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Relatório de Gestão CAU/CE
1º Semestre 2021

Mensagem do Presidente
Este primeiro semestre foi de continuidade com os
cuidados para o enfrentamento a COVID-19, atendendo
as medidas sanitárias de segurança e cuidados, porém
sem deixarmos de atender as demandas de profissionais e
garantir ambiente saudável para os trabalhos e encontros
de todos desta nova gestão do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Ceará.

Reconhecendo a importância de toda equipe de trabalho que
compõe o CAU/CE e que estão no dia a dia das atividades
de atendimento ás demandas de profissionais, realizamos
uma Ouvidoria Interna e reunião virtual, com objetivo de
conversar sobre demandas e ideia de aprimoramento e
possíveis melhorias. O aperfeiçoamento do trabalho se
consegue com escuta e diálogo.

Buscou-se desenvolver um trabalho colaborativo e
compartilhado, aproximando-se dos profissionais,
dialogando com instituições, conselhos, Universidades,
órgãos municipais e estaduais, estudantes e
representatividades estudantis, além da troca frutífera
com os demais CAU/UF, através do Fórum dos Presidentes.
Apesar das medidas de isolamento e restrições sociais
da pandemia, as adaptações virtuais possibilitaram uma
maior aproximação do Conselho com a sociedade.

Contratos e convênios firmados pelo CAU/CE foram
revisados, tendo em vista que muitos estavam se encerrando,
e novos foram realizados. Na oportunidade, buscamos
garantir um processo transparente e com melhor custobenefício dos recursos financeiros que foram planejados
ainda no ano de 2020.
No que tange aos interesses de profissionais, este primeiro
semestre buscou-se maior diálogo sobre arquitetura de
interiores e educação continuada. Buscamos promover,

participar, apoiar e divulgar debates que tratassem de
capacitações profissionais, como por exemplo, sobre
gerenciamento e finanças de escritório, dentre outros
assuntos de interesse da categoria.

Para finalizar, o CAU/CE permanece atento e atuante para
a valorização da arquitetura e urbanismo, a qualificação
profissional e para construção de diálogos em prol de
uma cidade menos desigual.

Nossa atuação em conjunto com CAU/BR também esteve
presente em reunião para tratar do II Ciclo de Debates
Mulheres na Arquitetura, representado pela conselheira
Sandy Araújo. Este tema foi prioridade na gestão passada
e nosso interesse é manter o Ceará como palco para
atividades e ações que promovam um futuro com maior
equidade e representatividade de gêneros na arquitetura
e urbanismo.
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Foram realizadas tratativas e reuniões com órgãos públicos
para se estabelecer convênios que sejam convergentes do
interesse público e em benefício a sociedade, como ações
de fiscalização integrada com municípios e Ministério
Público. Além de buscar a promoção de palestras e cursos
para capacitação de profissionais junto a estes parceiros.

Lucas Rozzoline
Presidente do CAU/CE (2021-2023)
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1. Visão Geral Organizacional

1.1 Unidade Organizacional
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Ceará (CAU/CE) é uma autarquia federal, com
jurisdição estadual, vinculada ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e
aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), também
criados no bojo da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro
de 2010. Além da prerrogativa legal expressa no
§ 1º do Art. 24º da Lei 12.378/2010, o CAU/
CE incorporou aos seus propósitos contribuir
para debate dos problemas arquitetônicos
e urbanísticos do estado e a sua pronta elucidação e resolução.
Instalado em Fortaleza em 14 de dezembro
de 2012 e representando o conjunto de profissionais de Arquitetura e Urbanismo do estado,
o CAU/CE tem sua atenção voltada à discussão
sobre a cidade e o território; à formação e
capacitação continuada dos profissionais de
Arquitetura e urbanismo; e à ampliação da
atuação dos arquitetos e urbanistas no que tange
à responsabilidade quanto à obra construída
e ao reconhecimento e à premiação das boas
práticas profissionais.

Missão

Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos.

Visão

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

Valores

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

CAU/CE
Rua do Rosário, 77, Edifício Comandante Vital Rolim,
sala 703, Centro. Fortaleza, Ceará
CNPJ: 14.929.252/0001-04
Autarquia Federal – Natureza Jurídica
Código CNAE: 110-4
Telefone: 85 3055-6440
www.cauce.gov.br
Gestão 2021-2023
Presidente – Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz
presidente@cauce.gov.br
Coordenadora COPAF – Rafaella Vasconcelos Albuquerque
Gerente Geral – Juliana Costa Gurgel do Amaral
gerenciageral@cauce.org.br

1.2 Estrutura Organizacional
A estrutura do CAU/CE está disposta no Regimento
Interno, aprovado em 11 de outubro de 2018, que
trata da organização e funcionamento da entidade
e aprova o organograma em vigor.
A estrutura do CAU/CE está disposta no
Regimento Interno, aprovado em 11 de outubro
de 2018, que trata da organização e funcionamento da entidade e aprova o organograma
em vigor.
I - Órgãos Deliberativos:
a) Plenário;
b) Presidência;
c) Conselho Diretor;
d) Comissões Permanentes:
• Comissões Ordinárias;
Comissão de Ensino e formação (CEF/CE)
Comissão de Ética e Disciplina (CED/CE)
Comissão de Exercício Profissional (CEP/CE)

Comissão de Organização, Planejamento,
Administração e Finanças (COPAF/CE)
• Comissões Especiais;
Comissão de Política Urbana e
Meio Ambiente (CPUA/CE)
e) Comissão Eleitoral do CAU/CE
(temporária);
II - Órgãos Consultivos:
a) Colegiado das Entidades Estaduais de
Arquitetos e Urbanistas do CAU/CE;
b) Comissões Temporárias;

1.3 Representações em Conselhos
Municipais e Estaduais
Previsto no Regimento Interno*, em seu inciso XXV do Art. 3°, o CAU/CE possui representações em
órgãos públicos estaduais e municipais relacionados à gestão de cidade, como gestão do plano diretor
municipal, patrimônio, habitação de interesse social, meio ambiente, entre outros.
1. Câmara Do Setor Imobiliário
Titular: Rafaella Vasconcelos Albuquerque
Suplente: Mário Antônio da Silva Guerra Roque
2. Fórum Permanente Das Barracas Da Praia
Do Futuro
Titular: Lucilla Maia Santos Rocha
Suplente: Ticiana Nóbrega Sanford

6. Comissão Técnica Estadual do Projeto
Orla
Titular: Brenda Rolim Chaves
Suplente: Ticiana Nóbrega Sanford
7. Conselho Municipal De Meio Ambiente
Titular: Brenda Rolim Chaves
Suplente: Ney Fonseca Barroso Filho

3. Conselho Estadual Das Cidades
Titular: Rafael Soares Eduardo
Suplente: Francisco Edilson Ponte Aragão

8. Câmara Setorial Da Economia Criativa
Titular: Ticiana Nóbrega Sanford
Suplente: Renato Oliveira Silva

4. Comitê Municipal De Segurança Viária
Titular: Denise Sá Barreto Seoane
Suplente: Sandy Araújo Sousa

9. Instância Colegiada Deliberativa Das
Regiões Metropolitanas Do Ceará
Titular: Francisco Edilson Ponte Aragão
Suplente: Rafael Soares Eduardo

5. Conselho Municipal De Habitação Popular
Titular: Henrique Alves da Silva
Suplente: Rafaella Vasconcelos Albuquerque

*Regimento interno disponível em < http://www.cauce.gov.br/regimentointerno/ >

1.3 Representações em Conselhos
Municipais e Estaduais
10. Conselho Municipal De Defesa Do Meio
Embiente De Sobral
Titular: Ticiana Nóbrega Sanford

Além destes, o CAU/CE solicitou assento
em outros conselhos inerentes a atuação
do CAU. São estes:

11. Comissão Técnica De Certificação Selo
Empresa Sustentável – Ses
Titular: Lucilla Maia Santos Rocha

1. Conselho Estadual de Preservação do
Patrimônio Cultural do Ceará–COEPA;

12. Conselho Gestor Da Operação Urbana
Consorciada (Ouc) Do Parque Urbano Da
Lagoa Da Sapiranga
Titular: Denise Sá Barreto Seoane
Suplente: Juliana Feitosa Holanda Queiroz

2. Conselho Estadual de Meio Ambiente
(COEMA);
3. Conselho Gestor da Sabiaguaba;
4. Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano do Município de Juazeiro do Norte
(PDDU) – Órgão Revisor

Conforme o Regimento Interno*, o CAU/
CE está estruturado em núcleos organizacionais
responsáveis pelas atividades administrativas,
financeiras, técnicas, jurídicas e de comunicação.
Os núcleos jurídico, técnico, de fiscalização,
administrativo e financeiro e a secretária geral estão
subordinados à gerência geral, que é responsável
pela coordenação das diferentes competências
realizadas por cada núcleo, bem como o controle de
seus resultados. Diretamente à presidência, estão
ligadas a assessoria de comunicação, a ouvidoria
e as comissões especiais e temporárias.
Na página a seguir, é reproduzido o organograma
atualmente em vigor no âmbito do CAU/CE.

*Regimento interno disponível em < http://www.cauce.gov.br/regimentointerno/ >
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Organograma

Organograma

Organograma aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária nº0084 01/2018, disponível em
<https://www.cauce.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/delibera%c3%87%c3%83o-plen%c3%81ria-dpoce-n84-01-2018.pdf>

Modelo de Negócios

Conforme previsto no Regimento interno,
o CAU/CE conta com os seguintes órgãos
deliberativos: plenário, conselho diretor e
comissões permanentes e especial. As comissões
permanentes são as seguintes: Comissão de
Ensino e formação (CEF-CAU/CE); Comissão
de Ética e Disciplina (CED/CE); Comissão de
Exercício Profissional (CEP-CAU/CE); Comissão
de Organização, Planejamento, Administração e
Finanças (COPAF-CAU/CE). Há, além dessas, uma
comissão especial: Comissão de Política Urbana
e Meio Ambiente (CPUA-CAU/CE).
Plenário, conselho diretor e comissões
têm suas funções e competências definidas
no regimento interno e deliberam nos assuntos
pertinentes às matérias para as quais foram
constituídos.
Na página a seguir, são indicadas as
composições do Conselho Diretor, Comissões
Ordinárias, Comissão Especial e CEAU para o
exercício de 2021.
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Conselho

Conselho Diretor
Presidente
Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz
presidente@cauce.gov.br

Rafael Soares Eduardo
Coordenador da Comissão de Exercício
Profissional (CEP)

Vice-presidente
Henrique Alves da Silva
Coordenador da Comissão Especial de Política
Urbana e Ambiental (CEPUA)

Durante o período de 1º a 08 de janeiro
de 2021, a presidência foi assumida
interinamente pelo conselheiro Mário
Antonio da Silva Guerra Roque.

Membros
Denise Sá Barreto Seoane
Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina
(CED)
Henrique Alves da Silva
Coordenador da Comissão de Ensino e Formação
(CEF)
Rafaella Vasconcelos Albuquerque
Coordenadora da Comissão de Organização,
Planejamento, Administração e Finanças (COPAF)

Comissões Ordinárias
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF)
Henrique Alves da Silva (Coordenador) // Germana Pinheiro Câmara (suplente)
Mário Antonio da Silva Guerra Roque (Coordenador Adjunto) // Renato Oliveira Silva (suplente)
Denise Sá Barreto Seoane (titular) // Sandy Araújo Sousa (suplente)
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED)
Denise Sá Barreto Seoane (Coordenadora) // Sandy Araújo Sousa (suplente)
Lucilla Maia Santos Rocha (Coord. Adjunta) // Mayara Lima de Carvalho (suplente)
Mário Antônio da Silva Guerra Roque (titular) // Renato Oliveira Silva (suplente)
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP)
Rafael Soares Eduardo (Coordenador) // Francisco Wares Bezerra Júnior (suplente)
Brenda Rolim Chaves (Coord. Adjunta) // Ney Fonseca Barroso Filho (suplente)
Lucilla Maia Santos Rocha (titular) // Mayara Lima de Carvalho (suplente)
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COPAF)
Rafaella Vasconcelos Albuquerque (Coordenadora) // Juliana Feitosa Holanda Queiroz (suplente)
Manoel Rômulo da Silva Filho (Coordenador Adjunto) // Ticiana Nóbrega Sanford (suplente)
Francisco Edilson Ponte Aragão (titular) // Fernanda Girão Lopes (suplente)

Comissão Especial

CEAU/CE

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA
E MEIO AMBIENTE (CEPUA)
Henrique Alves da Silva (Coordenador)
I Germana Pinheiro Câmara (suplente)

CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO CEARÁ (CAU/CE)
Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz
Presidente do CAU/CE

Rafael Soares Eduardo (Coordenador Adjunto
I Francisco Wares Bezerra Júnior (suplente)

Henrique Alves da Silva
Coordenador da Comissão de Ensino e
Formação do CAU/CE

Brenda Rolim Chaves (titular)
I Ney Fonseca Barroso Filho (suplente)
Lucilla Maia Santos Rocha (titular)
I Mayara Lima de Carvalho (suplente)
Rafaella Vasconcelos Albuquerque (titular)
I Juliana Feitosa Holanda Queiroz (suplente)

Rafael Soares Eduardo
Coordenador da Comissão de Exercício
Profissional do CAU/CE
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASILDEPARTAMENTO DO CEARÁ (IAB-CE)
Jefferson John Lima da Silva
Presidente do IAB-CE
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS
DE ARQUITETURA – REGIONAL CEARÁ
(ASBEA-CE)
Rui de Castro Palácio Filho
Presidente da AsBEA-CE

Conselheiros e Conselheiras
Titular: Lucas Rozzoline - Presidente do CAU/CE

Titular: Lucilla Maia Santos Rocha

Suplente: Cintia Lins

Suplente: Mayara Lima de Carvalho

Titular: Henrique Alves - vice-presidente do CAU/CE

Titular: Manoel Rômulo da Silva Filho

Suplente: Germana Câmara Brenda Rolim

Suplente: Ticiana Nóbrega Sanford

Titular: Denise Sá Barreto Seoane
Suplente: Sandy Araújo Sousa

Titular: Mário Antônio da Silva Guerra Roque
Suplente: Renato Oliveira Silva

Titular: Brenda Rolim Chaves
Suplente: Ney Fonseca Barroso Filho

Titular: Rafaella Vasconcelos Albuquerque

Suplente: Juliana Feitosa Holanda Queiroz

Titular: Francisco Edilson Ponte Aragão

Titular: Rafael Soares Eduardo

Suplente: Fernanda Girão Lopes

Suplente: Francisco Wares Bezerra Junior

Conselheiros Federais (CAU/BR)
Titular: Cláudia Sales de Alcântara
Suplente: Marcio Rodrigo Coelho de
Carvalho
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2. Governança, Estratégia e
Alocação de Recursos

2.1 Estrutura de Governança
Em 2019 houve a expedição da Portaria
Presidencial do CAU/BR nº 284, de 20/12/2019
(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/), criando um 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, cujos trabalhos
se iniciaram em meados de 2020, com prazo
conclusivo estimado para 30/06/2020. Não
obstante, com o advento da pandemia da
COVID-19 e priorizações decorrentes, se fez
necessário protelar-se a conclusão dos referidos trabalhos para 30/06/2021.
No CAU/BR a estrutura de Governança foi
identificada dentro dos preceitos contidos no
Referencial Básico de Governança, 3ª edição,
expedido pelo Tribunal de Contas da União.

I. Instâncias externas:
• TCU
• CGU
II. Instâncias externas de apoio:
• Auditoria independente
•Controle social organizado
• Fórum de Presidentes
III. Instâncias internas:
• Plenário
• Conselho Diretor
• Colegiado de Governança do Centro de
Serviços Compartilhados do CAU
(CSC-CAU)
• Colegiado de Governança do Fundo
de Apoio
Financeiro aos CAU/UF
IV. Instâncias internas de apoio:
• Comissões de Administração e de
Finanças
• Controladoria
• Auditoria interna
• Ouvidoria

2.2 Sistema de Governança do CAU

2.3 Planejamento Estratégico
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 é 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, em 2021,
eficácia no atendimento aos 4.299 profissionais
e às 420 empresas do setor com registro ativo
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.

2.3 Planejamento Estratégico

2.4 Mapa Estratégico e Alocação de Recursos
O Mapa Estratégico do CAU abrange um
horizonte de planejamento de uma década
(2013 a 2023), procurando estabelecer as
bases para um Conselho com excelência
profissional, transparente, inovador e
financeiramente sustentável.
Os recursos do CAU são alocados,
prioritariamente, em sete áreas.
Objetivos Estratégicos Nacionais:
-Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo;
-Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade;
-Estimular a produção da arquitetura e
urbanismo como política de Estado.
Objetivos Estratégicos Locais:
-Fomentar o acesso da sociedade à
Arquitetura e Urbanismo;
-Assegurar a eficácia no atendimento e
no relacionamento com os arquitetos e
urbanistas e a sociedade

2.5 Principais Iniciativas Estratégicas
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3. Resultados e Desempenho
da Gestão

3.1 Fiscalização
Tema 1: Excelência Organizacional
Objetivo: Tornar a ﬁscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Investimento realizado: R$ 216.143,12.
Indicadores:
O Índice de Capacidade de Fiscalização ﬁcou em
124%, calculado pela relação da quantidade ações
da ﬁscalização do CAU/CE (372) com o número
de serviços propostos a serem ﬁscalizados (300).

número de denúncias recebidas pelo CAU/CE (60) com a
quantidade de denúncias atendidas (44).
O Índice de Eﬁciência na Conclusão de Processos de
Fiscalização ﬁcou em 45,43%, considerando o número
total de processos de ﬁscalização no primeiro semestre
de 2021 (372) pelo número de processos de ﬁscalização
concluídos no mesmo período (169).
O Índice da Capacidade de Articulação Institucional para
Fiscalização não atingiu o número de Termos e Parcerias
Previstos no Plano de Ação (1).

O Índice de Proﬁssionais nas Obras e Serviços
Fiscalizados conclui semestre com 26,61%,
calculado pela relação de obras e serviços Regulares
(99) com quantidade de serviços ﬁscalizados pelo
CAU/CE (372).

O Índice de Produtividade da Fiscalização atingiu 51,67%,
calculado pela relação quantidade de ações de ﬁscalização
realizada no primeiro semestre de 2021 (62) com o número
de horas de ﬁscalização mensal (120).

O Índice de RRT mensal por proﬁssionais ativos
atingiu 15,83%, considerando que temos 4.413
proﬁssionais ativos no Estado e o total de 699
RRT registrados (pagos) por mês.

O Índice de Regularidade do CAU/CE alcançou 23%, resultado
da relação da quantidade de obras e serviços com RRT
(27) pela quantidade de obras e serviços regulares (114).
O cálculo deste índice considerou as obras e serviços já

O Índice de Capacidade de Atendimento de
Denúncias alcançou 73,33%, se comparado o

3.1 Fiscalização
regularizados desde o momento da ﬁscalização, que NÃO
GERARAM notiﬁcação preventiva.
O Índice de Regularização de Obras e Serviços atingiu 13%,
resultado da relação da quantidade de obras e serviços
regularizados (48) pela quantidade de obras e serviços
ﬁscalizados pelo CAU/CE (346). Se considerado a quantidade
de obras e serviços IRREGULARES ﬁscalizados pelo CAU/
CE (232), a taxa de regularização ﬁcaria em torno de 20%.
O Índice de Regularização com RRT ﬁcou em 97%, calculado
pelo comparativo da quantidade de obras e serviços
regularizados com RRT (47) com a quantidade de obras e
serviços regularizados (48). Este indicador considerou as
obras e serviços regularizadas APÓS NOTIFICAÇÃO.
Resultados:
De acordo com a competência do CAU/CE para ﬁscalização
do exercício proﬁssional, foram realizadas ﬁscalizações em
saídas de campo e ações remotas, envolvendo investigações
de infrações envolvendo exercício proﬁssional, como
exercício ilegal da proﬁssão, ausência de RRT, ausência
de registro de pessoa jurídica. Tendo em vista o quadro de
Pandemia com o COVID-19 foi agravado nesse primeiro
semestre do ano de 2021, a equipe de ﬁscalização do

CAU/CE foi mobilizada a trabalhar remotamente,
não podendo cumprir plenamente o plano de
ﬁscalização com saídas e viagens ao interior do
estado do Ceará.
O foco da ﬁscalização nesse 1º semestre de
2021 foi o atendimento de denúncias na Região
Metropolitana de Fortaleza e a ﬁscalização remota
nas redes sociais da internet, e por conta disso
as denúncias de obras no interior do estado não
foram atendidas.
As ações de ﬁscalização foram realizadas com o
caráter prioritariamente preventivo e educativo, com
o intuito de coibir o exercício ilegal da proﬁssão de
arquitetura e urbanismo, bem como veriﬁcando a
regularidade dos arquitetos e empresas prestadoras
de serviço de arquitetura. Foram apurados no 1º
semestre de 2021 um total de 362 de relatórios
de ﬁscalização, dos quais 267 em Fortaleza, 63
nas demais cidades da RMF e 33 nas cidades do
interior do estado. Foram apuradas 39 Denúncias
registradas no CAU/CE.

No período de janeiro a junho de 2021 foram
totilzados 346 serviços ﬁscalizados, considerando
regulares e irregulares, dos quais:
• 114 não apresentaram infração no momento da
ﬁscalização (serviços regulares).
• 232 apresentaram infração no momento da
ﬁscalização (serviços irregulares). Todos foram
notiﬁcados e, destes, 48 regularizaram a infração
em fase de notiﬁcação.
Dos 114 serviços regulares no momento da
ﬁscalização, 27 apresentaram RRT de arquitetos
(as) e urbanistas. E dos 48 serviços regularizados
em fase de notiﬁcação, 47 foram regularizados
através de RRT e 1 foi regularizado com registro
de PJ.
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3.1 Fiscalização
Este levantamento de dados foi realizado com
base no REPOSITÓRIO DE DADOS do CAU/BR.
Lista de municípios ﬁscalizados no 1º semestre de
2020 na RMF: Fortaleza, Aquiraz, Cascavel, Caucaia,
Eusébio, Horizonte, Maracanaú, Maranguape,
Itaitinga, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante.
Lista de municípios do interior ﬁscalizados no
1º semestre de 2021: Barbalha, Beberibe, Boa
Viagem, Crato, Guaramiranga, Iguatu, Itapajé,
Sobral, Juazeiro do Norte, Mauriti, Missão Velha,
Milagres, Milhã, Paracuru, Pedra Branca, Pentecoste,
Quixeramobim, Tianguá, Trairi, Tururu, Umirim,
Varjota, Viçosa do Ceará.

3.1 Fiscalização

3.2 Atendimento
Objetivo: Assegurar a eﬁcácia no atendimento e
no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade.
Investimento realizado: R$ 327.154,52.
Indicadores:
Dentre os indicadores de resultado, veriﬁcamos
que o índice de atendimento (número de solicitações tratadas em até 30 dias/número de solicitações) alcançou o resultado de 100% no primeiro
semestre de 2021.
O Índice de Satisfação com a Solução da Demanda
ﬁcou em 96%, tendo sido calculado com o número
de pessoas que responderam à pesquisa (72) e
da quantidade de pessoas que ﬁcaram satisfeitas
com a solução (69).
Resultado:
O CAU/CE realizou 5.390 atendimentos de
janeiro a junho de 2021. Foram realizados:
• 56 atendimentos presenciais —
1 com temas gerais e 55 biometrias;
• 1.542 atendimentos telefônicos;

• 3.385 atendimentos por e-mail;
• 407 atendimentos via WhatsApp (desde
fevereiro).
Além destes números, o Atendimento recebeu
2.204 solicitações, via SICCAU, no mesmo
período, alcançando 100% do IP-30* em todas
as atividades, sendo assim descriminadas:
• 580 Solicitações de Registro Profissional;
• 1258 Protocolos (Setores: AP, ANREG e PF);
• 266 Atualizações Cadastrais (Após Registro
Definitivo);
• 100 Atualizações Cadastrais (Via Solicitação
de Carteira Profissional).
Em virtude da prevenção ao contágio do
Covid-19, o CAU/CE interrompeu suas atividades

*IP-30: índice percentual da quantidade das
atividades com primeira análise em até 30 dias
após o cadastro, em relação ao número total das
cadastradas.

3.2 Atendimento
presencias no início de fevereiro, funcionando
em regime de home-office, período em que
não foram realizadas coletas de biometria nem
atendimentos presenciais na sede, retornando a
funcionar parcialmente presencial apenas no final
de maio. O atendimento presencial foi retomado
de modo gradual e mediante agendamento via
SICCAU, focando na realização de Biometria e
serviços relacionados à emissão da Carteira
Profissional.
A partir de 26/05/2021 o atendimento presencial
passou a ser realizado às quartas-feiras. Pesquisa
Google Docs foi disponibilizada pesquisa
de satisfação ao final dos atendimentos via
WhatsApp, que registrou respostas nos meses
de fevereiro (data da implementação do canal)
em diante, sendo exibidos acima os resultados
relativos ao setor.

Foto: Leonardo Ribeiro, 2021

3.2 Atendimento
O atendimento remoto, é realizado de segunda a sexta, dias úteis, de 8h30min
às 13h, através do número (85) 3055-6440 (sede), (85) 99867-1551 e (85)
99867-1485, e além de disponibilizar o atendimento via WhatsApp e e-mail.
Canais de Atendimento do CAU/CE:
www.cauce.gov.br
facebook.com/cauceara
instagram.com/cauceara
youtube.com/cau-ce
Atendimento
(85) 30556440
(85) 99867-1551
(85) 99867-1485 - também por WhatsApp
atendimento@cauce.gov.br
Edifício Comandante Vital Rolim, sala 703
Rua do Rosário, 77, Centro.
O maior desafio no primeiro semestre de 2021, no que concerne ao
atendimento, foi a necessidade alternância entre os modelos presencial e
home–office, cuja disponibilidade poderia aumentar ou diminuir conforme a
necessidade de enfrentamento ao COVID19. Os equipamentos utilizados no
teleatendimento continuaram a ser utilizados mesmo nos períodos presenciais.
Foto: Leonardo Ribeiro, 2021

A partir do final de maio, parte do atendimento
presencial foi retornada apenas às quartasfeiras, exclusivamente para coletas de biometria,
mediante agendamento e com número limitado
de atendimentos por dia. Ao final do semestre,
o setor optou, juntamente com outros CAU/
UF, por solicitar novos equipamentos de
biometria (entregues no final de julho), eis que
os antigos apresentavam problemas constantes,
principalmente por falta de bateria/carga.
Verificou-se, através das ferramentas de tecnologia
da informação já existentes na estrutura do
Conselho e ajustes nos equipamentos e rotinas
utilizados no núcleo técnico e de atendimento,
que o atendimento remoto é uma modalidade
viável de relacionamento com arquitetos e
urbanistas e a sociedade. Como perspectiva, é
importante anotar a necessidade contínua de
manter e reforçar os canais e tecnologias de
atendimento remoto, uma vez que se prevê para
o futuro a presença cada vez mais frequente de
interações à distância.

Foto: Leonardo Ribeiro, 2021

3.2 Atendimento

3.3 Comunicação
Objetivo: Assegurar a eﬁcácia no relacionamento
e comunicação com a sociedade.
Investimento realizado: R$ 36.089,66.
Indicadores: A quantidade de acessos a página
do CAU/CE na internet ﬁcou na média da meta
estabelecida, contabilizando 82.300 acessos em
2020. Os índices de presença na mídia e inserções
positivas tiveram uma caída com relação ao ano
de 2019, registrando respectivamente os valores
de 44% e 57%. Isso se deve ao lockdown, instalado
em determinado momento da pandemia no Ceará,
diﬁcultando inserção de pautas na mídia.
• Índice de presença na mídia como um todo – 62%
• Índice de inserções positivas na mídia – 100%
• Site – 33.600 acessos ao site no primeiro
semestre de 2021, foram 22 postagens
• Índice nas redes sociais (Facebook e Instagram)
– 132.521 visualizações.

A Comunicação no grupo CAU Notícias foi mantido
nos aplicativos de WhatsApp e Telegram, com
envio de mensagens informativas. Neste primeiro
semestre de 2021, cada grupo possuía, aproximadamente e respectivamente, 120 e 30 membros(as).
• Instagram – 4.680 seguidores
• Facebook – 2.078 seguidores
• Site – 33.600 acessos ao site no primeiro
semestre de 2021 (22 postagens)
• E-mail Marketing – Devido a problemas com
empresa VERT, responsável pela manutenção
do sistema de envio de e-mail marketing para
todos os profissionais registrados no CAU/CE,
e sob a responsabilidade do CAU/BR, o envio
de notícias e campanhas foram interrompidas.
Perspectiva é a contratação, pelo CAU/BR, de

3.3 Comunicação
nova empresa fornecedora de sistema até final do ano de 2021.
O CAU/CE utiliza os recursos de telefonia já disponíveis como canal de comunicação e atendimento.
Além disso, atua fortemente com a nas redes sociais, site e ainda no Portal da Transparência.
Canais de comunicação utilizado em 2021:
• Instagram
• Grupo WhatsApp e Telegram “CAU/CE Notícias”
• Facebook
• Site

www.facebook.com/cauceara
www.instagram.com/cauceara

www.cauce.gov.br

3.3 Comunicação
• Portal da Transparência
Portal da Transparência
O Portal da Transparência é um canal de
comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer
informações sobre os atos e fatos de gestão praticados pelo conjunto autárquico CAU, os arquitetos
e urbanistas e a sociedade. Por meio dos dados
disponibilizados, a sociedade pode acompanhar
a evolução das despesas do ente ao longo do
exercício ﬁnanceiro, exercendo o controle popular
frente à qualidade e à quantidade dos gastos da
autarquia.
https://transparencia.cauce.gov.br/

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações
ao Cidadão (e-SIC)
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
do CAU está disponível para atendimento ao
público desde 10 de março de 2016. O cidadão
pode fazer requerimentos - presenciais ou online
- nos termos da Lei de Acesso à Informação.
https://transparencia.cauce.gov.br/?page_id=523

3.3 Ações da Comunicação

3.4 Ouvidoria
Neste primeiro semestre de 2021, a
Ouvidoria CAU/CE participou de reuniões mensais
com Ouvidoria CAU/BR e CAU/UF. Desenvolveu
“Formulário de Ouvidoria Interna” do CAU/CE, com
o objetivo de levar para nova gestão o olhar de
quem trabalha no dia a dia do Conselho
.
Como forma de ampliar a transparência
do Conselho, realizou o cadastro do CAU/CE
no “Reclame Aqui”, mais um canal oficial de
comunicação entre cidadão e instituições.
Realizou reunião com Fiscalização para
apresentar sugestão de melhorias na redação
da “Notificação preventiva”, com objetivo de
tornar a linguagem mais objetiva e informativa,
evitando dúvidas do destinatário ao fazer para
se regularizar.
A Ouvidoria Pública desempenha um papel
importante de aproximação com a sociedade civil
e profissional, estabelecendo uma ponte de escuta
e garantindo a participação social dentro da

gestão. Para além do tratamento das reclamações,
solicitações, denúncias, sugestões e elogios, a
Ouvidoria é uma instância que contribui para o
aprimoramento dos serviços e procedimentos
públicos, pois possibilita a intermediação entre
usuários e a gestão pública.
O Atendimento ao Público via Whatsapp resultou
em uma queda nas manifestações da Ouvidoria
por este meio.
https://www.cauce.gov.br/ouvidoria
E-mail: ouvidoria@cauce.gov.br
WhatsApp/Telegram: (85) 99103-4542

www.reclameaqui.com/empresa

3.4 Ouvidoria

3.4 Ouvidoria

3.5 Ética Proﬁssional
A Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/CE), eleita em janeiro de 2021, tem como Coordenadora
a Conselheiro Denise Sá Barreto Seoane. Neste primeiro semestre de 2021 (janeiro a junho) tramitam
na CED 16 (dezesseis) denúncias/processos:
• 02 (dois) já tiveram seus relatórios e votos aprovados pela Comissão e aguardam julgamento
em plenário (já há data designada);
• 02 (dois) aguardam julgamento do relatório e voto pela Comissão;
• 04 (quatro) denúncias aguardando admissão;
• 02 (duas) aguardando retorno de diligências;
• 04 (quatro) processos em conclusão a seus relatores, após retorno de diligências;
• 02 (dois) processos que se encontram com esta Assessoria Jurídica do CAU/CE, para emissão
de parecer sobre prescrição, em virtude do encaminhamento tardio, após longa tramitação pela
CEP.
.
No primeiro semestre, entrou para CED-CAU/CE 01 (uma) denúncia nova e foram julgados 02 (dois)
processos. Neste período, a CED teve todos os processos analisados.

3.6 Exercício Proﬁssional
A Comissão tem se empenhado, em reuniões extraordinárias e ordinárias, buscando a solução
mais competente para a análise dos processos.
O trabalho de análise e catalogação dos processos pendentes, foi intensificado para podermos
destinar, adequadamente, ou extinguir todos os processos. Foram realizadas, além da reunião
ordinária mensal, 10 (dez) reuniões extraordinárias de modo virtual e 54 (cinquenta e quatro)
processos foram deliberados neste primeiro semestre de 2021.
Para aprimorar o trabalho do Conselho na Fiscalização de Editais, Licitações e Concursos Públicos
foi criado o Formulário de Fiscalização Remota Colaborativa, a exemplo do CAU/BA, como ferramenta
para melhorar nossa abrangência e atuação, garantindo o direito de denúncia. Neste semestre
já foram notificados 18 municípios para retificação de seus editais e licitações, garantindo as
reais possibilidades de participação profissionais de arquitetura e urbanismo. Contamos com a
participação de todos(as) profissionais e esperamos ampliar esse alcance.

3.7 Política Urbana e Ambiental
Foi lançado neste primeiro semestre o Edital de apoio em ATHIS com patrocínio de até R$ 50
mil em projetos e atividades, com a coordenação da Comissão Especial de Política Urbana
e Ambiental (CPUA-CAU/CE). Com objetivo de acompanhar e participar do planejamento, a
Comissão tem acompanhado as discussões realizadas sobre os Planos Diretores Municipais.

3.8 Ensino e Formação
Para promover a integração do Conselho com
os futuros(as) arquitetos(as) e urbanistas, foram
realizadas palestras com universitários, visando
esclarecer aspectos diversos do exercício profissional relacionados à legislação do CAU, com
foco nas questões éticas. No primeiro semestre
de 2021, representantes do CAU/CE estiveram
na UniFAP, UNINTA, Universidade São Francisco
e UniFANOR.
Através da Comissão de Ensino e Formação
(CEF-CAU/CE), o Conselho está debatendo sobre
Ensino a Distancia (EAD) e dialogando com as
Instituições de Ensino Superior (IES). Está sendo
estruturada uma pesquisa junto aos Coordenares
das Instituições de Ensino Superior para tratar
do contexto de oferta do ensino de arquitetura e
urbanismo à distância e remoto no Ceará 2021.
A Conselheira Federal, Cláudia Sales, tem estado
bem próxima e contribuída com o debate sobre
ensino e formação. Por integrar a Comissão de
Ensino e Formação do CAU/BR, como coordenadora adjunta, tem atuado nas questões formação

profissional. O diálogo conjunto entre conselheiros (as) estaduais e federais cria ambiente
para criação de sugestões e propostas de aperfeiçoamento e enfrentamento aos desafios que
temos em relação ao ensino e à qualificação,
reconhecendo as limitações do Conselho, mas
buscando relacionar com a prática do exercício
da arquitetura e urbanismo.

3.9 Formação Proﬁssional
Descontos em cursos de pós-graduação
Através de convênios firmados com Institutos de Ensino Superior, foi facilitado o acesso de arquitetos
e urbanistas a cursos que promovem qualificação e aperfeiçoamento profissional, com benefício
estendido aos filhos e cônjuges.
https://transparencia.cauce.gov.br/?page_id=1281

3.10 Acordos e parcerias
INBEC
Convênio que concede desconto de R$ 100,00
(cem reais) nas mensalidades dos Cursos de
Especialização e MBA ofertados pela institução.
IPOG
Convênio que concede desconto para Cursos
ofertados pela institução.

Fundação Edson Queiroz
Convênio que concede desconto de 10% a 15%
(dez a quinze) para Cursos de Especialização
Lato Senso e MBAs ofertados pela Pós-UNIFOR,
exceto o exceto os cursos com módulos
internacionais.

UNINTA
Convênio para profissionais registrados no
Conselho que oferecerá descontos de 20%
(vinte) na mensalidade dos cursos de pós-graduação relacionados ao curso de Arquitetura e
Urbanismo.

UNIMED Fortaleza
O benefício é oferecido aos arquitetos(as) e
urbanistas em dia com o IAB-CE e o CAU/CE,
extensivo aos estudantes associados ao IAB-CE
e dependentes.

3.10 Acordos e parcerias
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design (DAUD - UFC)
Firmou acordo com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design (DAUD-UFC), emprestando o 06 (seis)
impressoras 3D, Creality Ender 3 Pro com Manta Magnética.

Fotos: Eugênio Moreira, 2020

Objetivos: a cooperação recíproca entre as partes visou contribuir com a saúde pública do Estado do Ceará, no
momento de pandemia pelo novo coronavírus, COVID-19. Foram confeccionados produtos impressos em 3D de
diversos projetos relacionados à referida pandemia, como por exemplo: estruturas para máscaras FaceShields ,
peças para treinamento de intubação, peças de reposição para respiradores, entre outros projetos em desenvolvimento no combate à pandemia, todos a serem utilizados pelos profissionais da saúde que labutam nas instituições
públicas de saúde do Estado do Ceará.

3.11 Eventos
Live
“Arquitetura, cidade,
institucionalidades e
perspectivas LGBTQIA+”.

Live
“100 dias de gestão”

Curso IAB/CE
“Iniciando a Profissão”

3.12 Diálogo Institucional

Coordenadoria
Municipal de Proteção e
Defesa Civil (COPDC)

3.13 Apoio Institucional

“Carta de Apoio à ZEIS” - Frente
de Luta por Moradia Digna

Curso “Iniciando a Proﬁssão” realizado pelo IAB-CE

Foto: Fabiane de Paula

www.cauce.gov.br

Rua do Rosário, 77,
Ed. Comandante Vital Rolim
sala 703, Centro.
Fortaleza, Ceará

