO ENSINO

No âmbito do ensino de arquitetura e

urbanismo, o CAU/RN visa prezar pela

qualidade dos conteúdos apresentados

e dos profissionais formados, egressos

dessas instituições.

Para tanto, busca estar próximo dos

coordenadores de cursos e participar

mais ativamente das atividades

acadêmicas das escolas.

NO ÂMBITO DA QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL

No âmbito da qualificação profissional, o

CAU/RN visa buscar meios para a

capacitação dos profissionais e futuro

profissionais do mercado, apontando a

importância e a necessidade de

capacitações e aquisição de

informações, para o crescimento dentro

da profissão frente a uma arquitetura de

qualidade.
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Segundo DADOS DO SICCAU COORPORATIVO, pesquisados em março/22,  o RN tem hoje 8 Instituições de 

Ensino com curso de Arquitetura e Urbanismo cadastradas.

Das 8 Instituições de Ensino apontadas,

7 delas tem-se contato com o coordenador de curso e se faz visitas e

participação em eventos acadêmicos.

1 delas, a UNIVERSIDADE PO|TIGUAR – Mossoró apresenta no momento

coordenador de curso NÂO ARQUITETO, porém foi já enviado ofício com

orientações. 71

IES – Intuições de Ensino Superior de Arquitetura e Urbanismo  no RN.

A IES Faculdade UNINASSAU 

PARNAMIRIM – Santos Reis não 

se conseguiu ainda contato com o 

coordenador.

FONTE: FILTRO SICCAU



.

FONTE: FILTRO E-MEC(MARÇO|23)
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IES – Intuições de Ensino Superior de Arquitetura e Urbanismo  no RN

Segundo DADOS DO E-MEC, pesquisados em março/22,  o RN tem hoje 22 Instituições de Ensino com curso 

de Arquitetura e Urbanismo cadastradas.

Destas as 7 destacadas em ROSA são as IES com ensino PRESENCIAL, que temos contato com coordenadores,

As 2 destacadas em AMARELO são as IES com ensino PRESENCIAL, que NÃO temos ainda contato com 

coordenadores

As demais ou são REDES DE ENSINO A DISTÂNCIA – EAD ou NÂO INICIARAM CURSO ainda.



A principal ação desenvolvida com foco no ensino e formação, dentro do CAU/RN, é o Programa “CAU

JOVEM”. Por meio deste, o CAU/RN tem buscado já a alguns anos estar mais perto dos alunos e recém

formados.

O objetivo do Programa é a realização de palestras e participações nos principais eventos acadêmicos das

IES do estado, bem como contribuir para a vida profissional do egresso. Os principais temas abordados nos

encontros são: A criação do Conselho, Atribuições Profissionais, Ética e Mercado de Trabalho.

Durante o ano de 2021, devido a pandemia do COVID-19, a participação nos eventos acadêmicos aconteceu

de forma virtual, pelas plataformas de videoconferência utilizadas por cada universidade.

Já a participação nas solenidades de colação de grau, que era comum até então, não ocorreu durante o ano

de 2021.

UFRN: Palestra com tema “Acesso ao SICCAU e Registro de RRT”.
UFERSA: Palestra com tema “Mercado de Trabalho”.
UNI-RN: Palestra com tema “Registro de RRT”.

Projeto 01: CAU JOVEM

PRINCIPAIS PROJETOS

PARTICIPAÇÕES NO ANO DE 2021:
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Orientações a estudantes e arquitetos e urbanistas formados, acerca das atribuições e correta atuação

profissional.

Esse projeto desenvolveu-se durante o ano de 2021 através de LIVEs na rede social Instagram e de material

gráfico digital, publicado nas redes sociais do Conselho.

Esse projeto inclui também um momento de acolhimento aos recém formados. Em 2021 esse momento

ocorreu apenas 1 vez, através do canal do YouTube do CAU/RN.

Projeto 2: ORIENTAÇÕES AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

PRINCIPAIS PROJETOS

O Projeto visa orientar alunos e arquitetos e urbanista sobre a correta atuação profissional, do ponto de vista

do cumprimento das exigências necessárias a atuação no mercado de trabalho, bem como dos preceitos

éticos.

Em 2021 essa ação ocorreu mesclada com o projeto CAU JÓVEM, durante os momentos de palestras online

ocorridos dentro das programações de eventos das IES.

Projeto 3: ÉTICA

Esse é um dos mais antigos Projetos do CAU/RN, antes intitulado de “Café com Arquitetura”.

Seu foco é trazer o profissional para próximo ao Conselho através de encontros, palestras, mesas redondas e

bate-papo sobre temas relevantes e atuais, bem como novidades do mercado de trabalho e novas formas de

atuação. Em 2021 ele tomou um novo formato através da TV CAR/RN, com a LIVEs ao vivo.

Projeto 4: INCENTIVO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
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RESULTADOS

O balanço das ações desenvolvidas ao longo do ano de 2021, dentro da pauta

“Formação Profissional”, leva a ratificar a importância da presença do Conselho

junto aos profissionais atuantes, como apoio às novas realidades e demandas que

o mercado tem vivido e se adaptado. A Pandemia do COVID-19 mostrou a

importância da arquitetura e do urbanismo dentro do contexto social e sanitário,

bem como protagonistas de novas soluções de morar e viver.

Também o se fazer presente dentro das instituições de ensino superior, mesmo que

em modelo remoto, digital, mantendo a proximidade com os coordenadores de

curso; fiscalizando e orientando as IES quanto à formação profissional e ética dos

futuros arquitetos e urbanistas, uma vez que a qualidade do serviço que será

prestado pelo egresso destas escolas, depende da qualidade de ensino fornecido.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Na busca da qualidade do serviço prestado em arquitetura e urbanismo e no ensino e

formação profissional, um dos pontos mais proeminentes com relação às ações cabíveis

ao Conselho, passa pelo acompanhamento mais próximo da atuação das IES do estado.

Algumas lacunas puderam ser vistas neste ano de 2021 no que se refere a assiduidade

do CAU/RN nos eventos acadêmicos e na organização de reuniões sistemáticas com

coordenadores e professores, uma prática que já foi realizada em anos anteriores, e que

no decorrer deste exercício não aconteceu, parte devido ao momento pandêmico vivido,

parte por falta de uma programação com esse foco.

Para o exercício seguinte, o caminho a ser trilhado passa pela criação de uma rotina que

marque uma presente maior juntos às escolas superiores e seus coordenadores e

alunos, por meio de seminário e encontros com coordenadores da IES de todo o estado,

para alinhamento de condutas e de ações que estimulem a formação continuada de

egressos e também do profissional já atuante no mercado.

Quanto ao EAD, que já é realidade no RN, vê-se a necessidade de buscar respostas

para como atuar com a fiscalização e orientações, tanto ano âmbito local, quanto

nacional, para assim poder-se definir procedimentos.
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4.5 Patrocínio e Apoio Institucional

Durante o ano de 2021, por conta do

contingenciamento de algumas despesas devido ao

período pandêmico mundial, não houve a realização,

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio

Grande do Norte, das ações de patrocínio que

estavam previstas no Plano de Ação. Contudo, o

patrocínio aos projetos de Assessoria Técnica em

Habitação de Interesse Social – ATHIS não foi

cancelado, como vamos poder acompanhar no item

4.8 deste relatório.

Ao longo do período analisado, o CAU/RN participou

apoiando alguns eventos e ações realizadas por

instituições parceiras, tanto no formato virtual,

quanto no formato presencial.

O 1º Colóquio Virtual Cuscuz com Acústica foi

realizado em setembro de 2021 pela Sociedade

Brasileira de Acústica – SOBRAC e contou com o

apoio do CAU/RN, que participou com um

palestrante, na edição do dia 22 daquele mês. O

evento tinha como proposta trazer um conversa

gostosa sobre a arquitetura e suas relações sonoras

pelas capitais nordestinas, e na etapa do RN o tema

foi “Ambientes de saúde e acústica”.
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4.5 Patrocínio e Apoio Institucional

Outro evento apoiado pela CAU/RN no ano de 2021, foi

a Exposição Itinerante do Prêmio IBRAMEM de

Arquitetura de Madeira, realizada pelo Instituto do

Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Norte – IAB/RN. A

atividade foi realizada em duas etapas, nas duas

maiores cidades do estado, Mossoró e Natal, e estava

dentro das comemorações do 100 anos do IAB Nacional

e 46 anos do IAB/RN. O CAU/RN participou apoiando a

impressão dos trabalhos e na logística ao evento de

Mossoró.

Em julho do ano passado foi realizada a etapa de

Mossoró, nas dependências do Partage Shopping, com

diversos trabalhos expostos tanto em painéis impressos,

quanto em maquetes de projetos, visando divulgar a

arquitetura em madeira para os diversos tipos de

públicos.

No mês de novembro, a exposição veio para a capital

Natal e aconteceu no prédio da UniFACEX e contou,

além dos trabalhos impressos e maquetados, com

cursos sobre “Conhecendo o CLT e MLC” e também com

o tema “A madeira e a arquitetura contemporânea:

origens e aplicações do MLC e CLT”.
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RESULTADOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Atravessar o ano de 2021, assim como no ano

anterior, foi um grande desafio porque a pandemia

mundial de COVID-19 continuou demandando a

necessidade de readequações, tanto de ações,

quanto orçamentárias. As atividades presenciais

foram sendo retomadas aos poucos, seguindo todos

os protocolos de biossegurança. Com a insegurança

orçamentária ainda presente, algumas despesas

seguiram em modo de contingência e, com isso, as

cotas em dinheiro dos patrocínios não foram

executadas e procurou-se substituir com apoios

pontuais a outros eventos realizados por terceiros.

Para o próximo ano, já com uma maior estabilidade

financeira, vamos trabalhar para que as cotas de

patrocínio colocadas no Plano de Ação sejam

executadas por completo. Além disso,

continuaremos apoiando as ações e atividades que

nos forem propostas pelas instituições parceiras que

tragam capacitação, informação, conhecimento e

melhora da qualidade de vida dos profissionais de

arquitetura e urbanismo e da sociedade brasileira

em geral.
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4.6 Acordos e parcerias

Ao longo do ano de 2021, o CAU/RN realizou

uma série de parcerias e acordos com as

instituições afins, públicas ou privadas. Os

acordos visam a cooperação entre as partes para

melhorar, expandir e modernizar os processos de

trabalho, fiscalização e realização de ações.

Nosso termo de parceria com o CREA/RN

continua dando vários frutos e agilizando os

processos fiscalizatórios devido à possibilidade

de consulta aos profissionais e aos relatórios

diretamente dentro dos sistemas de cada

instituição e também pelas rotas compartilhadas.

O acordo foi renovado para o ano de 2022.

O acordo de cooperação com a Cosern foi

aditivado para se adaptar à nova LGPD e segue

sendo muito produtivo para que possamos ter

acesso a informação dos proprietários das obras

durante algumas rotas de fiscalização.

Fomos convidados pela Associação Norte-

Riograndense de Letras para cooperar com a

reforma do prédio deles e ajudamos na detecção

de necessidades e no envolvimento de outros

participes que poderiam contribuir no processo.
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4.6 Acordos e parcerias

Durante o ano fomos procurados pela ABRECON,

Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos

da Construção Civil e Demolição, para cooperarmos

com sua campanha do descarte correto dos

entulhos que é de responsabilidade dos

profissionais responsáveis pelas obras. Adaptamos

os materiais que nos foram enviados e fizemos a

divulgação nas redes sociais e jornal semanal.

No segundo semestre do ano, iniciamos tratativas

com a Federação dos Municípios do RN, para

formalizarmos um acordo de cooperação técnica

visando a realização de eventos nas diversas

regiões do estado, para os gestores das cidades,

com temas importantes como Athis, fiscalização e

plano diretor. Essa conversa com a Femurn levou o

CAU/RN à Brasília para encontro com a

Confederação Nacional dos Municípios na tentativa

de expansão do projeto.

Também no segundo semestre, iniciamos reuniões

com o Ministério do Desenvolvimento Regional para

formalização de Acordo de Cooperação com o

órgão visando desenvolvimento e aumento do

número de projetos de Athis no estado do RN.
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RESULTADOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O ano de 2021 foi muito proveitoso para o

desenvolvimento de acordos e parcerias com

diversas instituições locais e nacionais, muito

motivado por sermos o primeiro CAU a criar sua

Comissão de Relações Institucionais – CRI/RN.

Após a criação da comissão, as conversas com os

demais órgãos teve notável aumento em número e

qualidade.

Para o ano de 2022, temos o desafio de manter a

regularidade das ações da CRI/RN para abrir novas

relações importantes com instituições que ainda não

temos envolvimento mais estreito.

Queremos finalizar e assinar os acordos com a

Femurn e com o Ministério de Desenvolvimento

Regional, bem como iniciar os eventos nas cidades

polos das cinco regiões do RN.

Vamos manter e prorrogar os termos de cooperação

com o CREA/RN e com a Cosern que vêm dando

ótimos resultados para todas as partes envolvidas.
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4.7 Comunicação

83

Até agosto de 2021, a comunicação do

CAU/RN era realizada pela empresa Extra

Comunicação, através de um contrato de serviço,

terceirizado. A partir de setembro, a assessoria de

comunicação do Conselho no Rio Grande do Norte foi

assumida pela jornalista Mericiana de Paiva Oliveira.

Que passou a fazer parte do quadro de funcionários do

CAU/RN, atuando diariamente, e convivendo

diretamente com os profissionais e público-alvo.

Logo, os índices que representam a

comunicação, neste relatório, correspondem ao trabalho

realizado pelas duas assessorias.

A visão para a comunicação, desde setembro

tem foco na administração da informação. Tal objetivo

trabalha de maneira assertiva as metas e os públicos-

alvo do Conselho. Utilizando os diversos canais

existentes, explorando seu alcance e aprimorando o

conteúdo no intuito de aproximar os profissionais e

sociedade do CAU/RN.

INDICADORES

ACESSOS Á PAGINA DO CAU/UF

META 

2021

REALIZADO 

2021

VALOR 

ABSOLUTO

26000 30611

NUMERO DE VISUALIZAÇÕES DAS 

PUBLICAÇÕES DO CAU/RN NAS 

REDES SOCIAIS

META 

2021

REALIZADO 

2021

VALOR 

ABSOLUTO

5000 7000

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

META 

2021

REALIZADO 

2021

VALOR 

ABSOLUTO

R$ 99.266,59 R$ 81.825,94 



4.7 Comunicação
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A comunicação é tratada como o conjunto de atividades, ações,

estratégias, produtos e processos desenvolvidos para reforçar a imagem junto aos

seus públicos de interesse. Levando a uma comunicação estratégica e integrada,

estabelecendo conexões, com uma identidade forte e transparente para projeção

externa. Acreditando na comunicação como poder organizacional.

A credibilidade e confiança conquistadas através de diálogos, experiências

e interações, despertando uma personalidade positiva, e fortalecendo a reputação.

Levando com isso, o posicionamento oficial, a prevenção e minoração de crises.

A assessoria de comunicação passa a trabalhar as vertentes de:

comunicação interna, organizacional, institucional e mercadológica. Para somar à

missão do CAU/RN, com orientações e informações para o profissional de

arquitetura e urbanismo, zelando os princípios de ética e disciplina da classe.



AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
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Ainda no contexto da pandemia, o trabalho da comunicação, nos 8 meses de

2021, foi de maneira exclusivamente on-line. As campanhas, divulgações e conteúdo

utilizaram os canais virtuais. Em setembro, respeitando os limites dos decretos de

flexibilização, alguns projetos foram realizados presencialmente.

Nesse ano, foi nítido o fortalecimento das redes sociais como os principais

canais de comunicação, aproximação e de atendimento. Sua utilização mostrou que o

CAU/RN não parou por causa da pandemia e que o profissional tinha mais um acesso

ao conselho.

Além do Instagram e Youtube, o CAU/RN passou a utilizar o número de

whatsapp da comunicação como mais um meio de contato com os profissionais e

sociedade. Nota-se, pela assiduidade da procura, a aceitação e quão positivo foi o

acréscimo de mais esse canal.
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Instagram

Nesse período se fortaleceu a conexão,

aprimorando o diálogo e as interações. Através

desse canal são passadas informações,

orientações e esclarecimentos.

Destacam-se:

- CAU faz

- Dica do CAU

- Seleção de fotografia

- Edital ATHIS

- Plano Diretor

CANAIS DE COMUNICAÇÃO



RESULTADOS
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Instagram

As publicações são produzidas de

acordo com as demandas do CAU/RN e

dos profissionais.

Em setembro de 2021, o perfil do

Conselho possuía cerca de 3900 e finalizou

o ano com 5020 seguidores. A média de

alcance por semana fica em torno de 7 mil

perfis, de acordo com a plataforma

Postgrain.

As imagens mostram os números

relacionados a faixa etária, gênero e cidade

oriundos os acessos.
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Youtube

O lançamento da TV CAU/RN no Youtube

agregou mais um veículo de comunicação, divulgação e

disseminação de conteúdo. É válido ressaltar o programa

“Entre Linhas”, que leva informação e orientações através

de entrevistas.

Os temas foram diversos, desde orientações

técnicas e jurídicas, como culturais.

Sobre o tema arte:

- Da Arquitetura para a alegria das cores – com a

arquiteta e artista plástica Paola Martuscelli;

- Fotografia da arquitetura – com o arquiteto e fotógrafo

Fernando Chiriboga;

- Música e arquitetura – com os arquitetos e músicos

André Macedo e Silvério Cerveira;

- Do cordel à arquitetura – com o arquiteto e cordelista

Hélio Gomes.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO



RESULTADOS
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Youtube

Em 2021, a TV CAU/RN teve mais de 3 mil visualizações e 107

compartilhamentos, numa porcentagem 99% de “gostei”. O gênero masculino predomina

nos acessos, bem como os visitantes não inscritos.
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WhatsApp

A inserção do número de WhatsApp, da

comunicação, para divulgação e apoio no atendimento

vem rendendo retorno positivo. Como essa ferramenta foi

implantada em setembro, para esse fim, a quantificação

só será possível no relatório referente a 2022.

A utilização das listas de transmissão para

divulgação, do newsletter, dos vídeos e eventos, junto aos

profissionais, têm-se mostrado mais eficiente que o envio

de e-mail (que apresenta uma baixa na abertura,

apresentada no relatório do Mautic – ferramenta utilizada

para o envio).

CANAIS DE COMUNICAÇÃO



CAU NA MÍDIA
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O Plano Diretor de Natal foi um assunto

que rendeu algumas pautas na imprensa com a

participação do CAU/RN passando informações

técnicas sobre o assunto para a sociedade.

O retorno dos eventos presenciais, a partir

de setembro, também rendeu mídia.

A destacar:

- Plano diretor (Tv Câmara, Tv Tropical e Jornal

Tribuna do Norte);

- Arquitetando (rádios e blogs no interior):

Em Pau dos Ferros: FM Obelisco;

Em Mossoró: Tv Cidade Oeste, Tuca Viegas

Convida, Tv Sal da Terra, Jornal de Fato (Lisboa

Batista) e blog da Soraya Vieira;

Em Caicó: Rádio Rural, Rádio Seridó, Rádio 95

FM, Blog Jair Sampaio e Blog Caicó em Foco.



EVENTOS
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Só após a flexibilização do decreto que

restringia a circulação, por causa da pandemia, o

CAU/RN realizou o primeiro evento presencial, a

Caminhada Desenhada Passos & Traços.

Arquitetos e Urbanistas, estudantes e sociedade em

geral fizeram o percurso no centro de Natal, pelos

principais patrimônios. E a caminhada foi enriquecida

pela participação de professores de história,

contando tudo sobre a região e os locais visitados. O

momento rendeu muitos desenhos bonitos.

E nos meses de novembro e dezembro o

Conselho realizou o Arquitetando. Que em 2021 foi

itinerante, passando pelas cidades de Pau dos

Ferros, Mossoró, Caicó, Santa Cruz e Natal. Na

programação, palestras, serviços de atendimento,

técnico e jurídico. A exposição do resultado da I

Seleção de Fotografia. Além da valorização da

cultura local, através de caminhada histórica e

apresentações artísticas.



DESAFIOS E PERSPECTIVAS

A comunicação proposta é baseada em 3 dimensões: a estratégica, a

instrumental e a humana. Sendo responsável por gerir os fluxos

comunicacionais, traçando táticas que valorizem a imagem positiva, mantendo-a

articulada com o público-alvo, parceiros e potenciais parceiros. Utilizando o

jornalismo, o marketing digital, o audiovisual e a publicidade.

Em 2022 o desafio é trabalhar também a comunicação interna. Aos

poucos estabelecer rotinas, canais e ações para o desenvolvimento das

relações e participação daqueles que compõem o CAU/RN.

A utilização de forma assertiva e focada dos canais estabelecidos.

Como por exemplo, o Youtube com a formatação da grade do canal, definindo

rotina de publicação. Bem como do WhatsApp, evidenciado como um dos

canais mais procurados para contato com o Conselho.

E ainda, prospectar mais espaço na sociedade, através da

comunicação organizacional estratégica, dando visibilidade ao CAU/RN, sua

importância, missão e atividades preponderantes.
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4.8 Assistência técnica

O ano de 2021 foi muito especial para o ATHIS do

CAU/RN. Entendendo que o assunto é de extrema

importância para a qualidade de vida de grande

parte da população de baixa renda, e dar

visibilidade ao tema para o poder público e a

sociedade é umas das prioridades desta gestão no

momento, a plenária autorizou o aumento de 2%

para 5% do orçamento deste Conselho para o

edital do Athis.

Antes de lançar o edital de 2021, o CAU/RN

procedeu com a entrega dos produtos referentes

ao edital do ano anterior. O projeto ATHIS

vencedor de 2020 foi para reforma do Centro

Comunitário da Comunidade dos Garis, como

também uma cartilha educativa para pequenas

intervenções nas residências. O prédio estava

bastante deteriorado pelo uso e ação do tempo e é

um espaço importante, onde se dá a entrega de

cestas básicas, além de outras ações sociais.

A entrega foi feita ao Seu Wilson, presidente da

Associação de Moradores, pela vice-presidente

Ana Zélia Moreira e contou com a presença do

arquiteto Francisco Júnior, autor do projeto.
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META 

2021

REALIZADO 2021

VALOR ABSOLUTO R$ 83.786,55 R$ 83.786,55



4.8 Assistência técnica

No segundo semestre, aconteceu o lançamento do

Edital ATHIS de 2021. O tema era livre e, por

conta do aumento da verba disponível, foi focado

em ações que privilegiassem a execução da ideia,

para que o recurso chegasse até a ponta, às

famílias de baixa renda que são o foco da lei. A

realização do projeto devia se encerrar até o final

de novembro para entrega ainda dentro do ano.

O projeto vencedor foi o Mãe Luiza Acessível,

proposto pelo Centro Socio-Pastoral do bairro de

Mãe Luiza e previa intervenções de acessibilidade

em dez residências dentro do bairro de famílias

com deficientes físicos. Além disso, a mão-de-obra

seria captada dentro do próprio bairro e o material

de construção adquirido nos pequenos comércios

locais.

A entrega foi feita pelo presidente do CAU/RN,

Jefferson Sousa, em dezembro, numa solenidade

que contou com parte da população beneficiada,

os arquitetos e engenheiros envolvidos e membros

da Câmara Municipal de Natal. O projeto ganhou

muita notoriedade nas redes sociais potiguares,

através de vídeo documentário.
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RESULTADOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS
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O ano de 2021 foi de vários resultados muito positivos

para o ATHIS no CAU/RN, com a entrega de dois projetos

que impactaram a qualidade de vida de famílias em dois

bairros distintos da capital potiguar. Programas na TV

CAU/RN sobre o tema, além de ampla divulgação do

assunto nas redes sociais e informativos.

O desafio para o ano de 2022 é de grande

responsabilidade, pois o Conselho vai ter de trabalhar

para continuar mantendo o alto nível das ações

referentes ao ATHIS no Estado. A Comissão de Política

Profissional está empenhada em lançar o edital ainda no

começo do ano para dar mais prazo à execução, além de

tentar promover um novo edital, utilizando recursos

especiais disponíveis, para desenvolvimento do ATHIS

especificamente nas cidades do interior do Rio Grande

do Norte.

Através da Comissão de Relações Institucionais, e dos

acordos de cooperação com a Federação dos Municípios

e com o Ministério do Desenvolvimento Regional, temos

a perspectiva de fomento da Lei do ATHIS pelas diversas

cidades potiguares onde acontecerão seminários e

palestrar paras os gestores sobre a importância do

assunto.



4.9 Política urbana e ambiental

Durante o ano de 2021, o assunto mais discutido em

Natal foi a revisão do plano diretor do município. O

processo vem se desenrolando há vários anos, com

duras discussões sobre impactos ambientais e de

paisagens, gabaritos, adensamento e verticalidade.

O CAU/RN participou ativamente de todas as

etapas, chamando sempre os profissionais de

arquitetura e urbanismo para participarem também,

ressaltando a sua importância no processo. Além

das discussões diretas pelos delegados

representantes deste Conselho, reuniões de

alinhamento com outras instituições foram

realizadas, como por exemplo com a OAB e CREA.

As ações do CAU/RN não se limitaram apenas à

capital, o Conselho teve participação ativa na

revisão dos planos diretores de Macaiba e São

Gonçalo do Amarante.

O CAU/RN realizou reuniões diretas com

representantes das Câmaras Municipais de Natal,

Pau dos Ferros e Mossoró, para discussões

técnicas, além do andamento da revisão dos Planos

Diretores, também da necessidade da presença do

arquiteto e urbanista nos quadros das prefeituras
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RESULTADOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Com o encerramento das etapas da revisão do Plano

Diretor de Natal, processo este que demandou uma

quantidade enorme de reuniões e participações em

audiências, além do atendimento à imprensa através

de entrevistas, o ano de 2022 reserva um momento

mais calmo para retomada de alguns assuntos

importantes.

O tema cidades sustentáveis é um assunto que está

sendo discutido amplamente, de grande relevância, e

que o CAU/RN vai dar bastante espaço, tanto nos

seus programas da TV CAU/RN, quanto nos

informativos, redes sociais e reuniões com os

agentes do poder público. Outro tópico que vai

merecer especial atenção será o da democratização

dos espaços urbanos.

Neste ano de eleições para presidente, governadores

e deputados, é uma ótima oportunidade para que o

CAU invista esforços no debate com os candidatos

para que eles se comprometam no desenvolvimento

de políticas urbanas e ambientais modernas,

inclusivas e com a justa ocupação do solo.
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO
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a. Principais projetos/ações

Desenvolvimento de competências:

Investimento realizado: R$ 13.838,45 (62,90% do 
previsto)

Limite alcançado em relação ao estabelecido: 1,6%

No que tange a gestão de pessoas, cabe inicialmente

destacar as principais ações e projetos desenvolvidos

pelo CAU/RN nesta área. No âmbito do projeto de

capacitação do quadro efetivo, tivemos uma execução

de 62,90% do valor inicialmente previsto.

Enfrentamos algumas dificuldades para por em

prática o projeto. A primeira delas diz respeito a

persistência do cenário de pandemia da COVID-19 no

ano de 2021, especialmente no primeiro semestre, o

que resultou no cancelamento e/ou postergamento de

eventos de capacitação presencial. Uma boa parte

dos valores ligados a este projeto decorre de gastos

com diárias e passagens para participação dos

colaboradores do Conselho em eventos de

capacitação presencial, alguns inclusive junto ao

Conselho Federal. No segundo semestre

conseguimos maior execução deste projeto, mas a

execução foi prejudicada por não termos conseguido

contratar curso de capacitação dos componentes da

comissão de licitação para a nova lei de licitações, Lei

n. 14133/2021, que passa a ser obrigatória em 2023.

Nenhum dos cursos pesquisados e disponíveis no

mercado atendeu nossas necessidades, motivo pelo

qual optamos por postergar o treinamento e continuar

a pesquisa.

Entre os principais desafios e riscos envolvido nesta 
atividade, destacamos que um dos mais relevantes é 
o tamanho de nossa equipe de colaboradores. 
Atualmente, possuímos em nossos quadros apenas 
11(onze) colaboradores e 05 (três) estagiários, sendo 
que dos colaboradores 7(sete) são efetivos e 4 
(quatro) funcionários comissionados. Logicamente, tal 
quadro reduzido gera uma certa sobrecarga de 
trabalho em alguns setores, o que pode, por óbvio, 
conduzir a situações de potencial conflito

b. Conformidade legal

A gestão de pessoas no âmbito do CAU/RN é
exercida pela Gerência Administrativa e Financeira,
com apoio de empresa terceirizada de recursos
humanos, papel atualmente desempenhado pela
empresa Rui Cadete Consultores e Auditores
Associados. No que tange aos parâmetros legais para
a gestão de pessoas, por força do Concurso n.
001/2013, não possuímos em nossos quadros
servidores públicos em regime estatutário, mas
apenas celetistas. Portanto, a principal fonte legal
para o exercício da atividade de gestão de pessoas
acaba sendo a própria CLT - Consolidação das Leis
Trabalhistas. Neste ponto, cabe destacar que não
houveram ocorrências, no exercício de 2021, de
solicitação de licenças de quaisquer naturezas,
concessões de benefícios, pedidos de afastamento
para quaisquer fins, remoções, e nem solicitações de
implantação de regimes especiais de jornada de
trabalho.

c. Força de trabalho

Composta por 08 Conselheiros Estaduais titulares, 06
conselheiros estaduais suplentes, 07 empregados
com vínculo efetivo, 04 empregados ocupantes de
cargo em comissão, 05 estagiários. Deste total de
colaboradores, destaca-se que destes 12 são do sexo
feminino e 04 do sexo masculino. A única modificação
no quadro de pessoal ocorrida no exercício de 2021
foi a contratação de uma assessora de comunicação
para o Conselho, em substituição à prestação de
serviços de forma terceirizada.
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R$ 880.815,12
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Destaque-se, ainda, neste âmbito, que total de 16
colaboradores, entre servidores efetivos, comissionados,
e estagiários, que 9 estão alocados para o
desenvolvimento de atividades administrativas (incluindo
neste cômputo os colaborados pertencentes ao âmbito
administrativo, financeiro, gerência geral, secretária
executiva, assessorias jurídica e de comunicação), ao
passo que 4 estão ligados diretamente ao setor de
fiscalização e 3 ao setor de atendimento.

Temos um total de 2 agentes de fiscalização e 1
estagiário dedicados exclusivamente às atribuições de
fiscalização, e uma ocupante do cargo de Gerente
Técnica e de Fiscalização. Ou seja, o percentual de
colaboradores alocados nesta função corresponde a 25%
do total do quadro de pessoal.

Os gastos com pessoal totalizaram R$ 880.815,12,
correspondente a 47,2% da receitas correntes do
exercício 2021. Ou seja, restou plenamente atendido o
limite estratégico de comprometimento máximo de 55%
das receitas correntes do exercício com gastos com
pessoal. Em comparação a exercícios anteriores, ocorreu
um aumento de despesa da ordem de 4,90% em relação
ao gastos com pessoal do ano passado, que totalizaram
R$ 839.707,79. Tal acréscimo este devido ao reajuste
salarial das remunerações pelo INPC acumulado, ainda
que no ano passado esse reajuste tenha sido concedido
apenas aos colaboradores efetivos.

Nos quadros do CAU/RN, possuímos 11 (onze)
funcionários de nível superior, e 5 (cinco) estagiários que
estão cursando no momento.

Total de colaboradores por setor de 

atribuições

d. Desafios

O primeiro desafio é promover um maior número

de capacitações para os funcionários, melhorando

a qualidade técnica do corpo de pessoal e

promovendo motivação. Nesse sentido, para o ano

de 2022, além do valor destinado à capacitação

dos membros da comissão de licitação,

provisionamos verbas para realização de cursos

de capacitação em áreas diversas, tais como

curso de oratória, capacitação em contratos e

termos de referência, de melhoria no atendimento,

entre outros.
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a. Das despesas – previsto e executado

No que concerne às despesas

orçamentárias, vê-se que o CAU/RN

executou no exercício de 2021, uma

despesa no valor total de R$ 1.605.914,30,

ante a despesa inicialmente prevista de R$

2.316.066,12, ou seja, correspondente a

69,34% da despesa prevista.

Todavia, quando se analisa a previsão de

dispêndios correntes, verifica-se que a

execução da despesa foi próxima ao

programado, uma vez que foi executado o

valor de R$ 1.558.284,76 ante a previsão

inicial de R$ 1.712.083,08, o que totaliza R$

91,02% da previsão inicial. Assim, verifica-se

que a baixa execução total das despesas

decorreu da não execução de despesas de

capital, mais especificamente, da reforma da

sede que não conseguimos iniciar no

exercício 2021. As despesas de capital

executadas somaram R$ 47.629,54, ou

8,13% da previsão para o exercício (R$

585.983,05).

Todavia, mister ressaltar que, embora não tenhamos conseguido passar a

execução da reforma da sede em si, que está prevista para início no 1º

Semestre de 2022, conseguimos dar andamento à importante etapa de

elaboração dos projetos executivos, que já foram entregues, estando a

reforma pronta para ser licitada.
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Despesas Correntes (com restos a pagar)

Despesa Previsto Realizado Diferença %

Pessoal 910.380,77 881.054,72 -29.326,05 -3,22%

Diárias + 
Passagens

74.045,60 53.407,78 -20.637,82 -27,87%

Material de 
Consumo

3.400,00 1.999,08 -1.400,92 -41,20%

Prestação de 
Serviço

430.447,24 336.750,41 -93.696,83 -21,77%

Encargos + Taxas 133.839,31 125.102,61 -8.736,70 -6,53%

CSC + Fundo de 
Apoio

159.970,16 159.970,16 -0,00 -0,00%

TOTAL 1.712.083,08 1.558.284,76 -153.798,32 -8,98%

b. Perfil dos Gastos

Analisando-se o perfil de gastos constante da

tabela ao lado, verifica-se que houveram reduções

percentuais significativas em todos os elementos de

despesas, quando coteja-se a despesa prevista

com a executada. Neste liame, verifica-se que a

maior redução diferenças ocorreu no âmbito dos

gastos com diárias e passagens, que apresentaram

diferença percentual de 27,87%. Outro ponto diz

respeito ao material de consumo. Neste ponto, os

gastos foram 41,20% inferiores aos previstos, o que

decorreu sobretudo de não termos ainda

conseguido licitar a compra de material de

expediente, limpeza, copa e cozinha do Conselho

em 2021. Assim, os gastos constantes da rubrica

referem-se basicamente ao fornecimento de

combustíveis, necessário à ações de fiscalização.

Quanto aos demais materiais de consumo, os

gastos com estes itens foram contabilizados a título

de suprimento de fundos, devido ao porte do órgão,

já que as despesas mensais a este título

encontram-se nos limites das despesas de pronto

pagamento.
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c. Percentual da despesa por

elemento de despesa corrente

No gráfico ao lado, verifica-se o

percentual da despesa total do CAU/RN

que corresponde aos gastos dentro de

cada elemento de despesa. Assim,

verifica-se que das despesas correntes

do CAU/RN, 56,54% corresponderam a

gastos de pessoal, 21,61% à serviços

prestados por terceiros pessoas físicas e

jurídicas, 10,27% corresponderam a

transferências correntes para o Fundo de

Apoio e o Centro de Serviços

Compartilhados – CSC, 3,43%

corresponderam a gastos com diárias e

passagens, 8,03% disseram respeito a

gastos com encargos e despesas

financeiras e 0,13% disseram respeito a

gastos com material de consumo.
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d. Tabela de Restos a Pagar (processados e não processados)

No gráfico acima, verifica-se os montantes que foram inscritos em restos a pagar do exercício 2021, para adimplemento

posterior. Os restos a pagar não processados decorrem de serviços ainda não prestados ao final do exercício, mas que 'já

constituíam obrigações do órgão, por terem sido contratados. Já os restos a pagar processados referem-se aos serviços

já prestados na competência dezembro de 2020, todavia não pagos até o encerramento do exercício.

105

A.RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS) EMPENHO LIQUIDAÇÃO

EMPRESA SERVIÇO PROCESSO ADM Nº VALOR

BRASIL TONER FORNECIMENTO DE TONERS DE IMPRESSÃO PROCESSO ADM Nº 040/2020 444 R$520,00

CENTRO PASTORAL N SRA CONCEICAO
ATHIS 2021 - TERMO DE FOMENTO N. 

01/2021 Processo Adm n. 067/2021 308 R$83.786,55

TOTAL R$84.306,55

B. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (LIQUIDADOS)

EMPRESA SERVIÇO PROCESSO ADM Nº EMPENHO LIQUIDAÇÃO VALOR

IMPRENSA NACIONAL
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

- COMPETÊNCIA DEZ_21 Processo Adm n. 025/2021 22 529 R$165,20

TIM S.A
Fornecimento de serviço de telefonia e 

internet móvel - comp DEZ_21 Processo Adm n. 005/2021 428 530 R$455,01

INSTITUTO EVALDO LODI Intermediação de estagiários - comp DEZ_21 Processo Adm n. 019/2021 430 532 R$360,00

TELEFÔNICA S.A
Fornecimento de serviço de telefonia fixa e 

internet - comp DEZ_21 Processo Adm n. 006/2021 429 531 R$179,35

TOTAL R$1.159,56
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e. Das receitas – previsto e executado

No que concerne às receitas do CAU/RN, verifica-se que a realização das receitas correntes previstas no exercício apresentou aumento de 10,31%,

isso sobre o valor já reprogramado do Plano de Ação 2021, já que foi feita a reprogramação ordinária do mesmo a partir do mês de junho de 2021.

Em relação a receita total, a execução foi de 80,66%, devido a não terem existido receitas de capital no exercício, já que as despesas de capital

correm a custa do superávit acumulado de exercícios anteriores. No âmbito das receitas de arrecadação, cabe destacar as receitas de anuidade de

exercícios anteriores de pessoa física, com uma recuperação 62,05% superior à prevista, fruto dos esforços de recuperação de débitos de

exercícios anteriores. Outro destaque é a receita de RRT, que já tinha sido reprogramada em junho com previsão de incremento de 14,4%, mas

restou superando esta previsão otimista, com uma majoração de 10,54% sobre o incremento anteriormente já realizado. Isso significa um

incremento de 26,48% face ao valor programado em nosso plano de ação antes da reprogramação (R$ 669.600,00).
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CAU/UF:  CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE
Demonstrativo das Fontes - Relatório de Gestão - Exercício 2021

Valores em R$ 1,00

Especificação
Reprogramação 

2021
(A) 

Receitas Realizadas                    
2021                              (B) 

Execução
Part. %

(E)           
%       

(C=B/A)

A - FONTES

1. Receitas Correntes 1.693.426,29 1.868.094,77 110,31 100,0 
1.1 Receitas de Arrecadação Total 1.667.385,76 1.807.689,22 108,41 96,8 
1.1.1 Anuidades 828.648,83 854.034,36 103,06 45,7 
1.1.1.1 Pessoa Física 742.176,48 805.299,58 108,51 43,1 
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2021 585.039,00 550.658,67 94,12 29,5 
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores 157.137,48 254.640,91 162,05 13,6 
1.1.1.2 Pessoa Jurídica 86.472,35 48.734,78 56,36 2,6 
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2021 46.798,61 23.129,37 49,42 1,2 
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores 39.673,74 25.605,41 64,54 1,4 
1.1.3 RRT 766.204,08 846.946,98 110,54 45,3 
1.1.4 Taxas e Multas 72.532,85 106.707,88 147,12 5,7 
1.2 Aplicações Financeirascal 8.345,41 44.353,11 531,47 2,4 
1.3 Outras Receitas Correntes 17.695,12 16.052,44 90,72 0,9 
1.4 Fundo de Apoio - - - -
2. Receitas de Capital 622.639,83 - - -
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro) 622.639,83 - - -
2.2 Outras Receitas de Capital - - - -
I – TOTAL 2.316.066,12 1.868.094,77 80,66 100,0 
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f. Percentual das receitas correntes

por fonte

No gráfico ao lado, verifica-se a

composição geral das receitas

correntes do CAU/RN, em relação ao

total de receita corrente apresentado

no exercício. Extrai-se do mesmo que

as receitas de anuidades e de RRT

representam percentuais praticamente

equivalentes da arrecadação, com

45,72% e 45,34%, respectivamente.

Verifica-se nos últimos anos um

aumento na participação do RRT em

nosso orçamento, com a consequente

diminuição da importância das

anuidades arrecadadas no orçamento

total. Por fim, nota-se que as demais

receitas possuem papel minoritário

nessa composição, somando 8,94%.
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f. Principais desafios enfrentados na seara

orçamentária e financeira

Um dos principais desafios enfrentado pela gestão do

CAU/RN nesta seara tem sido conter o aumento dos

índices de inadimplência de anuidades por parte dos

profissionais Arquitetos e Urbanistas. Pegando-se

como referencia a série histórica entre 2019 e 2021,

verifica-se que tem sido sistemático o aumento da

inadimplência tanto na seara nacional como na seara

estadual. Os índices de inadimplência restaram em

33,83% para as anuidades de pessoa física e 68,97%

para as anuidades de pessoa jurídica, valores acima

da média nacional. Outro agravante para a situação

foi a continuidade da pandemia do COVID-19, que

afetou o mundo especialmente no 1º Semestre de

2021.Como meta para 2022 temos o desenvolvimento

de novas ações de cobrança, especialmente de

pessoa jurídica, cuja inadimplência resta muito alta no

Estado.

Obviamente, com a queda dos recursos, restam

dificultadas a expansão das atividades do Conselho,

seja em sua estrutura, atividade de fiscalização, entre

outras. Esse passa a ser, sem dúvida, o maior desafio

na seara orçamentária e financeira.

68,97%33,83%

Inadimplência PF Inadimplência PJ
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Evolução das Receitas – 2017 a 2021
g. Evolução das receitas 2017 a

2021

Analisando-se o panorama

mostrado no gráfico ao lado, vê-se

que a receita corrente do CAU/RN

vem apresentando uma evolução

linear de aumento da arrecadação,

apesar da verificação de um certo

aumento na inadimplência, como

visto no slide anterior. A

arrecadação no ano de 2022

superou as expectativas iniciais., já

que o valor provisionado para o ano

era de R$ 1.693.426,29. A variação

positiva foi da ordem de 10,31%.
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a. Conformidade legal

As contratações do CAU/RN são regidas, em

geral, pela Lei n. 8666/1993, que traz as disciplina

de licitações e contratos administrativos em nosso

país.

Um ponto específico que deve ser destacado é

que, diante do porte de nosso órgão, que impacta

diretamente nos valores financeiros de nossas

contratações, realizamos, em geral, poucos

processos licitatórios. Desde o ano de 2017, aliás,

todos os certames são realizados na modalidade

de pregão presencial, que destina-se à aquisição

de bens comuns, regulado pela Lei 10.520/2002.

b. Panorama geral das contratações

O CAU/RN, no exercício de 2021, não realizou

procedimentos licitatórios. Estava prevista,

inicialmente, em nosso plano de ação a

reavaliação do termo de referência e nova licitação

para a assessoria de comunicação, a realização de

licitação de material de consumo e a licitação da

execução da reforma de nossa sede. Em relação à

assessoria de comunicação, a gestão entendeu

por preferível realizar a contratação de pessoa

responsável pelo setor diretamente, com

assinatura de carteira de trabalho, sobretudo tendo

em vista a necessidade de dedicação exclusiva do

profissional. Dessa forma, foi contratada a

colaboradora Mericiana Quadrado, em setembro

de 2021. A licitação de material de consumo, por

sua vez, acabou não sendo realizada em virtude

de dificuldades iniciais que tivemos para o

desenvolvimento do pregão sob forma eletrônica. E

no que tange a reforma da sede, foram contratados

em 2021 apenas a empresa para elaboração dos

projetos executivos, sendo que a execução em si da

obra tem previsão de início para o ano de 2022,

ainda no primeiro semestre

Foram celebrados 5 aditivos contratuais, para

serviços postais, terceirização de mão de obra,

serviços contábeis, passagens aéreas, assessoria de

comunicação, locação de carro, e telefonia móvel

Já em relação a contratações diretas, foram 50

contratações do tipo no ano de 2021, sendo que

houve a realização de 46 contratações por dispensa

de licitação e 4 contratações por inexigibilidade de

licitação. Estas últimas dizem respeito ao pagamento

de taxas de funcionamento junto a Prefeitura de

Natal, publicação de extratos de contrato, avisos de

licitação e editais de notificação de cobrança

administrativa e suspensão do registro na imprensa

oficial, e pagamento de custas notariais e outras

taxas do registro de nossa sede nos órgão

competentes. Logo, todas atendem os ditames do

artigo 25 da Lei n. 8666/93.

Já em relação aos processos de dispensa de

licitação, de forma geral restaram justificados no

limite exposto nos artigos 24, incisos I e II, da Lei

8666/93, ou seja, justificados diante do valor reduzido

das contratações.
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c. Relação de contratações diretas - 2021

Nº 

Processo: Data Solicitação:

Interessado

: OBJETO EMPRESA CONTRATADA

Data 

PGTO:

Valor 

PAGO:

025/2021 2/1/2020 CAU/RN PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL 29/4/2021

R$     

895,92 

027/2021 02/01/2021 CAU/RN CERTIFICADOS DIGITAIS - GESTÃO 2021-2023 CAMARA DE DIRIGENTES E LOJISTA DE NATAL - CDL NATAL 8/6/2021

R$  

1.104,00 

030/2021 02/02/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DE BACKDROP para a RECEPÇÃO M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA. 14/05/2021

R$     

420,00 

031/2021 03/02/2021 CAU/RN

AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO ATENDIMENTO, SEC 

EXECUTIVA E GAF CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. 27/04/2021

R$  

4.515,00 

036/2021 05/03/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL - BIOMETRIA MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. 11/03/2021 R$3.324,05

037/2021 05/03/2021 CAU/RN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE LIVES E PROD DE 

CONTEUDO DIGITAL MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. 25/03/2021 R$219,00

037/2021 05/03/2021 CAU/RN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE LIVES E PROD DE 

CONTEUDO DIGITAL ARTE MUSICAL LTDA. 25/03/2021 R$165,00

038/2021 08/03/2021 CAU/RN TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZACAO 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 10/03/2021 R$291,49

041/2021 29/03/2021 CAU/RN PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS - AÇÃO MOVIDA PELO IFRN SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ 29/03/2021 R$202,89

046/2021 10/05/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DE CANETA - PAD COLETA BIOMETRICA DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA. 08/06/2021 R$760,00

047/2021 10/05/2021 CAU/RN IMPRESSÃO CARTA ATHIS 2020 GRÁFICA QUATRO CORES LTDA. 24/06/2021 R$6.498,00

048/2021 02/06/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO (MESA/MICRO) ARTE MUSICAL LTDA. 16/06/2021 R$1.030,00

049/2021 09/06/2021 CAU/RN SERVIÇO PARALEGAL - ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL NA RFB RUI CADETE CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA. 24/12/2021 R$350,00

050/2021 11/06/2021 CAU/RN REFORMA DA SEDE - LICITAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS EM ANDAMENTO não pago

051/2021 18/06/2021 CAU/RN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA CAU/RN LEANDRO A CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES - ME 12/07/2021 R$640,00

055/2021 18/06/2021 CAU/RN TAXA LIXO IMÓVEL CAU PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 21/06/2021 R$1.750,89

057/2021 30/06/2021 CAU/RN APOIO ADM EVENTO IAB - MATERIAL GRÁFICO ANTONIA VANUBIA DE SOUSA ME 05/07/2021 R$1.397,08

058/2021 30/06/2021 CAU/RN APOIO ADM EVENTO IAB - SERVIÇO DE TRANSPORTE RAINER W H PADILHA 06/07/2021 R$1.615,20

059/2021 30/06/2021 CAU/RN APOIO ADM EVENTO IAB - HOSPEDAGEM VITÓRIA PALACE HOTEL LTDA. ME 06/07/2021 R$298,00

060/2021 07/07/2021 CAU/RN APOIO ADM EVENTO IAB - ADESIVOS ANTONIA VANUBIA DE SOUSA ME 19/07/2021 R$399,00

061/2021 13/07/2021 CAU/RN REPARO EMERGENCIAL - VAZAMENTO - SALA GAF EDENILZA CAROLINA DA COSTA SANTOS EIRELI - ME 15/07/2021 R$650,00

063/2021 14/07/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DO PAD DE COLETA BIOMETRICA EM ANDAMENTO não pago

068/2021 28/7/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA A FISCALIZAÇÃO GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI 9/9/2021 R$ 3.000,00

072/2021 4/8/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O CAU/RN MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 16/8/2021

R$ 

11.620,00

073/2021 4/8/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SEDE DO CAU/RN - ESTANTE CENTER AÇO 25/8/2021 R$ 370,87
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c. Relação de contratações diretas - 2021

Nº Processo: Data Solicitação: Interessado: OBJETO EMPRESA CONTRATADA Data PGTO:

Valor 

PAGO:

073/2021 4/8/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SEDE DO CAU/RN - CADEIRA DIJOSETE 25/8/2021 R$397,00

073/2021 4/8/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SEDE DO CAU/RN - GAVETEIRO MOVEQUIPE 26/10/2021 R$ 593,00

074/2021 17/8/2021 CAU/RN INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SALA SECRETARIA EXECUTIVA ARCON RN REFRIGERAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS 25/8/2021 R$340,00

079/2021 13/9/2021 CAU/RN

CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO E BUFFET - PLENÁRIA 117 E SEMINÁRIO INTERNO -

28.09.2021 GURIA PRODUTORA 28/9/2021

R$ 

6.730,00

085/2021 22/9/2021 CAU/RN CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES ARTCOLD 26/10/2021 R$700,00

096/2021 7/10/2021 CAU/RN LOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VEÍCULO - VISITA AO CAU/PB MUNDIAL RENT A CAR 19/10/2021 R$ 500,00

106/2021 20/10/2022 CAU/RN CONTRATAÇÃO DE FOTOS PROFISSIONAIS DO PRESIDENTE - USO NO PLANO DE MÍDIA H L DOS REIS NETO - ME 30/11/2021 R$1.200,00

115/2021 4/11/2021 CAU/RN Contratação de serviço de transporte - ARQUITETANDO 2021 COOPVANS 7/12/2021

R$ 

8.000,00

116/2021 4/11/2021 CAU/RN

Compra de 140 CAMISETAS  PARA O ARQUITETANDO E PARA O EVENTO "PASSOS E 

TRAÇOS" SILK CAMISETAS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 17/12/2021 R$4.060,00

117/2021 4/11/2021 CAU/RN Contratação do serviço de produção e veiculação de outdoors para o Arquitetando 2021 BANDEIRANTES PROPAGANDA EXTERNA LTDA 7/12/2021

R$ 

4.400,00

117/2021 4/11/2021 CAU/RN Contratação do serviço de produção e veiculação de outdoors para o Arquitetando 2021 BANDEIRANTES PROPAGANDA EXTERNA LTDA 7/12/2021 R$1.500,00

117/2021 4/11/2021 CAU/RN Contratação do serviço de produção e veiculação de outdoors para o Arquitetando 2021 BANDEIRANTES PROPAGANDA EXTERNA LTDA 7/12/2021

R$ 

2.115,00

117/2021 4/11/2021 CAU/RN Contratação do serviço de produção e veiculação de outdoors para o Arquitetando 2021 BANDEIRANTES PROPAGANDA EXTERNA LTDA 7/12/2021 R$1.000,00

118/2021 4/11/2021 CAU/RN Contratação de empresa de eventos para produção do Arquitetando 2021 na cidade de Natal MARIANA AREA LEAO HARDI 21/12/2021

R$ 

13.476,20

120/2021 4/11/2021 CAU/RN Compra de 2000 calendários ano 2022 e 300 blocos de desenho para o  CAU/RN." GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI 10/12/2021 R$8.590,00

123/2021 9/11/2021 CAU/RN AQUISIÇÃO DE 1000 SACOLAS EM TNT PARA O ARQUITETANDO SILK CAMISETAS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 17/12/2021

R$ 

4.500,00

124/2021 9/11/2021 CAU/RN

Contratação de apresentação musical para o evento Passos e Traços, no dia 27/11, na Capitania 

das Artes CLEO DE BRITO LIMA 7/12/2021 R$550,00

125/2021 9/11/2021 CAU/RN Contratação de apresentação musical para o evento Arquitetando 2021, no dia 30/11 JACKSON RAYRON MONTEIRO 7/12/2021 R$ 350,00

126/2021 9/11/2021 CAU/RN Contratação de apresentação musical para o evento Arquitetando 2021, no dia 02/12 MARCELO FERNANDES DE LACERDA 10/12/2021 R$750,00

127/2021 9/11/2021 CAU/RN Contratação de apresentação cultural para o evento Arquitetando 2021, no dia 07/12 MARCOS TULIO FERNANDES 01986183440 10/12/2021 R$ 500,00

129/2021 9/11/2021 CAU/RN

"Contratação de coffee break e coquetel para o evento Arquitetando 2021, no dia 02/12, para 50

pessoas, na cidade de Mossoró." NEYSSE JANE OLIVEIRA DA SILVA 3/12/2021 R$1.500,00

130/2021 9/11/2021 CAU/RN

Contratação de coffee break e coquetel para o evento Arquitetando 2021, no dia 07/12, para 100 

pessoas, na cidade de Caicó NEUMA BATISTA PEREIRA ME 10/12/2021 R$1.500,00

131/2021 9/11/2021 CAU/RN

"Contratação do serviço de plotagem do veículo que realizará o transporte da equipe e 

conselheiros

durante o evento Arquitetando 2021 " GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI 10/12/2021 R$437,22

132/2021 10/11/2021 CAU/RN Apoio Instiucional ao IAB/RN - IBRAMEM - 15 a 19.11.2021 GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA 16/11/2021 R$908,10

150/2021 23/11/2021 CAU/RN LOCAÇÃO AUDITÓRIO MOSSORÓ ARQUITETANDO 2021 OAB MOSSORÓ/RN 3/12/2021 R$650,00
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d. Relação das principais contratações
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CAU/RN - CONTRATAÇÕES 2021

ANO Nº
ORIGINAL/ADITIV

O P. ADM OBJETO CONTRATADA INICIO VIG
TERMINO 
VIGENCIA VALOR TOTAL

2021 006/2019 2º T. Aditivo 048/2019 Assessoria de imprensa
Extra Assessoria de Comunicação Ltda. -

CNPJ n. 10.880.826/0001-46 04.02.2021 03.08.2021 R$13.999,98

2021 005/2019 2º T. Aditivo 049/2019

Prestação de serviço de intermediação 
de mão de obra terceirizada, nos postos 

de auxiliar de serviços gerais e 
controlador de acesso

Estratégica Serviços e Representações EIRELI
CNPJ n. 08.735.194/0001-08 04.07.2021 03.07.2022 R$61.096,80

2021 004/2018 4º T.Aditivo 037/2018
Assessoria e consultoria  contábil e de 

RH

Rui Cadete Consultores e Auditores 
Associados

CNPJ n. 24.519.969/0001-31 21.07.2021 20.07.2022 R$48.492,00

2021 005/2018 3º T. Aditivo 072/2018
Serviço de emissão, remarcação e 

cancelamento de passagens aéreas
Agência Aerotur, CNPJ n. 08.030.124/0001-
21 28.07.2021 27.07.2022 Sob demanda

2021 001/2018 3º T. Aditivo 034/2018
Serviço de locação de veículo, sem 

motorista, e sem combustível
Transporte de Cargas Teixeira Ltda 
CNPJ n.70.043.138/0001-53 20.08.2021 19.08.2022 R$15.420,00

2021 001/2021 Original 050/2021

Elaboração dos projetos executivos para 
reforma, ampliação e conserto de 

patologias preexistentes na sede do 
CAU/RN

Leonardo Lucena Medeiros - ME -
CNPJ n. 32.930.971/0001-27 12.08.2021 10.12.2021 R$24.635,62

2021 002/2021 Original 069/2021

Serviço de segurança eletrônica e 
monitoramento eletrônico 24 horas da 

sede do CAU/RN
SLL Serviços Eletrônicos de Segurança Ltda
CNPJ n . 03.618.283/0001-28 10.10.2021 09.10.2022 R$7.440,00

2021 003/2021 Original 019/2021
Serviço de contratação e intermediação 

de estagiários
IEL - Instituto Evaldo Lodi  
CNPJ n. 08.431.454/0001-29 19.10.2021 18.10.2026 Sob demanda

2021 004/2021 Original 115/2021

Locação de veículo tipo VAN, 
para deslocamentos atinentes ao 
Arquitetando 2021 Coopvans - CNPJ n. 15.209.167/0001-34 16.11.2021 16.12.2021 R$8.000,00

2021 005/2021 Original 118/2021
Serviço de organização de eventos, 
para promoção do Arquitetando 2021

Mariana Area Leao Hardi, CNPJ n. 
14.265.205/0001-03 09.12.2021 08.01.2022 R$13.476,20
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f. Terceirização Regular de Mão de Obra

O CAU/RN possui contrato vigente de intermediação de

mão de obra para o fornecimento dos postos de trabalho

de 01 (um) auxiliar de serviços gerais e 01 (um) agente

de portaria, número suficiente para a demanda do órgão,

já que possuímos uma estrutura relativamente reduzida. A

empresa atualmente contratada é a Estratégica Serviços

e Representações Eireli, CNPJ n. 08.735.199/0001-08,

contratada por meio do Pregão Presencial n. 01/2019.

g. Programa de Estágio

Como visto no item de gestão de pessoas, o CAU/RN

possui, atualmente, 05 (cinco) estagiários em seus

quadros, sendo um destinado às atividades de

fiscalização, um para o setor de atendimento, um para

auxílio à comunicação do Conselho, um destinado ao

setor administrativo e um destinado para auxílio às

demandas jurídicas.

h. Economia com Aquisições e Contratos

Como detalhado nos slides anteriores, a estrutura de

aquisições e contratos do CAU/RN mostra-se enxuta,

comportando a contratação de serviços e realização de

compras que são imprescindíveis para o funcionamento

regular do Conselho, bem como pelo desenvolvimento de

suas atividades institucionais.

Neste sentido, vê-se um esforço em realizar contratações

nos ditames legais, bem como um esforço em busca da

maximização do princípio da economicidade. Neste liame,

a adoção da modalidade de pregão presencial para os

certames licitatórios tem providenciado economias

importantes em alguns serviços, como por exemplo nos

serviços de locação de automóvel, prestação de assessoria

de comunicação e fornecimento de telefonia móvel, que

foram contratados com valores abaixo dos vínculos

anteriores.

Além disso, há um esforço da Administração do CAU no

sentido de, sempre que possível, quando da celebração de

aditivos contratuais, negociar para que o valor original dos

contratos seja mantido, ou o reajuste contratual seja

efetuado abaixo dos índices de mercado.

Em especial no ano de 2020,.

i. Principais desafios e ações futuras

Nos parece que o principal desafio para o CAU/RN nesta

seara seja ligado a manutenção e observância máxima do

princípio da economicidade quando da celebração e

aditivação de contratos de fornecimentos de itens e

prestação de serviços. Neste sentido, cabe destacar que o

Conselho tem como objetivo para o próximo ano começar a

se utilizar da modalidade licitatória do pregão de forma

eletrônica, o que deve gerar ainda mais economia em

futuras contratações.
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a. Modelo de governança em TI

No que tange à gestão e governança no âmbito da tecnologia da informação,

cabe frisar que o CAU/RN não possui uma unidade interna dedicada a prestar

soluções de TI. Desde a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Rio Grande do Norte, utilizamos os sistemas computadorizados mantidos pelo

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. – CAU/BR.

Assim, a Resolução n. 60 de 2013 do CAU/BR criou o chamado Centro de

Serviços Compartilhados - CSC, responsável pela manutenção de todos os

sistemas necessários aos CAU/UF. O CSC inclui o sistema corporativo utilizado

por todos os CAU em território nacional, bem como pelos profissionais

Arquitetos e Urbanistas, o chamado SICCAU. Mas inclui, ainda, os sistemas

voltados ao suporte das atividades administrativas do Conselho, todos eles

contratados junto à empresa Implanta Informática, tais como o SISCONT.NET

(contabilidade), SISPAT.NET (patrimônio), entre outros.

b. Montante de recursos aplicados em TI

Nos termos da resolução citada, os CAU/UF realizam o custeio parcial do CSC,

realizando o pagamento de valores, anualmente, pela utilização dos sistemas

citados, tanto o SICCAU quanto as soluções da Implanta. Neste sentido, no

exercício de 2021, o CAU/RN dispendeu R$ 124.844,08 (cento e vinte e quatro

mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) como contribuição

para manutenção do CSC, mas este valor varia entre os CAU/UF, já que tem

por base a previsão de arrecadação feita nas diretrizes para a programação

orçamentária do exercício, documento elaborado pela Assessoria de

Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR. O valor dispendido no ano de

2021 para custeio do CSC corresponde a um aumento da ordem 221% em

relação ao dispêndio em 2020 (R$ 38.371,85), ano no qual o orçamento do CSC

foi reduzido excepcionalmente devido à pandemia do COVID-19. Já no

comparativo ao valor pago em 2019 (R$ 91.480,00), o aumento do gasto foi da

ordem de 36,47%.

R$ 124.844,08
Repasse –

manutenção dos 

sistemas 

compartilhados

Gastos com a 

manutenção do parque 

de TI - 2021

R$ 1.135,76
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c. Contratações mais relevantes em TI

Os serviços de manutenção do nosso parque de máquinas são

feitos conforme surgem as demandas específicas, já que não

contamos com serviço de assessoria de TI contratado. Isso em

decorrência, mais uma vez, do porte pequeno do CAU/RN. A

gestão do CAU/RN tem procurado o melhor modelo de

contratação de assessoria em TI para o Conselho, tendo em

vista a baixa demanda de serviços. Essa mesma baixa

demanda justifica a manutenção do custeio dos serviços

através da conta de despesas de pronto pagamento. Para se

ter uma ideia, durante todo o exercício 2021 o CAU/RN

dispendeu apenas R$ 1.135,76 (hum mil, cento e trinta e cinco

reais e setenta e seis centavos) com gastos de manutenção no

seu parque de máquinas A título de curiosidade, o menor preço

encontrado pela Gestão do Conselho para a contratação de

serviço mensal de assessoria em TI restou em cerca de R$

400,00 (quatrocentos reais) mensais.

d. Segurança da informação

Como visto anteriormente, o Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Rio Grande do Norte utiliza-se, a título de

sistemas de TI, da estrutura fornecida pelo Conselho de

Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, custeada por

meio de repasse feito mensalmente. Desta forma, a gestão de

tecnologia da informação no âmbito local é mais restrita. Fica

adstrita, basicamente, ao controle dos perfis de usuários que

podem exercer determinadas atividades nos sistemas da

Implanta e no SICCAU, bem como a inclusão dos

colaboradores e exclusão dos mesmos quando de sua

exoneração. Este controle local e pontual é feito,

primordialmente, pela Gerência Administrativa e Financeira do

Conselho.

e. Principais Desafios e Ações Futuras

Entre nossas ações nessa seara temos previsão, para o

exercício de 2022, de contratação de serviço de assessoria de

informática, para melhor suporte, sobretudo, ao parque de

máquinas do Conselho.
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a. Conformidade legal

A gestão patrimonial e de infraestrutura do

Conselho é feita, primordialmente, pela

Gerência Administrativa Financeira do

CAU/RN, no que tange às questões comuns

do dia a dia que envolvem nossa entidade.

Assim, a gerência nominada faz o controle de

itens de almoxarifado, da necessidade de

aquisição de determinados bens, entre outros.

Todavia, a gestão patrimonial mais complexa

é feita, primordialmente, pela Comissão de

Organização, Administração, Planejamento e

Finanças do CAU/RN - COAPF, já que a

mesma possui a competência, segundo se

extrai do Artigo 95, incisos I e IV, do nosso

regimento interno, e também pelo próprio

Plenário do Conselho, que possui essa

competência prevista nos artigo 28, incisos

XII, XXX e XLV do Regimento Interno.

b. Principais investimentos de capital e

desfazimento de ativos

Não houve desfazimento de ativos no ano de

2021no CAU/RN, mas houveram alguns

investimentos de capital pontuais.

Tínhamos intenção de dar início no exercício à

reforma de nossa sede, tendo constituído um

projeto em nosso Plano de Ação para tal

desiderato e constituído uma comissão

especial para tal fim.

Todavia, os trâmites legais e de aprovação do

projeto perduraram mais tempo do que o

inicialmente previsto, o que postergou

Todavia, conseguimos dar andamentos a

outras etapas para a execução da obra em si.

Após termos concluído os licenciamentos

necessários à reforma de nossa sede nos

órgãos competentes, no final de 2020,

conseguimos em 2021 concluir todos os

projetos executivos necessários à execução

da obra, tais como projeto hidráulico, elétrico,

luminotécnico, acústico, fundações e estrutura

de concreto, paisagismo e de comunicação

visual. Tais projetos foram contratados via

dispensa de licitação, no valor de R$

24.635,62 (vinte e quatro mil, seiscentos e

trinta e cinco reais e sessenta e dois

centavos).

Fora este investimento maior, os demais feitos

no exercício foram de menor monta, referindo-

se basicamente a aquisição de notebooks,

aparelhos de ar condicionado e alguns

equipamentos necessários para implantação

do projeto TV CAU, especialmente microfones,

câmera de vídeo e mesa de aúdio.

c. Locação de imóveis e

equipamentos

Desde o ano de 2016, o Conselho de

Arquitetura e Urbanismo ocupa sede

própria, não possuindo mais gastos

com locação de imóveis e/ou

condomínios.

Os equipamentos utilizados em

nossas funções institucionais são

todos próprios, à exceção da locação

de impressora, contratada junto a

empresa Brasil Toner Serviços Ltda.,

CNPJ n; 04.214.134/0001-66, no valor

de R$ 730,00 anuais, pelo aluguel e

fornecimento de 12 toners.
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a. Estimativa de custos por área de atuação e principais desafios

O CAU/RN, como autarquia especial criada pela Lei n. 12.378/2010 tem por objetivo principal a fiscalização do exercício profissional, no âmbito da

Arquitetura e Urbanismo. Logo, tal função constitui-se no principal escopo do Conselho.

Destarte, como visto anteriormente, o CAU/RN possuía 5 objetivos estratégicos principais no exercício 2021, a saber: i. Tornar a fiscalização um vetor de

melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo; ii. Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a

Sociedade; iii. Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo; iv. Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; v.

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado.

Logo, a análise da gestão de custos terá estes objetivos estratégicos principais como premissa. A título de facilitar a compreensão, segue a tabela abaixo

com as despesas totais do CAU/RN no exercício 2021, divididas por projeto/atividade e a vinculação destes aos objetivos estratégicos do Mapa

Estratégico 2023 do sistema CAU:
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PROJETO/ATIVIDADE Objetivo Estratégico Principal VALOR

FUNDO DE APOIO - ATIV.1 Assegurar a sustentabilidade financeira. 35.126,08 

RESERVA CONTINGÊNCIA - ATIV. 2 Assegurar a sustentabilidade financeira. -

CSC - FISCALIZAÇÃO - ATIV. 3 Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo. 108.904,02 

CSC - ATENDIMENTO - ATIV. 4 Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade. 15.940,06 

PATROCÍNIO - PROJ. 1
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo.

-

CAPACITAÇÃO QUADRO EFETIVO - PROJ.2 Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores. 13.838,45 

DESPESAS FINANCEIRAS - ATIV. 5 Assegurar a sustentabilidade financeira. 39.070,79 

MANUTENÇÃO ATENDIMENTO - ATIV. 6 Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade. 221.553,06 

MANUTENÇÃO ROTINAS ADM - ATIV. 7 Aprimorar e inovar os processos e as ações 646.953,73 

PLANO MÍDIA - PROJ. 3 Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade 81.825,94 

FISCALIZAÇÃO - ATIV. 8 Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo. 258.372,55 

EVENTOS - PROJ. 4
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

53.443,70 

REFORMA CAU - PROJ. 5 Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade. 25.996,49 

ATHIS - PROJ. 6 Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo 83.786,55 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - PROJ 7 Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado 21.102,88 

TOTAL DESPESAS
R$                   
1.605.914,30 
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Analisando-se o gráfico ao lado, extrai-se que as despesas efetivas com a atividade de fiscalização do exercício profissional corresponderam a 22,87%

das despesas totais do CAU/RN no exercício, sendo esta a principal atividade finalística do CAU.

Já a atividade de manutenção do atendimento aos profissionais Arquitetos e Urbanistas correspondeu a 16,41% das despesas do CAU no exercício.

Por fim, no que tange aos outros três objetivos estratégicos locais citados, verificamos que, somados, correspondem a 11,63% da despesa total do

exercício.
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4,62%

22,87%

16,41%

3,33%
0,86%5,10%

5,22%

40,29%

1,31%

Percentual das Despesas por Objetivo Estratégico

i. Assegurar a sustentabilidade financeira

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

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

iv. Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.

v. Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores.

vi.  Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

vii. Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

viii. Aprimorar e inovar os processos e as ações

ix.  Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
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Fazendo-se um outro corte na informação, verificamos que o

principal desafio do CAU/RN é de conter custos no âmbito das

atividades de suporte, ou seja, nas atividades não ligadas à

finalidade propriamente dita do Conselho, mas sim às suas

rotinas administrativas. Tal desafio é premente principal em

órgãos de estrutura tão pequena e de orçamento tão reduzido

quanto o CAU/RN, nos quais despesas com contratações

necessárias a manutenção do funcionamento do órgão e

despesas de pessoal acabam constituindo-se em montante

considerável da despesa. Neste aspecto, as despesas com

atividades de suporte totalizaram 44,91% das despesas totais

realizadas pelo CAU/RN no exercício de 2021. Por outro lado,

impende destacar que o percentual da despesa em geral

utilizada em atividades estratégicas ainda supera o das

atividades de suporte, perfazendo 55,09%.

Em relação ao ano passado, as atividades de suporte

passaram a representar cerca de 5,48 pontos percentuais a

menos das despesas, demonstrando que o Conselho

encontra-se num bom caminho de redução das despesas fixas

e ligadas ao seu funcionamento, e com foco maior nas

despesas aptas a realização dos seus objetivos institucionais.

22,87%

FISCALIZAÇÃO

44,91%

ATIVIDADES DE 

SUPORTE

16,41%

ATENDIMENTO

15,82%

DEMAIS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
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Percentual de despesas por tipo de 
atividade 

ATIVIDADES DE SUPORTE

FISCALIZAÇAO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ARQUITETOS E URBANISTAS

DEMAIS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS
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O CAU/RN não possui, no atual

momento, políticas específicas de gestão

ambiental, muito em decorrência do

tamanho diminuto do órgão, que gera

uma menor demanda de recursos

naturais e faz com que a gestão dos

recursos tenha menor impacto ambiental.

Dessa forma, as ações tomadas nesta

seara estão circunscritas à medidas de

gestão rotineira, como a aquisição de

equipamentos de menor gasto

energético, a política interna de

separação de lixo e descarte de

resíduos, as medidas tomadas para

evitar desperdício de recursos hídricos,

entre outras medidas pontuais.

Todavia, temos como desafio, para

gestões futuras, iniciar a implantação de

ações específicas em prol da

sustentabilidade no âmbito local, dentro

da perspectivas dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável – ODS

trazidos pela Organização das Nações

Unidas – ONU.
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6. INFORMAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS 

E CONTÁBEIS.
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ORÇAMENTO E INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS PRÉVIAS

a. Dos procedimentos de contabilização das receitas

e despesas

De forma geral, a título introdutório, cabe destacar que

as receitas do Conselho para o exercício são

contabilizadas no início do exercício tendo em vista o

valor estimado em proposta orçamentária e após o

encerramento do exercício o saldo não recebido é

transferido para outra conta do ativo, passando a

constituir créditos de anuidades de exercícios anteriores.

Em relação a provisão de devedores duvidosos – PDD,

ou seja, aos créditos de exercícios anteriores, tem sua

mensuração aferida após o encerramento do exercício

base, tendo por base de mensuração a média

ponderada 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 2012 (ano de início

das atividades do Conselho) a 2020. Logo adota-se, em

seguimento a critério proposto pelo CAU/BR por meio da

Orientação Técnica Conjunta n. 01/2017, 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.

Já quanto as despesas, são reconhecidas pelo

regime de caixa, de modo que os bens ou serviços

adquiridos de fornecedores no curso das atividades e

que devem ser adimplidos no prazo máximo de 01

ano são contabilizados como passivo circulante, ao

passo que os que excedem tal exigibilidade são

contabilizados como passivo não circulante.

Nesta seara, ainda, o CAU/RN realiza o controle

sobre os bens e direitos constantes do seu

imobilizado que são avaliados ao custo de aquisição e

reduzidos pela depreciação acumulada e pelas

perdas por “impairment”, quando aplicável. Os

percentuais de depreciação seguem a Orientação

Técnica Conjunta n. 01/2017, expedida pelo Conselho

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

Também há elaboração das provisões de

contingências cíveis e trabalhistas, que quando

possuem valor confiável e apresentam situação de

saída de recursos provável são tratadas como

provisão no passivo circulante ou não circulante, a

depender dos critérios de exigibilidade. Já quando

não apresentam tais características, passam a

compor o passivo contingente da entidade.
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SUPERÁVIT ANUAL
Superávit anual situado em R$ 294.406,81. Superávit
acumulado dos exercícios situados em R$ 1.420.399,59.

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS
O único investimento patrimonial relevante foi a realização dos projetos
executivos para a reforma de nossa sede própria, prevista para ter início no
primeiro semestre de 2022. Os demais investimentos patrimoniais foram de
rotina, especialmente aquisição de notebooks e computadores, equipamentos
para continuidade do atendimento e da coleta biométrica e equipamentos
necessários à montagem da “TV CAU” , nosso projeto de produção e de
divulgação de vídeos de interesse dos arquitetos e urbanistas.

FATOS RELEVANTES
Não ocorreram fatos contábeis significativamente relevantes
no exercício, em comparação ao ano anterior. Cabe
destaque, apenas, no que tange aos créditos de curto prazo,
que apresentaram elevação significativa em relação ao
exercício anterior devido 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.

NOTAS EXPLICATIVAS
Elaboradas em conformidade com a Lei n. 4320/64 e com o
Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada
pela Portaria Conjunta STN/SOF nº01/14, e Portaria STN n° 700
de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10.

ORÇAMENTO E INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS PRÉVIAS
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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/RN, a Resolução CAU/BR

nº 200/2020 dispõe sobre procedimentos

orçamentários, contábeis e de prestação de

contas a serem adotados pelo CAU/BR e pelos

CAU/UF(https://https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao

200/).Tal norma propicia ao CAU/BR, dentre

outros, de exercer acompanhamento por meio

de orientações e proposições de melhorias das

informações contábeis.

6.1 Gestão Contábil

Auditoria Interna do CAU/BR

A Contadoria do CAU/RN conta ainda com a

Auditoria (interna) do CAU/BR a qual incumbe “o
acompanhamento da gestão e de adequação às normas pelo

CAU/BR e pelos CAU/UF, emitindo relatórios periódicos sobre

os controles internos e encaminhando-os aos gestores das

unidades para as medidas porventura cabíveis.”, segundo

o art. 12°, da referida Resolução CAU/BR nº

200/2020.

Declaração do Contador do CAU/RN

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 Rio

Grande do Norte – CAU/RN.

Natal, 10 de março de 2022.

Daniel Carvalho Teixeira

Contador CRC/RN-008991/O-1
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
b. Conformidade Legal

O controle contábil e orçamentário do CAU/RN é

realizado pela Gerência Administrativa do Conselho,

com apoio da empresa terceirizada contratada para tal

fim, a Rui Cadete Consultores e Auditores Associados,

CNPJ n. 24.159.969/0001-31.

Em linhas gerais, cabe destacar que as orientações

para elaboração das demonstrações contábeis

seguem, de forma geral, o disposto na Lei n. 4320/64,

bem como estão em consonância com o Manual de

Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada

pela Portaria Conjunta STN/SOF nº01/14, e Portaria

STN n° 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas

Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público

conforme NBC T 16.1 a 16.10.

Os procedimentos do Conselho seguem, ainda, o

proposto pelo CAU/BR por meio da Orientação

Técnica Conjunta nº 01/2017, que orienta os

procedimentos de contabilização no conjunto

autárquico do CAU.

c. Principais demonstrações contábeis elaboradas

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo,

Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e

quantitativamente a situação patrimonial da Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a

segregação em “circulante” e “não circulante”, com

base em seus atributos de conversibilidade e

exigibilidade.

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as

despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes

de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas

alterações com a execução, demonstrando o resultado

orçamentário. O Balanço Orçamentário é estruturado de

forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a

execução orçamentária.

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas

orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios

extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do

exercício anterior e os que se transferem para o início do

exercício seguinte.

A Demonstração 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.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos

usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e

elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da

capacidade de manutenção do regular financiamento dos

serviços.
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Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caurn.gov.br/?page_id=155

6.2 Balanço Patrimonial
Ativo 2019 2020 2021

Ativo Circulante 1.711.263,56 2.125.444,20 R$ 2.489.175,89

Disponibilidade de bancos 1.018.193,05 1.323.412,13 R$ 1.639.016,23

Anuidades a receber 1.226.802,98 1.500.656,61 1.810.419,78

(-) Provisões para perdas (1.069.258,15) (1.277.162,67) (1.578.737,06)

Outros créditos 13.255,40 23.737,15 7.985,86

Ativo Não Circulante 871.380,39 840.776,49 846.675,88

Créditos a longo prazo 0,00 0,00 0,00

Bens patrimoniais 871.380,39 840.776,49 846.675,88

Total 2.582.640,91 2.966.220,69 3.335.851,77

Passivo + Patrimônio Líquido 2019 2020 2021

Passivo Circulante 106.366,27 138.451,01 134.310,09

Obrigações trabalhistas 96.843,80 122.594,11 124.778,93

Fornecedores 6.873,63 13.501,34 6.022,57

Provisões de férias/13º Salário 96.844,00 122.594,11 124.778,93

Outras obrigações 2.648,64 2.355,56 3.508,59

Passivo Não Circulante 0 0 0

Obrigações a longo prazo 0 0 0

Patrimônio Líquido 2.476.274,64 2.827.769,68 3.201.541,68

Resultados acumulados 2.476.274,64 2.827.769,68 3.201.541,68

Total 2.582.640,91 2.966.220,69 3.335.851,77

Valores em R$ mil Valores em R$ mil
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6.2 Balanço Patrimonial
Valores em R$ mil
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6.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais 
Aumentativas - VPA

2019 2020 2021

Contribuições (anuidades) 1.083.912,27 1.163.674,04 1.216.538,12

Serviços (taxas RRT) 646.331,09 645.242,06 846.946,98

Juros e encargos de mora 38.188,63 44.611,08 43.842,31

Outras VPA 64.197,13 35.014,14 107.218,68

Total 1.832.629,12 1.895.977,86 2.233.882,63

Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD 2019 2020 2021

Pessoal e encargos 711.198,19 857.243,92 884.624,84

Material de consumo 0 0 1.999,08

Serviços de terceiros 460.180,27 361.471,69 481.871,60

Depreciação de bens 46.832,22 46.795,31 48.394.,64

Transferências concedidas 118.558,30 62.040,40 159.970,16

Provisões para perdas 28.126,06 29.751,00 38.462,55

Total 1.318.062,82 1.310.507,01 1.564,929,15

Superávit do exercício 514.566,30 585.470,85 668.953,48

Valores em R$ mil

Valores em R$ mil

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caurn.gov.br/?page_id=169
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6.3 Demonstração das Variações Patrimoniais
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6.4 Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias 2019 2020 2021

Receitas correntes 1.476.848,93 1.570.186,73 1.868.094,77

Contribuições (anuidades) 730.582,72 839.042,12 854.034,36

Patrimoniais 22.434,19 6.145,47 44.353,11

Serviços (taxas RRT) 646.331,09 645.242,06 846.946,98

Receitas financeiras 69.389,63 73.479,75 106.707,88

Outras receitas correntes 8.111,30 6.277,33 16.052,44

Receitas de capital 0 0 0

Total 1.476.848,93 1.570.186,73 1.868.094,77

Despesas Orçamentárias 2019 2020 2021

Despesas correntes 1.286.318,08 1.272.751,75 1.558.284,76

Pessoal e encargos 727.155,73 839.800,81 881.054,72

Material de consumo 0 0 1.999,08

Serviços de terceiros 378.943,54 337.929,15 362.386,33

Encargos diversos 61.660,51 32.981,39 125.102,61

Transferências correntes 118.558,30 62.040,40 159.970,16

Despesas de capital 28.986,89 8.143,44 47.629,54

Total 1.315.304,97 1.280.895,19 1.605.914,30

Superávit do exercício 161.543,96 289.291,54 262.180,47

Valores em R$ mil Valores em R$ mil

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caurn.gov.br/?page_id=1112
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6.4 Balanço Orçamentário
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6.5 Balanço Financeiro
Ingressos 2019 2020 2021

Receita orçamentária 1.476.848,93 1.570.186,73 1.868.094,77

Recebimentos
extraorçamentários

981.251,04 1.124.360,35 1.296.750,04

Saldo em espécie do exercício
anterior

822.729,94 1.018.193,05 1.323.412,13

Total 3.280.829,91 3.712.740,13 4.488.256,94

Dispêndios 2019 2020 2021

Despesa orçamentária 1.315.304,97 1.280.895,19 1.605.914,30

Pagamentos extraorçamentários 947.331,89 1.108.432,81 1.243.326,41

Saldo em espécie para o exercício 
seguinte

1.018.193,05 1.323.412,13 1.556.612,31

Total 3.280.829,91 3.712.740,13 4.405.853,02

Valores em R$ mil Valores em R$ mil

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caurn.gov.br/?page_id=1120 133



6.6 Demonstração dos Fluxos de Caixa
Ingressos 2019 2020 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Ingressos

Receita corrente 1.476.848,93 1.570.186,73 1.868.094,77

Outros ingressos 937.937,73 1.059.313,81 1.211.283,93

DESEMBOLSOS

Despesa corrente 1.257.720,27 1.207.705,21 1.472.818,65

Outros desembolsos 947.331,89 1.108.432,81 1.243.326,41

Fluxo de Caixa Líquido das  Operações 209.734,50 313.362,52 363.233,64

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos 0 0 0

Desembolsos (14.271,39) (8.143,44) (47.629,54)

Valores em R$ mil Valores em R$ mil

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caurn.gov.br/?page_id=1118

Ingressos 2019 2020 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 0 0 0

Desembolsos 0 0 0

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos 0 0 0

Desembolsos 0 0 0

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA

195.463,11 305.219,08 315.604,10

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 822.729,94 1.018.193,05 1.323.412,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.018.193,05 1.323.412,13 1.639.016,23
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