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Mensagem do Presidente
Como sabemos, esse ano foi de muita negatividade para o mundo, para o país e, em decorrência, para
o funcionamento dos CAU’s, em todas as unidades federativas. A pandemia, que ainda grassa no Brasil, agravou
um cenário de crise econômica preexistente, determinando severas limitações ao desempenho do CAU/CE.
No entanto, mesmo sendo surpreendidos pela
repentina mudança, conseguimos nos adaptar à
nova situação. Implementamos o trabalho remoto, as
telerreuniões e o atendimento remoto ao público.
Os números deste relatório apresentam uma queda
vertiginosa de nossa arrecadação; o que aponta para
uma diminuição drástica das atividades profissionais
dos colegas registrados. Mesmo assim, o CAU/CE não
precisou utilizar o patrimônio financeiro, conforme previu a
diligente Deliberação do CAU/BR, para cobrir as despesas
correntes e prescindiu de reduzir salários ou demitir
algum dos nossos colaboradores.

Conseguimos, através de negociações, reduzir
despesas de aluguel e com fornecedores, além da
redução ocasional das taxas de abastecimento de água
e energia elétrica.
Porém utilizamos a disponibilidade do patrimônio
financeiro propiciada pelo CAU/BR, para pagar um saldo
retroativo de salários dos arquitetos e urbanistas funcionários do CAU/CE. Garantimos, desde o início de nossa
gestão, fazer valer a Lei 4950/66 para todos os colegas
profissionais empregados do CAU/CE, mas ainda havia
um saldo devedor decorrente da diferença salarial das
gestões passadas. Então, fizemos uso oportuno da
Deliberação do CAU/BR para cumprir com o pagamento
da citada diferença.

Todos os esforços dos servidores, prestadores de
serviços e estagiários decorreram sempre no sentido
de manter a presença do CAU/CE no ambiente público
e democrático de nossa sociedade.

Neilton Feliciano, 2020

No mais, colaboramos diretamente com o combate
à pandemia. Nos manifestamos favoráveis a todas as
iniciativas governamentais de paralisação das atividades
econômicas e urbanas em nossa unidade federativa e,
também, com a disponibilização de seis impressoras
3D, adquiridas inicialmente para dispô-las aos profissionais adimplentes com suas respectivas anuidades,
para a produção de equipamentos protéticos e componentes de aparelhos de saúde, destinados ao serviço
público, pelo laboratório técnico da Universidade Federal
do Ceará (UFC) - curso de Arquitetura e urbanismo. Com
esse empréstimo conveniado, o laboratório duplicou a
sua produção mensal.
Nesse ano atípico, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Ceará se manteve atuante às comissões
ordinárias e à comissão especial de política urbana e
ambiental, o CEAU e o conselho diretor e o plenário se
mantiveram em pleno funcionamento, a fiscalização
e o atendimento atenderam suas demandas e iniciativas. Além disso, a comissão eleitoral cumpriu a difícil
missão de viabilizar eleições tranquilas para a renovação
do Conselho.

Napoleão Ferreira
Presidente do CAU/CE (2018-2020)
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1. Visão Geral Organizacional
e Ambiente Externo

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 2018-2020
Presidente – Napoleão Ferreira da Silva Neto
Presidente@cauce.gov.br
Coordenador COPAF – Francisco Antônio Laprovitera Teixeira
Gerente Geral – Clélia Leite Carvalho Xavier
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.

I - Órgãos Deliberativos:

II - Órgãos Consultivos:

a) Plenário;
b) Presidência;
c) Conselho Diretor;
d) Comissões Permanentes:
• Comissões Ordinárias;

a) Colegiado das Entidades Estaduais

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);

de Arquitetos e Urbanistas do CAU/CE;
b) Comissões Temporárias; e
c) Grupos de Trabalho
Mulheres na Arquitetura: Ciclo de Debates
sobre cidades inclusivas

Organograma
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 a
uma 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.
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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
• A sociedade.
• Órgãos públicos nas três esferas de
governo.
• Conselhos profissionais.
• Instituições de ensino e pesquisa.
• Arquitetos e urbanistas.
• Entidades de classe.
• Empresas de construção.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Online
• SICCAU
• Portal online

Capital humano
• Conselheiros BR e UF
• Colaboradores do CAU
• Funcionários, Contratados, Conveniados
Infraestrutura física
• Sede Estadual
Tecnologia
• SICCAU/Portal/
• CRM (Customer Relationship Management)
• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/SGI

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

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

Presencial
• Sedes Regionais (fiscais/funcionários)
• Pontos móveis/provisórios de atendimento
(fiscais/funcionários)
• Pontos de atendimento dedicados ou
compartilhados com os parceiros:
instituições de ensino, Prefeituras
Municipais
• Publicidade
• Publicações
• Recursos Áudio Visuais
• Assessoria de Imprensa

•
•
•
•

Anuidades.
Emissão de RRT e certidões.
Fiscalização atuante (novas RRT e multas).
Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos,
etc.).
• Locação e serviço de TI.
• Propagandas, com incentivo ao uso do site do CAU.

Classificações:
• Relações de prestação de serviços.
• Relações politicas e institucionais.
• Relações de fiscalização.
• Relações de formação profissional e
pesquisa.
• Relações de captação de recursos.
• Relações associativas.
• Relações culturais e científicas.
• Público infanto-juvenil.
• Sociedade.

Conselho
Conforme previsto no Regimento interno, o
CAU/CE conta com os seguintes órgãos deliberativos: plenário, conselho diretor e comissões permanentes e especiais. As comissões
permanentes são as seguintes: 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). Há, além dessas, uma comissão especial:
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente
(CPUA/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 constituídas.
Na página a seguir, são indicadas as comissões e suas respectivas composições no exercício de 2020.
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Conselho Diretor
Presidente
Napoleão Ferreira da Silva Neto
presidente@cauce.gov.br

Vice-presidente
Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz
Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina (CED)

Membros
Francisco Antonio Laprovítera Teixeira
Coordenador da Comissão de Organização, Planejamento,
Administração e Finanças (COPAF)
Rebeca Gaspar Maia
Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação (CEF)
Regina Costa e Silva
Coordenador da Comissão de Exercício Profissional (CEP)

Comissões Ordinárias
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF)
Rebeca Gaspar Maia - Coord. / André Soares Lopes (suplente)
Zilsa Maria Pinto Santiago - Coord. Adj.
Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz / Denise Sá Barreto Rebouças Seoane (suplente)
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED)
Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz - Coord. / Denise Sá Barreto Rebouças Seoane (suplente)
Jéssica Chaves Ribeiro - Coord. Adj. / Mayara Carolina Araújo de Paula (suplente)
Jefferson John Lima da Silva - Coord. Adj. / Camila Maria Nogueira de Santana (suplente)
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP)
Regina Lúcia Nepomuceno Costa e Silva – Coord.
Jefferson John Lima da Silva - Coord. Adj. / Camila Maria Nogueira de Santana (suplente)
Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz / Denise Sá Barreto Rebouças Seoane (suplente)
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COPAF)
Francisco Antônio Laprovitera Teixeira - Coord. / Francisco Edilson Ponte Aragão (suplente)
Rodrigo Ponce de Leon - Coord. Adj. / Daniel Gonçalves Rodrigues (suplente)
Rebeca Gaspar Maia / André Soares Lopes (suplente)

Comissão Especial
COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA
URBANA E MEIO AMBIENTE (CEPUA)
Jéssica Chaves Ribeiro - Coord. / Mayara
Carolina Araújo de Paula (suplente)
Rodrigo Ponce de Leon - Coord. Adj. /
Daniel Gonçalves Rodrigues (suplente)
Francisco Antônio Laprovitera Teixeira
/ Francisco Edilson Ponte Aragão
(suplente)

CEAU/CE
CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO CEARÁ (CAU/CE)
Napoleão Ferreira da Silva Neto
Presidente do CAU/CE

Rebeca Gaspar Maia
Coordenadora da Comissão de Ensino
e Formação do CAU/CE

Regina Costa e Silva
Coordenador da Comissão de Exercício
Profissional do CAU/CE

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASILDEPARTAMENTO DO CEARÁ (IAB-CE)
Antônio Custódio dos Santos Neto
Presidente do IAB-CE

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS
DE ARQUITETURA – REGIONAL CEARÁ
(ASBEA-CE)
Rui de Castro Palácio Filho
Presidente da AsBEA-CE

Conselheiros Estaduais
Titular: Napoleão Ferreira da Silva Neto -

Titular: Jéssica Chaves Ribeiro

Presidente do CAU/CE

Suplente: Mayara Carolina Araújo de Paula

Suplente: Naiana Madeira Barros Pontes

Titular: Lucas Ribeiro Rozzoline MunizVice-Presidente do CAU/CE

Titular: Márcia Gadelha Cavalcante (licenciada)
Suplente: Regina Lúcia Nepomuceno Costa e Silva

Suplente: Denise Sá Barreto Rebouças Seoane

Titular: Antônio Carlos Campelo Costa (licenciado)
Suplente: Zilsa Maria Pinto Santiago

Titular: Rebeca Gaspar Maia
Suplente: André Soares Lopes

Titular: Francisco Antônio Laprovitera Teixeira

Titular: Rodrigo Ponce de Leon

Suplente: Francisco Edilson Ponte Aragão

Suplente: Daniel Gonçalves Rodrigues

Conselheiros Federais
Titular: Jefferson John Lima da Silva
Suplente: Camila Maria Nogueira de Santana

Titular: Antônio Luciano Lima Guimarães Presidente do CAU/BR
Suplente: Henrique Alves da Silva

Cenário Externo
Dados mais recentes do SICCAU reforçam
a importância dos arquitetos e urbanistas em
momentos de crise e necessidade. Com a
pandemia de COVID-19, o cenário de incertezas e restrições ao comércio, fizeram com
que a demanda por projetos e obras diminuíssem de forma drástica nos primeiros meses
do ano passado. Porém, após esse abalo inicial,
o mercado de Arquitetura e Urbanismo mostrou
um grande poder de reação. Nos últimos três
meses de 2020, o número de atividades registradas pelos arquitetos e urbanistas cresceu
12% em relação ao mesmo período de 2019.
No passado, foram executados mais de 1,5
milhão de serviços do setor. Considerando-se
todo o ano de 2020 houve uma queda de 6,3%
em relação a 2019. Porém, esse impacto concentrou-se nos primeiros meses. Entre o segundo e
o terceiro trimestre do ano passado, foi verificado

um crescimento de 52% nas atividades realizadas por arquitetos e urbanistas. Em novembro,
os volumes de serviços registrados por meio de
RRT já estavam em um patamar de 15% do que
no ano anterior. Em dezembro, o crescimento
foi de 14%.
Mesmo com a pandemia, nove estados
registraram crescimento em 2020. A maioria deles
na Região Norte: Acre (+18%), Amazonas (+18%),
Roraima (13%), Amapá (+6%). Na Região CentroOeste, Distrito Federal (+6%), Mato Grosso (+13%)
e Goiás (+3%) também realizaram mais atividades
na comparação com 2019. Os demais estados
são Ceará (+6%), Sergipe (+4%) e Paraná (+1%).
Em São Paulo, estado que responde por quase
um quarto dos serviços realizados no país, experimentou uma queda de 13% na demanda. No Rio
de Janeiro e na Bahia, essa queda foi de 21%.

Cenário Externo
Crescimento consistente
Destaca-se que a pandemia de COVID-19
atingiu os arquitetos e urbanistas logo após suas
atividades baterem recorde em 2019. Naquele
ano foram realizadas mais de 1,6 milhão de
atividades, o maior número da série histórica,
medida desde que o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo foi criado, em 2011.
Os dados trazidos pelo CAU mostram que
o mercado de Arquitetura e Urbanismo vinha
crescendo de forma acelerada nos últimos anos.
Foram três anos seguidos de expansão, com um
crescimento de 2,5% (2017), 5,4% (2018) e 8,2%
(2019). Em 2020, as atividades de projeto arquitetônico se mostraram mais resilientes. Foi o
tipo de serviço que sofreu menos impactos com
a pandemia do covid-19: 3,7% de queda, contra
uma queda de 11% nas atividades de gestão e
10% nas de execução e obras.

Projetos arquitetônicos representam mais da
metade (53%) do total de serviços realizados
no ano passado. Execuções de obras correspondem a quase um terço (32%) do total.
Esses serviços foram realizados por
202.588 arquitetos e urbanistas registrados no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Desses,
9.466 são novos profissionais que entraram no
mercado durante o ano passado. A maioria são
mulheres (64%). Arquitetos e urbanistas jovens,
com menos de 30 anos, já representam 31% do
total de profissionais. Outros 30% têm entre 31
e 40 anos de idade. Profissionais com mais de
50 anos somam apenas 21% do total. O número
de empresas também cresceu: são 1.099 novas
empresas, um crescimento de 4% em comparação com 2019.*

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/955743/mercado-de-trabalho-de-arquitetura-retoma-crescimento-no-fim-de-2020, via CAU/BR.

Cenário Externo
Situação das atividades de Arquitetura
e Urbanismo no Ceará
Seguindo a tendência nacional, as atividades
de arquitetura e urbanismo no Ceará sofreram
um forte impacto no primeiro semestre de 2020,
em razão da crise causada pela pandemia por
Covid-19 e das medidas de restrição de circulação impostas em todo o Estado. Contudo,
houve tendência de recuperação no segundo
semestre, o que permitiu que o mercado se
recuperasse.
Conforme dados do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), houve,
no ano de 2020, aumento de 5% no mercado de
construção civil*, evidenciando a capacidade
de recuperação do setor frente aos desafios da
pandemia. Além disto, de acordo com a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção**, foram
abertos 6.720 novos postos na construção civil,

colocando o Ceará como o principal gerador de
empregos do Nordeste no setor.
Conformes dados do SICCAU e do IGEO, foram
gerados no estado do Ceará, no período de 2020,
11.420 registros de responsabilidade técnica.
Em 2019, foram gerados 11.593 documentos
do mesmo tipo. Deste modo, verifica-se que, a
despeito da crise econômica e sanitária, as atividades desenvolvidas por Arquitetos e Urbanistas
conseguiram se manter estáveis.
Ainda no período, foram registrados, no Ceará,
471 novos profissionais, 81 a mais que o mesmo
período em 2019, boa parte egressa das 21 instituições de ensino em atuação no estado.

* Fonte: https://cbic.org.br/industriaimobiliaria/2021/04/15/construcao-civil-cresce-5-em-fortaleza-e-regiao-metropolitana-na-pandemia-2/
** Fonte: https://mais.opovo.com.br/jornal/economia/2020/12/21/ceara-e-lider-em-geracao-de-empregos-na-construcao-civil-no-nordeste.html

Foto: Jade Queiroz - MTUR (2018)

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

2.3 Sistema de Governança do CAU

2.4 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, trans
parente, inovador e financeiramente sustentável,
para servir à sociedade, assegurando, em 2020,
eficácia no atendimento aos 3.872 profissionais
e às 390 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 reco
nhecido 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 2020, 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.

2.5 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.

R$ 528.879,80

R$ 882.193,89

R$ 70.776,82

R$ 38.589,67

R$ 932.193,89

R$ 27.270,85

R$ 50.000,00

2.6 Principais Iniciativas Estratégicas

Foto: Jade Queiroz - MTUR (2018)

3. Riscos, Oportunidades
e Perspectivas

Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/
BR realizou um levantamento junto a todos os
CAU/UF e ao CAU/BR por meio de um “Questionário
de Avaliação de Controles Internos e Gestão de
Riscos (QACI) visando avaliar o nível de maturidade institucional nestes quesitos.
Não obstante, em 2020 o CAU/BR não tenha
implementado política de gestão de riscos, tal deficiência será debelada em 2021, conjuntamente
com as ações do grupo de trabalho criado para
atuar nas ações de estruturação e implantação
dentre outros, de Política de Gestão de Riscos e
Controles Internos, cujos trabalhos se iniciarão
em março, com prazo conclusivo estimado para
junho de 2021. O resultado dos trabalhos serão
disseminados a todos os CAU/UF que poderão
implementar as adequações do modelo do CAU/
BR julgadas necessárias a cada realidade.
A Gestão de Riscos e Controles Internos
no âmbito do CAU/BR abrange questões estratégicas, riscos e ameaças, com acompanhamento
da execução do Plano de Ação e abordagem como
a das Três Linhas de Defesa (IIA, 2013).

Desta forma o CAU/BR conta com os seguintes
grupos de responsáveis envolvidos com o gerenciamento de riscos:
•1ª linha de defesa – Controles das Gerências e
Assessorias – controles desenvolvidos por meio
de sistemas e processos sob orientação e responsabilidade de cada gestor de área.
•2ª linha de defesa – Controladoria e Gerência de
Planejamento e Gestão Estratégica – Coordenam
as atividades de gestão e monitoramento de riscos,
auxiliando os gestores da primeira linha de defesa
a desenvolverem e aprimorarem seus controles
internos.
•3ª linha de defesa – Auditoria Interna, Gerência
de Planejamento e Gestão Estratégica e Auditoria
Independente (abrangência: CAU/BR e CAU/UF)
– Fornecem avaliações (assegurações) independentes e objetivas sobre os processos de gerenciamento de riscos, controle e governança ao
CAU/BR e CAU/UF.

3.1 Processo em via judicial

Processos Judiciais

Autor

Ação Ordinária nº
Ex empregado do
0801034-57.2014.4.05.8100
CAU/CE

Resultado

Situação atual

Procedência da ação, culminando em pagamento de
custas no valor de R$ 695,67

Pagamento realizado.
Deferido arquivamento.

Ação Civil Pública nº
0823182-86.2019.4.05.8100

MPF

Improcedência da ação.

Apelação do MPF. Aguardando
prazo para contrarrazões.

Mandado de Segurança nº
0800591-96.2020.4.05.8100

Profissional

Extinção do Feito sem julgamento de mérito.

Arquivado.

Mandado de Segurança nº
0810229-56.2020.4.05.8100

Profissional

Segurança denegada.

Arquivado.

Foto: Jade Queiroz - MTUR (2018)

4. Resultados e Desempenho
da Gestão

4.1 Fiscalização
Tema 1: Excelência Organizacional
Objetivo: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Investimento realizado: R$ 465.079,00 (88,00%
do previsto)
Limite alcançado em relação ao estabelecido:
índice de 12% menor do resultado esperado que
é de 100% no ano de 2020, mas acima do límite
mínimo de 15% da Receita de Arrecadação líquida
do período.
Indicadores: Dentre os indicadores de resultado
propostos, verificamos que a meta de capacidade de fiscalização foi atingida, fechando em
97,27% (Meta: 95%); houve superação em 3% da
meta na capacidade de atendimento às denúncias, fechando em 108,86(%) (Meta: 80%); o índice
de presença dos profissionais de arquitetura nos
serviços fiscalizados ficou muito próximo de ser
atingindo, registrando 47,78 (Meta: 50%); o Índice
de eficiência na conclusão de processos de fiscalização também ficou próximo da meta estabelecida, marcando 80,79% (Meta: 90%). Mesmo
em razão da Pandemia do COVID-19, com as
ações de fiscalização presencial terem diminuído

circunstancialmente, ainda assim foi possível
manter um serviço eficiente dentro do que se
esperava.
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, a equipe
de fiscalização do CAU/CE não pode cumprir
plenamente o plano de fiscalização com saídas
e viagens no interior do estado do Ceará. O foco
da fiscalização nesse ano de 2020 foi o atendimento de denúncias e a fiscalização remota nas
redes sociais da internet. 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 ano
de 2020 um total de 586 de relatórios de fiscalização, dos quais 244 em Fortaleza, 127 nas demais
cidades da RMF e 214 nas cidades do interior do
estado. Foram apuradas 103 Denúncias registradas no CAU/CE.

4.1 Fiscalização
Lista de municípios fiscalizados no ano de 2020
na RMF: Fortaleza, Aquiraz, Eusébio, São Gonçalo do
Amarante, Pacajus, Caucaia, Maranguape, Itaitinga,
Maracanaú, Pindoretama e Pacajus.
Lista de municípios do interior fiscalizados no ano
de 2020: Icó, Sobral, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha,
Quixeramobim, Quixadá, Brejo Santo, Missão Velha,
Guaramiranga, Itapipoca, Viçosa do Ceará, Trairi, Iguatu,
Jaguaribe, Varjota, Icapuí, Milagres, Morrinhos, Santana
do Acaraú, Jucás, Jijoca, Amontada, Barreira, Itarema,
Cariús, Apuiarés, Ipueiras e Carnaubal.

4.1 Fiscalização
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4.1 Fiscalização

Desafios e Perspectivas
Ao serem analisados os dados das denúncias, percebemos que a maioria estão relacionadas ao Exercício Ilegal da Profissão e Obras
Irregulares.
O que mais chamou a atenção foi o crescente aumento do exercício ilegal por parte dos
estudantes dos cursos de arquitetura e urbanismo, principalmente no interior do Estado do
Ceará, nos municípios de Juazeiro do Norte,
Sobral e Quixadá.
Esse aumento das infrações dos estudantes, requer do CAU uma presença maior
nas universidades, com uma atuação de fiscalização preventiva e educativa, além de uma
campanha de conscientização da Assessoria
de Comunicação do CAU/CE.
Também é necessário que os cursos de
arquitetura e urbanismo atuem na formação
ética desses alunos, não só nas disciplinas de
prática profissional e ética, mas ao longo de
todas as disciplinas.

Percebeu-se ainda um aumento nas infrações de ausência de RRT por parte dos profissionais arquitetos e urbanistas, principalmente
no período do ano de 2020. Isso se deu também
pela fiscalização do CAU/CE ter passado a atuar
mais de forma interna, remotamente, por conta
das restrições de deslocamento ocasionadas
pela pandemia de COVID-19.
Todavia esse aumento nesta infração, faz
um alerta para a necessidade de maior esclarecimento por parte do CAU/CE aos profissionais arquitetos e urbanistas, da necessidade
de elaboração dos seus RRT. Esse trabalho
preventivo e educativo não deve ser apenas uma
atribuição da Fiscalização do CAU/CE, mas de
todos os setores do CAU/CE, e, em especial, da
Assessoria de Comunicação do CAU/CE.
Esse tipo de campanha de esclarecimento
deve ocorrer de forma constante, podendo
também englobar as fases finais do período
de graduação dos alunos nas faculdades de
arquitetura e urbanismo no Ceará.

4.2 Atendimento
Objetivo: Assegurar a eficácia no atendimento e
no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade
Investimento realizado: R$ 854.810,00 (96,9 %
do previsto)
Limite alcançado em relação ao estabelecido:
Limite acima do limite mínimo de 10% do total
da RAL.
Indicadores: Dentre os indicadores de resultado,
verificamos que o índice de atendimento (número
de solicitações tratadas em até 30 dias/número de
solicitações) ficou acima da meta de 85%, alcançando o resultado de 100%. No mês de fevereiro
houve a contratação de um novo servidor aprovado
em concurso realizado no final de 2019, para compor
a equipe de atendimento, que passou grande parte
do exercício de 2019 contando somente com uma
funcionária. Em novembro, em atenção ao grande
número de demandas decorrentes do retorno das
atividades na sede após período em teletrabalho,
o atendimento foi reforçado pela contratação
de estagiário aumentando assim a eficiência do
setor. O índice de satisfação pôde ser calculado

no primeiro trimestre de 2020 pela aquisição de
tablets para realização de pesquisa de satisfação
junto aos profissionais que se encontravam em
atendimento presencial. Não houve coleta da
pesquisa no segundo e terceiro trimestres eis que
o atendimento presencial encontrou-se suspenso
de 20/03/2020 até 30/09/2020 em prevenção
a COVID-19.
Canais de Atendimento do CAU/CE:
www.cauce.gov.br
facebook.com/cauceara
instagram.com/cauceara
Atendimento
(85) 30556440
(85) 99867-1551
(85) 998671485
atendimento@cauce.gov.br
Ouvidoria
(85) 99103-4542
ouvidoria@cauce.gov.br
Edifício Comandante Vital Rolim, sala 703
Rua do Rosário, 77, Centro.

4.2 Atendimento
O CAU/CE realizou 10.692 atendimentos no ano
de 2020. Foram realizados:
• 367 atendimentos presenciais — 237 com temas
gerais e 130 biometrias;
• 3084 atendimentos telefônicos;
• 4268 atendimentos por e-mail;
• 2973 atendimentos via SICCAU (protocolos, solicitações de registro PF e atualizações cadastrais).
Percebemos, pela leitura dos gráficos
relativos às demandas do atendimento, que
após uma queda brusca do número de ligações
que coincidiram com o período de teletrabalho
(e adoção dos telefones para atendimento
remoto) houve crescimento lento até que atingisse ao patamar médio por volta do mês de
agosto. O número de e-mails, por sua vez,
cresceu exponencialmente desde o início do
atendimento remoto.

No mês de setembro tivemos, impulsionado pela entrada em vigor da Resolução CAU/
BR nº 184 — que alterou o sistema dos RRTs
— grande volume de dúvidas dos profissionais que passaram a demandar, dentre outras
coisas, orientação telefônica sobre como realizar
cadastro e retificações em RRT. No mesmo mês
houve o maior número de envio de e-mails no
ano (563).
Em virtude da prevenção ao contágio do
COVID-19, o CAU/CE exerceu suas atividades
como home office de 20/03/2020 até 30/09/2020,
período em que não foram realizadas coletas
de biometria nem atendimentos presenciais na
sede.
O atendimento presencial é realizado na
sede do CAU/CE, de segunda a sexta, dias úteis,
de 8h30min às 13h, assim como o atendimento
telefônico através do número (85) 3055-6440
(sede) e, nos períodos de atividades remotas,
(85) 99867-1551 e (85) 99867-1485.
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4.2 Atendimento
O maior desafio do exercício de 2020, no que concerne
ao atendimento, foi a migração do modelo de atendimento, que
antes era presencial, para o modelo de atendimento remoto. A
mudança se fez necessária em razão da pandemia por COVID19. Foram disponibilizados aparelhos celulares aos servidores
e o atendimento passou a ser realizado de suas residências. A
partir de novembro, parte do atendimento presencial foi retornada, mediante agendamento e com número limitado de atendimentos por dia.
Verificou-se que, 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, 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.

Sede do CAU/CE. Foto: Maria Viana. 2019.

4.3 Comunicação
Objetivo: Assegurar a eficácia no relacionamento
e comunicação com a sociedade.
Investimento realizado: R$ 72.417,37 (102% do
previsto)
Limite alcançado em relação ao estabelecido:
Limite acima do limite mínimo de 3% do total da
RAL.
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 momento de pandemia e
lockdown instalado em todo o país no ano passado,
dificultando inserção de pautas na mídia.
• Índice de presença na mídia como um todo – 44%
• Índice de inserções positivas na mídia – 57%
• Site – 82.300 acessos ao site em 2020, foram
76 postagens

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

4.3 Comunicação
Instagram – 4.354 seguidores - 170 postagens
Facebook – 2.254 seguidores - 150 postagens
Site – 82.300 acessos ao site em 2020
(76 postagens)

E-mail Marketing – envio para todos os profissionais registrados no CAU/CE. Envio para todos
os profissionais registrados no CAU/CE de notícias e campanhas, em 2020 foram enviados 40
e-mails com campanhas.
*As campanhas citadas referem-se a matérias sobre
os serviços prestados pelo Conselho e também
compartilhamento de notícias de interesse dos
arquitetos e urbanistas.

Postagens mais curtidas

Resultado das Eleições 2020 Gestão
2021-2023 do CAU/CE - 514 curtidas

Nota Pública do CAU/CE sobre a aprovação prévia do processo de loteamento BDL, junto ao Conselho Gestor da
Sabiaguaba – 468 curtidas

Edital 2020 de Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social (ATHIS) 345 curtidas

4.3.2 Ações de Comunicação
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 o Portal da Transparência.
Canais de comunicação utilizado em 2020:
- Instagram;
- Facebook;
- Site;
- Portal da Transparência.

www.cauce.gov.br

www.instagram.com/cauceara

www.facebook.com/cauceara

4.4 Ouvidoria
Implementada em janeiro de 2019, a
Ouvidoria própria do CAU/CE trabalha de modo
independente e com plena autonomia, buscando
melhor atender os profissionais e encaminhar
as manifestações aos setores competentes,
acompanhando seus desdobramentos, ofere
cendo assistência, dando sugestões e cobrando
respostas. O objetivo é, portanto, aperfeiçoar os
serviços prestados por este Conselho através de
uma maior participação social na gestão.
Por meio dos canais da Ouvidoria, qualquer
cidadão pode registrar reclamações, pedidos
de informação, solicitações, sugestões, elogios
ou denúncias sobre o atendimento e quanto a
ações de responsabilidade do Conselho, de seus
conselheiros e empregados públicos.		
Normatização: Deliberação Plenária do CAU/BR
nº 22, de 06/09/2013, alterada pela nº 38, de
09/10/2014; e Deliberação Plenária do CAU/ CE
Nº0087-01/2019

https://www.cauce.gov.br/ouvidoria
E-mail: ouvidoria@cauce.gov.br
WhatsApp/Telegram: (85) 99103-4542
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 inter
mediação entre usuários e a gestão pública. 		

4.4 Ouvidoria
A Ouvidoria do CAU/CE em 2019, criou
mec anismos de aproximação com a sociedade, em especial com os(as) profissionais de
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Ceará,
ampliando sua participação nas decisões do
conselho e garantindo um canal de escuta e
voz para suas demandas. O uso das tecnologias
sociais e dos diversos canais de acesso (telefone,
e-mail, WhatsApp, Telegram) efetivou para uma
crescente utilização do canal da Ouvidoria pelos
(as) profissionais, que se seguiu crescente no ano
de 2020, ainda com todos os desafios sociais,
econômicos e de saúde frente a pandemia do
COVID-19.
No ano de 2020, esperávamos alcançar
uma maior efetivação de ações para melhoria dos
serviços prestados, de modo atender as necessidades dos(as) profissionais e da sociedade,
mas fomos surpreendidos com a pandemia do
COVID-19 e uma série de adaptações, como teletrabalho, o distanciamento social e as medidas
de proteção. O Conselho conseguiu enfrentar
esse momento, de modo a minimizar os prejuízos

externos e internos. Os encaminhamentos das
demandas da Ouvidoria não sofreram tanto, tendo
em vista que já havia uma prática de recepcioná-las de modo virtual.
A relação com Assessoria de Comunicação
se manteve estreita, resultando em um tratamento
das principais demandas recebidas e convertendo-as em material para comunicação como profissionais, destacando: Canal CAU Notícias (WhatsApp
e Telegram), Sorteio de Bolsa INBEC, tratamento
das principais dúvidas e informações.

4.4 Ouvidoria
Para o ano de 2021, seguimos com
o compromisso de manter-se como
canal de diálogo interno e externo,
acolhendo as manifestações de modo
imparcial e transparente, cumprindo
com sua função de contribuir para
melhoria dos serviços do CAU/CE.
Temos como desafios e perspectivas:
potencializar uso das plataformas
virtuais como ferramentas para ações
de interesse do Conselho; realizar
Ouvidorias Internas ao Conselho;
realizar Ouvidorias Externas, a partir
formulário dirigido a um grupo de
profissionais voluntários (as) de vários
municípios do Estado; propor ações
e medidas que contribuam com o
Conselho e com a atividade profissional de arquitetura e urbanismo.

4.5 Ética Profissional
A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/CE, eleita em janeiro de 2020, que tem como
Coordenador o Conselheiro Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz, terminou 2020 com 14 processos
em trâmite, haja vista que dois foram julgados. Desde total, sete já estão aptos a julgamento,
um está na fase de audiência e três em análise para julgamento de admissibilidade.
Processos em Trâmite na CED até 2020
Processos

Aguardando Admissão

Audiência

Aguardando Julgamento

Julgados

Totais

Plágio

2

-

1

-

3

Recebimentos extraordinários

1

-

1

-

2

Acobertamento

1

-

-

-

1

Ausência de RRT e/ou placa de obra

-

-

4

-

4

Venda de projeto pela internet

-

-

1

-

1

Quebra de Contato

2

1

-

2

5

Total

6

1

7

2

16

Indicadores
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional 2020: 48% (Meta: 50%)
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos:
2020: 13% (Meta: 80%)

4.6 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. Também foram sorteadas entre os registrados
adimplentes bolsas de 50% de descontos em cursos compatíveis com
a área de Arquitetura e Urbanismo.
https://transparencia.cauce.gov.br/?page_id=523

Sorteio de 1 (uma) bolsa de 50% de desconto
no curso de pós-graduação “MBA EM
PLATAFORMA BIM – 4ª Turma”, divulgado
nas redes sociais do conselho.

Descontos em cursos de mestrado e especialização da Pós-Unifor, relacionados à
Arquitetura e Urbanismo. Profissionais adimplentes com o CAU/CE têm descontos exclusivos nas mensalidades.

Descontos nos cursos de Extensão e de
Pós-Graduação do INBEC para profissionais adimplentes com o CAU.

DIÁLOGO COM UNIVERSITÁRIOS: para promover a
integração do Conselho com os futuros arquitetos e
urbanistas, foram realizadas palestras com universitários, visando esclarecer aspectos diversos do
exercício profissional relacionados à legislação do
CAU, com foco nas questões éticas. Em 2020, repre-

Foto: Maria Viana. 2020

4.7 Ensino e Formação

Foto: Maria Viana. 2020

sentantes do CAU/CE estiveram na Unichristus.

4.8 Acordos e parcerias
INBEC E IPOG
O CAU/CE manteve os acordos educacionais
firmados em 2019 com o INBEC E IPOG.

Departamento de Arquitetura e Urbanismo
e Design (DAUD - UFC)
Firmou acordo, por empréstimo, com a
Universidade Federal do Ceará (UFC), emprestando 06 (seis) impressoras 3D, Creality Ender 3
Pro com Manta Magnética, ao Departamento de
Arquitetura e Urbanismo e Design (DAUD-UFC).

Objetivos: a cooperação recíproca entre as
partes, visando contribuir com a saúde pública do
Estado do Ceará, neste momento de pandemia
do novo coronavírus, COVID-19, em que através
desta parceria, foram confeccionados produtos
impressos em 3D de diversos projetos relacionados à referida pandemia, como por exemplo:
estruturas para máscaras Face Shields , 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

O Grupo de Trabalho sobre Representatividade da Mulher Arquiteta e Urbanista do Estado do Ceará apresentou o
1° Ciclo de Debates: Mulheres, Cidade e
Arquitetura. A programação foi voltada
para o debate sobre a valorização de uma
cidade feita por e para mulheres. Evento
gratuito e aberto ao público.

Live Edital ATHIS: Bate-papo tira dúvidas
sobre o Edital de ATHIS 2020 do CAU/CE,
com os Conselheiros Jessica Ribeiro e
Henrique Alves. A live foi transmitida pelo
Instagram do Conselho, e aberto para
perguntas dos profissionais.

Foto: Maria Viana. 2020.

4.9 Eventos

4.9 Eventos
Arquitetura e Urbanismo em Debate:
Evento realizado pelo o IAB/CE em parceria com o CAU/CE, com apresentação
dos projetos vencedores do I CONCURSO
CIDADE DA GENTE. O concurso CIDADE
DA GENTE foi promovido pela Prefeitura
de Fortaleza e Instituto Cultural Iracema,
e premiou propostas criativas de novos
desenhos urbanos, visando melhorar a
experiência das pessoas com o espaço
público.

Eleições 2020: Eleições 2020 do CAU/
CE, em 15 de outubro. A votação ocorreu de forma online, exclusivamente pelo
site votaarquiteto.com.br. Arquitetos(as)
e urbanistas elegeram a Gestão 20212023 do CAU, profissionais com registros
ativos e, até, mesmo os inadimplentes
puderam votar.

Foto: Jade Queiroz - MTUR (2018)

5. Alocação de Recursos e
Áreas Especiais da Gestão

5.1 Gestão de Pessoas
O CAU/CE trabalha com uma equipe de 14 funcionários e 5 (cinco) estagiários. Dos 14 (quatorze)
funcionários, 7 (sete) ocupam cargo efetivo, 5
(cinco) são funcionários comissionados e 1 (um)
é terceirizado. 3 (três) dos funcionários efetivos
exercem função comissionada. No exercício de
2020, foi convocado assistente administrativo,
aprovado em concurso público realizado em
2019, para reforçar o núcleo de atendimento
do CAU/CE.

A política de gestão de pessoas do CAU/CE busca
incentivar o comprometimento, a inovação e a
capacitação de funcionários e colaboradores
e conforma-se com o disposto na legislação
pertinente: Consolidação das Leis do Trabalho;
Lei nº 6.019/74; Lei 8.212/91; Lei 8.213/91; Lei
11.788/08, dentre outras.

5.1 Gestão de Pessoas

5.2 Gestão Orçamentária e Financeira
A gestão orçamentária e financeira é feita através
do acompanhamento dos projetos e atividades
contidos no Plano de Ação e Orçamento do CAU/
CE, dentro do planejamento aprovado para o
exercício de 2020. As receitas são previstas de
acordo com estudo feito com o quantitativo de
profissionais registrados ativos e o percentual
de perdas com créditos de liquidação duvidosa.
As aplicações financeiras e demais receitas têm
acompanhamento diário das contas bancárias,
do relatório de receitas no SICCAU. Os registros
de acompanhamento da execução orçamentária
são realizados diariamente no Siscont.

Tabela de Receitas por mês
2019

2020

%

jan

228.171,30

318.620,90

40%

fev

250.137,17

234.293,71

-6%

mar

141.636,76

166.354,24

17%

abr

168.502,68

66.923,96

-60%

mai

188.798,76

69.032,45

-63%

jun

181.549,92

143.312,38

-21%

jul

141.272,80

215.426,17

52%

ago

133.828,34

215.709,60

61%

set

130.647,52

171.637,04

31%

out

165.014,00

170.673,60

3%

nov

120.054,81

141.235,12

18%

dez

112.190,67

137.126,64

12%

2019

2020

%

1.961.804,73

2.050.345,81

4,51%

Tabela de Receitas: RRT x Anuidade
RRT

903.202,91

Anuidades

1.028.564,82

Outras receitas

118.578,08

Jan - Set

5.2 Gestão Orçamentária e Financeira
Gráfico de Receitas 2020

Tabela de Receitas por Tipo
Tipo

2019

%

2020

%2

RRT

897.440,58

46%

903.202,91

44%

Multa RRT Extemporâneo

6.974,33

0%

4.845,56

0$

Anuidade Pessoa Física - Exercício

684.903,37

36%

807.123,30

39%

Anuidade Pessoa Física - Anteriores

131.849,50

7%

137.864,98

7%

Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício

73.271,29

4%

76.857,34

4%

Anuidade Pessoa Jurídica - Anteriores

16.696,12

1%

6.719,20

0%

Multas s/ anuidades

28.588,54

1%

27.150,18

1%

Taxa selic

29.785,14

2%

18.148,73

1%

Dívida Ativa administrativa - PF

5.215,41

0%

12.828,61

1%

Juros de mora - Dívida Ativa

2.383,33

0%

5993,38

0%

Multa Mora - Dívida Ativa

314,87

0%

253,51

0%

Rendimento Financeiro

50.335,85

3%

24.481,39

1%

Certidão de Acervo Técnico

5.154,95

0%

3.447,84

0%

Documento de ﬁscalização

6.766,09

0%

14.097,97

1%

Multa ausência na eleição

751,04

0%

457,14

0%

Direitos autorais

-

0%

515,87

0%

Atualização monetária s/ caução

5.164,47

0%

-

0%

Receitas não identiﬁcadas

756,05

0%

0,11

0%

Restituições

6.453,90

0%

6.357,79

0%

Total

1.961.804.,73

100%

2.050.345,81

100%

5.2 Gestão Orçamentária e Financeira
Comparativo
dedeReceitas:
Orçado
x Arrecadado
Compartativo
Receitas Orçado
x Arrecadado
Orçado

Arrecadado

%

Diferença

%

2.129.484,34

2.050.345,81

96,28%

79.138,53

3,72%

Orçado

Arrecadado

%

Diferença

%

Anuidade PF - Exercício

970.820,14

807.123,30

83,14%

163.696,84

16,86%

Anuidade PF - Anteriores

172.305,77

150.693,59

87,46%

21.612,18

12,54%

Anuidade PJ - Exercício

64.495,12

71.500,43

110,86%

-7.005,31

-10,86%

Anuidade PJ - Anteriores

8.679,00

5.720,40

65,91%

2.958,60

34,09%

Orçado

Arrecadado

%

Diferença

%

710.881,92

903.202,91

127,05%

-192.320,99

-27,05%

Orçado

Arrecadado

%

Diferença

%

57.383,77

81.266,00

141,62%

-23.882,23

-41,62%

Orçado

Arrecadado

%

Diferença

%

35.082,24

24.481,39

69,78%

10.600,85

30,22%

Orçado

Arrecadado

%

Diferença

%

5.671,27

6.357,79

112%

-686,52

-12%

Receita Corrente

RRT

Multas e taxas

Rendimento ﬁnanceiro

Indenizações e restituições

5.3 Gestão de Licitações e Contratos
As licitações e contratos realizados pelo CAU/CE
foram conduzidas de acordo com a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, que institui normas
para licitações e contratos da Administração
Pública e com as demais normativos que regulamentam o tema.

No ano de 2019, foram realizados 13 processos
de compra e contratação através de dispensa
de licitação e inexigibilidade. A maioria dos
processos de compras e contratação no âmbito
do CAU/CE recaiu no caso de dispensa de licitação devido ao baixo valor das aquisições.

Dispensas de Licitação realizadas em 2020
Apólice de Seguro - Incêndio e Equipamentos

R$ 1.548,41

Computadores, celulares e tablets para uso administrativo

R$ 12.591,00

Apólice de Seguro - Carro Chevrolet Celta

R$ 1.326,87

Serviços Gráﬁcos

R$ 4.320,00

Serviço Buffet para 80 pessoas

R$ 2.100,00

Impressoras 3D

R$ 15.230,44

Reﬁs de tinta para abastecimento impressora

R$ 552,00

Softwares Administrativos

R$ 12.232,96

Impressora para uso administrativo e SSDs para reparo de computadores

R$ 4.350,00

Material de Limpeza

R$ 5.165,85

Instalação de Barreiras de Acrílico

R$ 1.509,00

Reparo de Nobreaks

R$ 2.130,00

Material de Expediente

R$ 3.161,23

5.4 Gestão da Tecnologia da Informação
O CAU/CE não possui área específica
responsável pela gestão de TI, já que existe um
centro de serviços compartilhado, gerido pelo
CAU/BR, que suscita uma série de vantagens
para os CAU/UFs e para a comunidade dos arquitetos e urbanistas, tais como uma melhor prestação de serviços em todo o país e de maneira
uniformizada; economia de escala na compra
de tecnologias e treinamento dos atendentes;
e facilidade de atualização tecnológica, considerando que o mesmo sistema será usado em
todas as unidades da federação.
O Centro de Serviços Compartilhados
(CSC) gerencia serviços como o Sistema de
Comunicação e Informação do CAU (SICCAU) e o
Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO), além
de informações contábeis e gerenciais internas
do CAU. Os custos são compartilhados entre o
CAU/BR e os CAU/UF, em conformidade com as
obrigações respectivas estabelecidas pela Lei
12.378/2010.

No exercício de 2020, houve aumento na
demanda por assessoria em tecnologia da informação, uma vez ter ocorrido uma migração das
atividades do CAU/CE, antes realizadas presencialmente na sede do CAU/CE, para ambientes
informatizados de trabalho remoto. Serviços
como o atendimento ao público e parte da fiscalização passaram a ser realizados a partir das
residências de servidores e estagiários.
Como desafio para os próximos exercícios,
destaca-se o aperfeiçoamento, a manutenção
e a consolidação dessas estruturas, permitindo
assim o funcionamento não presencial desta
Autarquia.
Para a resolução dessas demandas interna
e pontuais, o CAU/CE tem na sua estrutura serviço
de TI terceirizado.

5.5 Gestão Patrimonial e Infraestrutura
O CAU/CE utiliza o Sistema de Patrimônio
(SISPAT) para controlar os seus bens patrimoniais. O sistema possui funcionalidades para
inventariar os bens, realizar depreciações e contabilizar toda a movimentação, além de emitir
termos de responsabilidade aos usuários. É realizado o emplacamento de todos os bens móveis.
As depreciações são realizadas de acordo com
o NCASP. A entrada e saída de materiais no
almoxarifado é realizada através de requisições
e formulários impressos.

O CAU/CE não possui imóvel próprio,
funcionando em sede alugada.
No exercício de 2020, por conta da queda
de receitas, medidas de contenção de gastos e
condições de trabalho remoto, não houve compra
de ativos substanciais.

Ativos adquiridos em 2020
Computadores, celulares e tablets para uso administrativo

R$ 12.591,00

Impressoras 3D

R$ 15.230,44

Impressora para uso administrativo e SSD para reparo de computadores

R$ 4.350,00

5.6 Gestão de Custos
A gestão financeira é realizada por meio
da Gerencia Geral, com auxílio da assessoria
de planejamento e contabilidade e é deliberada
pela Comissão de Planejamento, Administração,
Organização e Finanças (COPAF), que se
reúne mensalmente, em reuniões ordinárias e
extraordinárias, para analisar e deliberar sobre
os relatórios contábeis e gerenciais e propor
as ações que comporão o planejamento do
exercício. As demonstrações contábeis aprovadas são encaminhadas para deliberação do
Plenário do CAU/CE.

A programação orçamentária é dividida em
unidades organizacionais, e cada uma é subdividida em centros de custo, com atividades
e projetos necessários para a realização das
ações previstas. O núcleo administrativo-financeiro acompanha diariamente a execução das
despesas e emite boletins financeiros e relatórios de conciliação.
No exercício de 2020, por conta da pandemia
de COVID-19, o CAU/CE teve queda importante
nas receitas nos primeiros meses de quarentena,
o que impôs a realização de controle contínuo
de gastos e refreamento de despesas. A queda
de receita foi recuperada nos meses finais do
exercício.

5.6 Gestão de Custos
Tabela de Gestão de Custos
Centro de Custos

Orçado

Exec.

Exec. (%)

Saldo orçamentário

Saldo (%)

Comunicação

74.057,12

72.417,37

98%

1.639,75

2%

Fiscalização

741.205,68

418.941,06

89%

52.264,62

11%

SISCAF

16.008,54

15.952,92

100%

55,62

0%

CSC Atendimento

8.323,93

8.323,98

100%

-0,05

-0%

CSC Fiscalização

46.137,89

46.137,89

100%

0,00

0%

Fundo de Apoio

27.423,81

27.423,78

100%

0,03

0%

Contingência

26.519,27

0,00

0%

26.519,27

100%

Manutenção

390.813,47

300.364,36

77%

90.449,11

23%

Quadro Funcional

883.017,57

846.486,31

96%

36.531,26

4%

Interiorização

10.968,00

-

0%

10.968,00

100%

Patrocínio

38.589,67

-

0%

38.589,67

100%

Capacitação

27.720,85

8.962,30

32%

18.758,55

68%

ATHIS

50.000,00

48.000,00

96%

2.000,00

4%

Investimento

56.698,49

33.292,07

57%

25.406,42

43%

Total

2.129.484,29

1.826.302,04

85,8%

303.182,8=25

14%

Fase do Empenho - valores em R$

Foto: Jade Queiroz - MTUR (2018)

6. Informações Orçamentárias,
Financeiras e Contábeis

6.1 Orçamento
A proposta orçamentária para o exercício de 2020 foi de R$ 2.129.484,34, sendo R$
2.025.319,23 referente à previsão da Receita
Corrente e R$ 104.165,11 de Receita de Capital.
A Receita Corrente arrecadada superou
o valor previsto, totalizando o valor de R$
2.050.345,81 no exercício de 2020.

A Despesa Corrente Empenhada representa 87,71% da Despesa orçada para o ano
de 2020, encerrando o exercício no valor de R$
1.793.009,97.
O Superávit Orçamentário de 2020 foi de
R$ 224.043,77.

Execução do Orçamento da Receita e Despesas e Resultado Orçamentário
Proposta Orçamentária R$ 2.129.484,34
Discriminação

Correntes

Capital

Receita Orçada

R$ 2.025.319,23

R$ 104.165,11

Receita Arrecadada

R$ 2.050.345,81

xxx

Percentual Arrecadado

101,24%

Despesa Orçada

R$ 2.044.266,58

R$ 58.698,49

Despesa Empenhada

R$ 1.793.009,97

R$ 33.292,07

Percentual Realizado

87,71%

56,72%

Reserva de Contingência

R$ 26.519,27

Superávit Orçamentário

R$ 224.043,77

Superávit Primário

R$ 257.335,84

Superávit Orçamentário = Receita Corrente + Receita de Capital - Despesa Corrente - Despesa Capital
Superávit Primário = Receita Corrente - Despesa Corrente

* Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cauce.gov.br

6.2 Gestão Contábil
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/
CE, a Resolução CAU/BR nº 174/2018 dispõe
sobre procedimentos orçamentários, contábeis
e de prestação de contas a serem adotados pelo
CAU/BR e pelos CAU/UF (https://transparencia.
caubr.gov.br/resolucao174/). Tal norma propicia
ao CAU/BR, dentre outros, de exercer acompanhamento por meio de orientações e proposições de melhorias das informações contábeis.

6.2 Gestão Contábil
Auditoria Interna do CAU/BR
A Contadoria do CAU/CE conta ainda com a
Auditoria (interna) do CAU/ BR a qual incumbe
“manifestar-se acerca das informações contábeis mensais por meio de relatórios”, segundo
o art. 8°, § 2°, e art. 11, da referida Resolução
CAU/BR nº 174/2018.

Declaração do Contador do CAU/CE
Declaro que as informações constantes
das Demonstrações Contábeis: Balanço
Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Demonstração de Fluxos de Caixa
e Demonstração das Variações Patrimoniais,
regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCASP) e pelo respectivo manual
(MCASP), referentes ao exercício de 2020,
refletem nos seus aspectos mais relevantes
a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Ceará – CAU/CE.
Fortaleza-CE, 26 de fevereiro de 2021.
Emanuely Pinheiro Damasceno
Contadora CRC/CE 023628/O-0

6.3 Demonstrações Contábeis
A Demonstração das Variações Patrimoniais
Variações Patrimoniais Quantitativas

evidencia as variações ocorridas no patrimô-

Descrição

nio da entidade durante o exercício financeiro.

2020

2019

1.206.160,89

1.287.460,16

Exploração de bens,
direitos e presação
de serviços

913.976,11

909.569,86

Variações patrimoniais
aumentativas ﬁnanceiras

88.229,80

132.059,13

Outras variações
patrimoniais aumentarivas

7.364,87

8.285,09

Total das variações ativas

2.215.731,67

2.337.374,24

Contribuições

As variações quantitativas são decorrentes
de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O
resultado patrimonial do período é apurado
pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas. O exercício 2020, resultou numa variação patrimo-

Descrição

2020

2019

1.145.718,05

1.047.634,00

Uso de bens, serviços
e consumo de capital ﬁxo

367.411,20

642.232,04

Transferências concedidas

135.410,21

186.430,12

0,00

276.621,27

1.648.539,46

2.152.917,43

Pessoal e encargos

Desvalorização e
perda de ativos
Total das variações
passivas

Resultado Patrimonial

nial positiva (superávit patrimonial) de R$

Déﬁct do exercício

567.192,21.

Superávit do exercício

Variações Patrimmoniais Qualitativas
Variações Ativas

2020

2019

Variações Passivas

2020

2019

Incorporações de Ativos

33.292,07

77.985,98

Incorporação de passivos

-

-

Desincorporação de ativos

-

-

Desincorporação de passivos

-

-

As Variações Patrimoniais Qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, determinando
modificações apenas na composição específica dos elementos.
*Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cauce.gov.br

567.192,21

184.456,81

6.4 Balanço Patrimonial

ATIVO

2020

2019

ATIVO CIRCULANTE

2.445.258

1.842.807

Caixa e equivalentes de caixa

1.578.097

Créditos a curto prazo

2020

2019

PASSIVO CIRCULANTE

185.592

181.554

1.215.481

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

151.917

118.325

1.941.080

1.420.398

Fornecedores e contas a pagar

23.886

42.537

(-) Provisão para devedores duvidosos

-1.158.040

-793.072

Provisões a curto prazo

56

56

Demais créditos e valores a curto prazo

83.337

46.425

Demais obrigações a curto prazo

9.733

20.636

784

-

Ativo Não Circulante

158.622

152.471

Passivo Não Circulante

2.052

2.052

Imobilizado

320.257

286.965

Fornecedores a longo prazo

2.052

2.052

(-) Depreciação

-161.635

-134.493

Patrimônio Liquido

2.416.236

1.858.097

Resultados acumulados

2.416.236

1.858.097

TOTAL

2.603.880

2.041.703

Variações patrimoniais diminutivas pagas
antecipadamente

TOTAL

2.603.880

2.041.703

PASSIVO

*Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cauce.gov.br

6.5 Balanço Orçamentário
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITA CORRENTE

2.280.267,28

2.025.319,23

2.050.345,81

25.026,58

Receitas de contribuições

1.065.545,80

1.216.300,03

1.041.393,43

-174.906,60

Receitas de serviços

1.063.644,00

710.881,92

912.012,18

201.130,26

145.207,48

92.466,01

90.125,16

-2.340,85

5.870,00

5.671.27

6.815,16

1.143,77

150.000,00

104.165,11

-

-104.165,11

-

-

-

-

2.430.267,28

2.129.484,34

2.050.345,81

-79.138,53

-

-

-

-

2.430.267,28

2.19.484,34

2.050.345,81

-79.138,53

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DOTAÇÃO
251.256,61

Financeiras
Outras receitas correntes
RECEITA DE CAPITAL
Recursos arrecadados em
exercícios anteriores
SUBTOTAL DAS RECEITAS
DÉFICIT
TOTAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA CORRENTE

2.237.442,68

2.044.266,58

1.793.006,97

1.587.804,97

1.571.319,21

Pessoal

1.236.693,31

1.386.945,10

1.1311.329,82

1.112.124,82

1.099.610,55

75.615,28

30.000,00

30.000,00

11.039,46

11.039,46

11.039,46

11.039,46

302.500,40

114.529,30

74.219,08

74.219,08

73.487,59

40.310,22

392.511,37

309.013,63

210.068,51

210.068,51

210.068,51

98.945,12

Material de consumo
Serviços de terceiros
(pessoa física)
Serviços de terceiros
(pessoa jurídica)

52.000,00

53.312,69

37.942,89

37.942,89

37.942,89

15.369,80

Transferências correntes

Encargos diversos

223.737,60

150.465,60

148.410,21

142.410,21

138.810,21

2.055,65

CRÉDITO DISPONÍVEL
DESPESA DE CAPITAL

150.000,00

58.698

32.292,07

33.292,07

33.292,07

25.406,42

Dotação adicional por fonte
SUB-TOTAL DAS DESPESAS
SUPERÁVIT
TOTAL

42.824,60

26.519,27

-

-

-

26.519,27

2.430.267,28

2.129.484,34

1.826.302,04

1.624.097,04

1.604.611,28

303.182,30

-

-

224.043,77

-

-

-224.043,77

2.430.267,28

2.129.484,34

2.050.345,81

1.621.097,04

1.604.611,28

97.138,53

*Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cauce.gov.br

6.6 Balanço Financeiro

INGRESSOS

2020

2019

DISPÊNDIOS

2020

Receita orçamentária

2.050.346

1.961.805

Despesas orçamentárias

1.826.302 1.870.660

Recebimentos extraordinários

1.911.871

1.780.809

Pagamentos extraorçamentários

1.773.298 1.794.491

Saldo em espécie do exercício anterior

1.215.481

1.138.018

Saldo em espécie para o exercício seguinte

1.578.097 1.215.481

*Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cauce.gov.br

2019

6.6 Balanço Financeiro
INGRESSOS

2020

2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
Ingressos
Receita corrente

2.050.345,81

1.961.804,73

Outros ingressos

1.690.180,30

1.756.185,11

Despesa corrente

1.571.319,21

1.771.990,17

Outros desembolsos

1.773.298,40

1.794.490,61

395.908,50

151.509,06

Ingressos

-

-

Desembolsos

-

-

-

-

Desembolsos

-33.292,07

-56.485,89

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

362.616,43

95.023,17

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.215.480,84

1.120.457,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.578.097,27

1.215.480,84

Desembolsos

Fluxo de caixa liquido das operações

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos

*Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cauce.gov.br

6.9 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis estão apresentadas
em Reais, que também é a moeda funcional da
Entidade. As Demonstrações Contábeis estão
fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado
ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta
STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de
10/12/2014, 8ª edição, e Normas Brasileiras
de Contabilidade aplicadas ao setor público
conforme NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL,
NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 17.
Declaro que as informações constantes das

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,
Demonstração das Variações Patrimoniais,
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Demonstração de Fluxo de Caixa, regidos pelas
diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP) e Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs
TSP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
relativas ao período de janeiro a dezembro de
2020, refletem nos seus aspectos mais relevantes
a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Ceará. Demonstração contábeis disponíveis em:
http://transparencia.cauce.gov.br
Emanuely Pinheiro Damasceno
Fortaleza, 06 de abril de 2020.

Gráficos Notas Explicativas

*Demonstração contábeis disponíveis em: http://transparencia.cauce.gov.br

Sede do CAU/CE. Foto: Maria Viana. 2019.
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