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Em 2019, no seu 9º ano de funcionamento, o CAU/CE, empenhado no 

cumprimento de suas funções, continuou trabalhando pela promoção 

e fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, com suas ações 

pautadas no Planejamento Estratégico 2013-2023 estabelecido para o 

CAU/BR e CAU/UF.

Cientes do momento de crise que a situação econômica e social do 

nosso país enfrenta – refletido na atividade do arquiteto e urbanista –, 

a gestão 2018-2020 tomou iniciativas para Redução de Gastos, tanto 

para o Conselho quanto para os profissionais, tais como: mudança da 

sede para zona central, com perspectiva de redução de 40% nas des-

pesas com aluguel, condomínio e energia; consolidação de acordos e 

parcerias, com benefícios e descontos para os registrados; e concentra-

ção de esforços na divulgação e fortalecimento da profissão.

Encerrou-se 2019 com 3.236 arquitetos e urbanistas e 342 empresas 

com registros ativos. Foram registrados 751 novos profissionais e 72 

novas empresas; 221 carteiras profissionais e 67 Certidões de Acervo 

Técnico com Atestado (CAT-A) foram emitidas, bem como 11.006 Re-

gistros de Responsabilidade Técnica (RRT). Parcerias: Através de con-

vênio inédito firmado com o Departamento do Ceará do Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB-CE), ao final de 2018 e renovado em 2019, 

o Plano de Saúde Unimed trouxe para os profissionais adimplentes e 

graduandos de arquitetura bem-estar e segurança para o desempenho 

das atividades laborais e estudantis. Outros acordos firmados com ins-

titutos de Ensino Superior (INBEC, IPOG, FUNDAÇÂO EDSON QUEIROZ e 

SINDUSCON EDUCA) facilitaram o acesso de arquitetos e urbanistas a 

cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional. No cumprimento 

da missão “Arquitetura para Todos”, o CAU/CE realizou o evento “Re-

gularização Fundiária em ATHIS” com a apresentação dos projetos con-

templados no edital de 2018. O conteúdo dos temas debatidos visou 

incentivar a participação dos profissionais no processo de regularização 

fundiária, um dos objetos do Edital ATHIS 2020. 

Mais ações no Núcleo de Fiscalização foram realizadas para coibir o 

exercício ilegal da profissão e também para orientar os profissionais 

quanto às irregularidades.

Em comparação a 2018, houve aumento de 247 ações, passando de 

513 para 760 relatórios cadastrados no Sistema de Informação e Co-

municação do CAU – SICCAU, entre relatórios sem infração e notifica-

ções preventivas. O planejamento de visitas aos municípios, realizado 
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anualmente com base nos resultados do ano anterior, passou a ser 

verificado mensalmente para redefinição de rotas, levando em conta 

as denúncias recebidas e a fiscalização inteligente.

Comunicação: Realizou-se evento tira-dúvidas do CAU-CE com a Secre-

taria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) sobre temas 

sugeridos antecipadamente pelos profissionais em conversas pelas re-

des sociais. 

Foi criada a Ouvidoria do CAU/CE que trabalha de modo independente, 

recebendo e encaminhado as manifestações aos setores competentes, 

dando sugestões e cobrando respostas. Foram 2.214 atendimentos te-

lefônicos, 721 presenciais e 618 por e-mail. 

Parcerias com Órgãos Públicos: Apoio à Campanha “ Meu Prédio + se-

guro” promovida pela Comissão de Inspeção Predial do Ministério Pú-

blico Federal do Ceará (MPCE); apoio ao Edital de Economia Criativa do 

SEBRAE-CE que selecionou Projetos de inovação do desenvolvimento 

local e regional contemplando atividades profissionais de arquitetos e 

urbanistas; participação no “V Workshop de Segurança Contra Incên-

dios” do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará onde foi lançado o Infor-

mativo de Inspeção Predial. Participação em Eventos: ARCHDAY, BRAZIL 

STONE FAIR, CASA COR, EXPORECICLA E INOVA CONSTRUIR EXPERIENCE. 

Ensino e Formação: Promovendo a integração do Conselho com os fu-

turos arquitetos e urbanistas e visando esclarecer diversos aspectos do 

exercício profissional e questões éticas, foram realizadas palestras nas 

universidades e faculdade tais como a UniAteneu, Unifametro, Unifa-

nor, Unifor, UFC e Faculdade Ari de Sá, respectivamente. 

Atenção aos Editais: o CAU/CE apresentou 08 impugnações à editais 

que continham equívocos ou inconsistências referentes às áreas de 

atuação dos profissionais, ao piso salarial disposto em lei e ao Conselho 

profissional próprio no qual devem estar registrados. 

Debate Público: firmaram-se representações nos seguintes Conselhos 

de Elaboração de Políticas Públicas: Câmara do Setor Imobiliário, Fórum 

Permanente de  Barracas da Praia do Futuro; Conselho Estadual das 

Cidades; Comitê Municipal de Segurança Viária; Instância Colegiada De-

liberativa das Regiões Metropolitanas do Ceará; Conselho Municipal de 

Habitação Popular; Comissão Técnica Estadual do Projeto Orla  e Câmara 

Setorial de Economia Criativa. 

Protagonismo feminino: Considerando que a situação de trabalho das 

arquitetas e urbanistas requer atenção, a fim de desenvolver políticas 

de equidade profissional entre mulheres e homens, foi instituído o Gru-

po de Trabalho sobre as condições atuais de exercício profissional das 

mulheres arquitetas e urbanistas do Ceará que pesquisou e estudou as 

condições atuais de exercício profissional das cearenses na Arquitetura 

e Urbanismo. (PORTARIAS CAU/CE Nº 004/2019 e Nº 0015/2019).

Capacitação e desenvolvimento dos servidores: Em 2019 foram rea-



lizadas reuniões com os funcionários em busca de acordos para mais 

melhorias nas condições de trabalho e ajuste salarial. Uma das reivin-

dicações implementadas  foi a contratação de plano de saúde para os 

empregados efetivos, além de outras firmadas no Acordo Coletivo de 

Trabalho 2019/2020. (https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/

uploads/Acordo-Coletivo-CAUCE-2019-2020.pdf). Realização de Treina-

mento Prático em Pregão Eletrônico para Sistema comprasnet. no sen-

tido de capacitar assistente administrativo-financeiro para os procedi-

mentos licitatórios, contratações de serviços ou aquisição de produtos 

feitas pelo Poder Público; participação de funcionários em seminários 

do CAU/BR para discussões e atualizações das pautas das CPFI-CAU/BR, 

COA-CAU/BR e CE-CAU/CE. 

Por fim, esse novo modelo de Relatório Integrado permitiu o envolvi-

mento coletivo dos funcionários em sua preparação e apresentação e 

propiciará uma visão mais ampla e detalhada da gestão do CAU/CE à 

sociedade. Para os anos seguintes, a crise econômica ainda apresenta 

sinais de continuar sendo o maior obstáculo ao desenvolvimento das 

ações e cumprimento das funções do Conselho. Mesmo assim sempre 

serão buscadas soluções e o CAU/CE pretende focar em mais oportuni-

dades para os profissionais que beneficiem à sociedade, relacionadas à 

habitação de interesse social, segurança das edificações e preservação 

do meio ambiente.

Napoleão Ferreira da Silva Neto

Presidente do CAU/CE

Neilton Feliciano, 2020.
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Visão Geral Organizacional 
e Ambiente Externo

1.

Foto de Entrada de Capítulo. Edifício Comandante Vital Rolim. Maria Viana, 2020.



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE) é uma autar-

quia federal, com jurisdição estadual, vinculada ao Conselho de Arquite-

tura 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 prerro-

gativa legal expressa no § 1º do Art. 24º da Lei 12.378/2010, o CAU/CE 

incorporou aos seus propósitos contribuir para o debate dos problemas 

arquitetônicos e urbanísticos do estado e a sua pronta elucidação e re-

solução.

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

Identidade Organizacional

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 

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



Principais Dirigentes
Napoleão Ferreira da Silva Neto – Presidente

Francisco Antônio Laprovitera Teixeira – Coordenador COPAF/CE

Clélia Leite Carvalho Xavier – Gerente Geral

Órgãos Consultivos
Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetura e Urbanismo (CEAU/

CE), (Deliberação Plenária Ordinária nº030/2015).

Grupo de Trabalho sobre as condições atuais de exercício profissional das 

arquitetas e urbanistas do Ceará, 

(Portaria CAU/CE nº004/2019).

Organização do CAU/CE

Órgãos Deliberativos
Plenário

Presidência

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)

Deliberação Plenária Ordinária nº0087-02/2019.

Comissões Especiais

Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente (CPUA/CE) – 

Deliberação Plenária Ordinária nº0087-02/2019.

Comissões Temporárias

Comissão Eleitoral (no período em que estiver instituída) 

Regime Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Ceará, aprovado pela Deliberação Plenária nº 0084-01/2018



Conselheiros

Conselheiros Estaduais 

Titular: Napoleão Ferreira da Silva Neto – 
Presidente do CAU/CE
Suplente: Naiana Madeira Barros Pontes 
 

Titular: Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz 
Suplente: Denise Sá Barreto Rebouças Seoane 

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

Titular: Francisco Antônio Laprovitera Teixeira 
Suplente: Francisco Edilson Ponte Aragão  

 

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

Titular: Jéssica Chaves Ribeiro
Suplente: Mayara Carolina Araújo de Paula
 

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

 

Titular: Rebeca Gaspar Maia – 
Vice-presidente do CAU/CE
Suplente: André Soares Lopes

Titular: Rodrigo Ponce de Leon
Suplente: Daniel Gonçalves Rodrigues

Conselheiros Federais

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



Plenário

Gerência Geral

Núcleo de Fiscalização Núcleo Administrativo e Financeiro Secretaria Geral

Atendimento
ao Público

Processos 
Administrativos

Patrimônio,
Compras, Pessoal, 
RH e licitação

Apoio a Ações
Regionais

Contabilidade

Planejamento

Fiscalização

Financeiro

Análise de
Registro (PE/PJ/
RRT/Acervo e 
arquivo baixa)

Núcleo TécnicoNúcleo Jurídico

Conselho DiretorÉtica e Disciplina (CED)

Organização, Planejamento, 
Administração e Finanças (COPAF)

Exercício Profissional (CEP)

Ensino e Formação (CEF) Comissão Especial - CPUA

Comissões Temporarias

Ouvidoria Geral

Assessoria de Comunicação

Organograma

Presidência

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
Parcerias Principais

• 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.

Atividades Chave
•Desenvolvimento de produtos e serviços

• Plano de Fiscalização

• Gestão da informação (Gestão do conhecimento)

• 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 modelos, projetos e pesquisas)

• Plano de Comunicação

Recursos Principais

Capital humano

• Conselheiros BR e UF

• Colaboradores do CAU

• Funcionários, Contratados, Conveniados

Infraestrutura física

• Sede Estadual;

Tecnologia

• SICCAU/Portal/

• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/

SGI

Canais

Online

• SICCAU

• Portal online

Presencial

• Sedes Regionais (fiscais/funcionários)

• Pontos de atendimento dedicados ou

compartilhados com os parceiros:

instituições de ensino, Prefeituras

Municipais

• Publicações

• Assessoria de Imprensa

Relacionamento com 
o Público-Alvo
• Call Center

• Redes Sociais - Fóruns de debate

• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos

relacionados, publicações gerais do CAU)

• Portal do CAU

• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)

• Atendimento presencial

• Ouvidoria

• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializa-

das, seminários, workshops, congressos, conferências, outros)

• Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com ins-

tituições de ensino, certificadoras, desconto para ingressos de 

eventos da profissão, outros)

• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das obras

Proposta de Valor

• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da informação

e conhecimento.

• Interlocução da arquitetura e

urbanismo na sociedade.

Estrutura de Custos
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 (Manutenção da Sede).

• Parcerias nacionais 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).

Capacitação de Recursos

Anuidades.

• Emissão de RRT e certidões.

• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).

• Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos, etc.).

Segmentos  
de Público-Alvo

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.

• Sociedade.



Comissões 
Comissões Ordinárias
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF)

Rebeca Gaspar Maia (Coordenadora) // André Soares Lopes 

(suplente)

Jéssica Chaves Ribeiro (Coordenadora Adjunta) // Mayara Caro-

lina Araújo de Paula (suplente)

Antônio Carlos Campelo Costa (titular licenciado) // Zilsa Maria 

Pinto Santiago (suplente) 

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED)

Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz (Coordenador) // Denise Sá Barre-

to Rebouças Seoane (suplente)

Jefferson John Lima da Silva (Coordenador Adjunto) // Camila 

Maria Nogueira de Santana (suplente)

Jéssica Chaves Ribeiro (titular) // Mayara Carolina Araújo de 

Paula (suplente)

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP)

Jefferson John Lima da Silva (Coordenador) // Camila Maria No-

gueira de Santana (suplente)

Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz (Coordenador Adjunto) // Denise 

Sá Barreto Rebouças Seoane (suplente)

Márcia Gadelha Cavalcante (titular licenciada) // Regina Lúcia 

Nepomuceno Costa e Silva (suplente)

Conselho Diretor
Presidente
Napoleão Ferreira da Silva Neto

presidente@cauce.gov.br 

 

Vice-presidente
Rebeca Gaspar Maia

Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação (CEF)

 

Membros
Francisco Antonio Laprovítera Teixeira

Coordenador da Comissão de Organização, Planejamento, Administra-

ção e Finanças (COPAF)

Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz

Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina (CED)

Jefferson John Lima da Silva

Coordenador da Comissão de Exercício Profissional (CEP)



COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ADMINISTRA-

ÇÃO E FINANÇAS (COPAF)

Francisco Antonio Laprovítera Teixeira (Coordenador) // Francisco 

Edilson Ponte Aragão (suplente)

Rodrigo Ponce de Leon (Coordenador Adjunto) // Daniel Gonçal-

ves Rodrigues (suplente)

Antônio Carlos Campelo Costa (titular) // Zilsa Maria Pinto Santia-

go (suplente)

Comissão Especial
COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E MEIO AMBIENTE 

(CEPUA)

Jéssica Chaves Ribeiro (Coordenadora) // Mayara Carolina Araújo 

de Paula (suplente)

Márcia Gadelha Cavalcante (titular) // Regina Lúcia Nepomuceno 

Costa e Silva (suplente)

Rodrigo Ponce de Leon (Coordenador Adjunto) // Daniel Gonçal-

ves Rodrigues (suplente)

Francisco Antonio Laprovítera Teixeira (titular) // Francisco Edilson 

Ponte Aragão (suplente)



Cenário Externo
O Estado do Ceará, oitavo estado mais populoso da federação, tem 184 

Municípios e população estimada pelo IBGE de 9.132.078 habitantes. 

Em Fortaleza, onde se concentra o maior número de arquitetos e urba-

nistas ativos registrados (2.740), a população estimada em 2019 era 

de 2.669.342 pessoas. Até o final de 2019 existiam 3.252 profissionais 

registrados em todo o estado. Sabe-se que a distribuição territorial é 

desigual em todo o país onde existem inúmeros municípios sem um 

único arquiteto por prefeitura (CENSO 2012-CAU/BR). Em nosso Estado 

a situação não é diferente, somente 496 profissionais são registrados 

no interior e apenas dezessete (17) Municípios, incluindo Fortaleza, 

apresentam Registros de Cargo e Função de arquitetos e urbanistas 

em órgãos públicos, totalizando 109 profissionais. Instalado em For-

taleza 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.

 

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

Jefferson John Lima da Silva

Coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU/CE

 

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO 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



Outros dados relevantes, segundo pesquisa realizada no Sistema 

e-MEC, é que até 2019 existiam 20 cursos de Arquitetura e Urbanismo 

em atividade em todo o estado, dos quais 14 estão na capital e 06 no 

interior, sendo: 01 em Sobral, 02 em Juazeiro do Norte, 01 no Iguatu, 

01 em Tianguá e 01 em Quixadá. Esse processo de interiorização do 

ensino profissional e a estruturação urbana do estado com aporte de 

investimentos internacionais deveria incrementar  as condições para 

aceleração do crescimento econômico, mas não foi o que aconteceu 

face à crise econômica e social e o CAU buscou realizar ações junto aos 

órgãos públicos municipais e estaduais para criação de mais vagas para 

arquitetos no serviço público de modo a contribuir com o desenvolvi-

mento desses municípios.

Vários outros índices ainda devem ser pesquisados e analisados para 

que novas estratégias sejam traçadas. Um novo Censo está sendo rea-

lizado pelo CAU/BR através do SICCAU. Ao final teremos condições de 

cruzar novos dados com o CENSO 2020 a ser realizado pelo IBGE. Os 

arquitetos e urbanistas são imprescindíveis para o planejamento urba-

no e desenvolvimento sustentável das cidades e ambientes, exercendo 

suas atividades profissionais e podendo contribuir qualitativamente na 

realidade urbana dos municípios. 

O CAU/CE fez parcerias com algumas instituições de ensino superior no 

sentido de facilitar a formação continuada dos arquitetos e urbanistas 

com descontos no INBEC, IPOG, FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ e SINDUS-
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inúmeros municípios sem um único arquiteto por prefeitura (CENSO 2012-
CAU/BR). Em nosso Estado a situação não é diferente, somente 496 
profissionais são registrados no interior e apenas dezessete (17) Municípios, 
incluindo Fortaleza, apresentam Registros de Cargo e Função de arquitetos e 
urbanistas em órgãos públicos, totalizando 109 profissionais. (inserir tabela feita 
pelo Leo).  
 

QUANTIDADE DE PROFISIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO 
NOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 

VALOR EXTRAÍDO DO SICCAU, A PARTIR DA QUANTIDADE DE RRT DE CARGO E 
FUNÇÃO ATIVOS TENDO PREFEITURAS COMO CONTRATANTE. ESSE NÚMERO PODE 

SER MENOR, POIS PODE HAVER RRT'S JÁ VENCIDAS NÃO BAIXADAS. BEM COMO 
PODE SER MAIOR, POIS PODE HAVER PROFISSIONAIS QUE NÃO EMITIRAM RRT. 

  

MUNICÍPIO  NÚMERO DE PROFISSIONAIS 

1 FORTALEZA 34 
2 SOBRAL 23 
3 ARACATI 7 
4 MARACANAÚ 10 
5 SÃO GONÇALO DO AMARANTE 1 
6 MARANGUAPE 1 
7 JUAZEIRO DO NORTE 10 
8 ITAITINGA 2 
9 BARBALHA 1 

10 CAUCAIA 9 
11 IGUATU 2 
12 EUSÉBIO 1 
13 AQUIRAZ 3 
14 HORIZONTE 2 
15 ITAPIPOCA 1 
16 TAUÁ 1 
17 BREJO SANTO 1 
  TOTAL 109 

 
Outros dados relevantes, segundo pesquisa realizada no Sistema e-MEC, é que 
até 2019 existiam 20 cursos de Arquitetura e Urbanismo em atividade em todo o 
estado, dos quais 14 estão na capital e 06 no interior, sendo: 01 em Sobral, 02 



CON EDUCA) facilitando o acesso de arquitetos e urbanistas a cursos de 

qualificação e aperfeiçoamento. 

Em Fortaleza desabou um edifício de sete pavimentos em bairro nobre 

da cidade em outubro de 2019. O sinistro teve repercussão nacional e 

internacional. Tanto o CAU/CE quanto o Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia do Ceará (CREA-CE) e a SEUMA foram procurados 

exaustivamente pela imprensa para prestar esclarecimentos sobre Ins-

peção Predial e outros temas pertinentes ao assunto. Infelizmente foi 

preciso ocorrer uma tragédia para que a sociedade pudesse se interes-

sar por um assunto que estava regulamentado, de acordo com a Lei 

9.913/2012 e o Decreto 13.616/2015, tornando obrigatória a vistoria 

e manutenção preventiva periódica das edificações públicas e priva-

das tais como prédios residenciais, com 3 (três) ou mais pavimentos; 

prédios de uso comercial, industrial, institucional, educacional, coletivo, 

recreativo, religioso e de uso misto; e prédios de qualquer uso, desde 

que representem perigo à coletividade. O debate público destacou que 

além dos engenheiros, arquitetos e urbanistas capacitados com cursos 

de especialização também exercem essa atividade. Foram realizadas 

31 RRTs a mais para a atividade em 2018.

 



Governança, Estratégia, 
Alocação de Recursos

2.



Estrutura de Governança

Em 2019 o CAU, conjunto autárquico constituído pelo CAU/BR e 

pelos 27 CAU/UF, não implementou um política de governança, 

entretanto em 20/12/2019 foi expedida a Portaria Presiden-

cial do CAU/BR nº 284/2019 (https://transparencia.caubr.gov.

br/portariapres284/) criando um grupo de trabalho para atu-

ar nas ações de estruturação e implantação, dentre outros, da 

Política de Governança Institucional, cujos trabalhos se inicia-

ram em meados de 2020, com prazo conclusivo estimado para 

30/06/2020. Segue a identificação da estrutura de governança 

do CAU e proposta de representação de sua figura, nos moldes 

do Referencial Básico de Governança, 2ª versão, expedido pelo 

Tribunal de Contas da União. No CAU, a Governança compreende 

a seguinte estrutura:

Estrutura de Governança do CAU

I. Instâncias externas:

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de apoio:

• Auditoria independente

• Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário

• Conselho Diretor

• Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados 

do CAU (CSC-CAU)

• Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos 

CAU/UF

IV. Instâncias internas de apoio:

• Comissões de Administração e de Finanças

• Controladoria

• Auditoria interna

• Ouvidoria



Sistema de Governança

Figura: Sistema de Governança do CAU



Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permi-

te 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 me-

tas e ações que permitirão chegar onde se deseja.

A Identidade Organizacional do conjunto autárquico CAU compos-

ta pela Missão, Visão e Valores; bem como os Objetivos Estraté-

gicos 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 2019, eficácia no atendimento aos 

3.252 profissionais e às 416 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 2019, tem seus pilares fundamentados 

na identidade estratégica do CAU e relacionam os 16 objetivos 

estratégicos, dos quais foram priorizados em 2 objetivos nacio-

nais e 2 objetivos locais.



Mapa Estratégico e
Alocação de Recursos
O Mapa Estratégico do CAU 

abrange um horizonte de 

planejamento de uma déca-

da (2013 a 2023), procuran-

do estabelecer as bases para 

um Conselho com excelência 

profissional, transparente, 

inovador e financeiramente 

sustentável. Os recursos do 

CAU são alocados, prioritaria-

mente, em sete áreas

R$ 778.983,20

R$ 74.269,82

R$4.500,00

R$114.794,20

R$ 40.524,38

R$ 40.524,38

Impactar significativamente o 
planejamento e a gestão do 

território

Valorizar a Arquitetura e 
Urbanismo

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

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

Sociedade

Estimular o conhecimento, o uso 
de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em 
Arquitetura e Urbanismo

Influenciar as diretrizes do ensino 
de Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Garantir a participação dos 
Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na 
gestão urbana

Estimular a produção da 
Arquitetura e Urbanismo como 

política de Estado

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação 

com a sociedade

Promover o exercício ético e 
qualificado da profissão

Fomentar o acesso da sociedade 
à Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a sustentabilidade 
f inanceira

Aprimorar e inovar os processos
e as ações

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Construir cultura 
organizacional adequada 

à estratégia

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

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

Promover a Arquitetura e 
Urbanismo para Todos

Ser reconhecido como referência na 
defesa e fomento das boas práticas 

da Arquitetura e Urbanismo
R$ 443.710,98



Principais Iniciativas 
Estratégicas

1. ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social 

2. INVESTIMENTOS (R$) - Somatório dos recursos destinados ao objetivo estratégico

3. % ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Valores aprovados (Previstos)

4. Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade



Riscos, Oportunidades,
Perspectivas

3.



Considerando que a Receita do CAU/CE é presumida e depen-

de diretamente da adimplência das anuidades de Pessoas Físi-

ca e Jurídica - principalmente nos primeiros 05 meses do ano 

-, e das taxas de Registro de Responsabilidade Técnica, multas 

de fiscalização e certidões, o CAU/CE trabalha constantemente 

monitorando a arrecadação para nortear e decidir sobre a apli-

cação dos recursos, seguindo o Plano de Ação aprovado pelo 

CAU/CE e CAU/BR. Uma vez que a crise econômica vem impac-

tando a cadeia produtiva da construção civil desde 2014, em 

2019, a exemplo de anos anteriores, a incerteza com a receita 

do segundo semestre, composta prioritariamente por taxas de 

RRTs para assegurar as despesas alocadas para cada Centro de 

Custos, algumas ações e projetos  deixaram de ser executados 

integralmente. Para lidar com esse cenário de incerteza foram 

Riscos

investidos recursos na cobrança de profissionais inadimplentes, 

via correios e realizado trabalho de comunicação sobre a impor-

tância de estar em dia com as obrigações para com o Conselho, 

destacando o refinanciamento de dívidas e a importância do RRT 

tanto para o profissional tanto quanto para a sociedade. O CAU/

CE ainda não tem um modelo de gestão de riscos e controles 

próprio, mas iniciaremos em 2020 as atividades de controle e 

monitoramento internos. 



Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR realizou um le-

vantamento 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 institucio-

nal nestes quesitos.

Não obstante, até 2019 o conjunto autárquico CAU/BR e CAU/UF 

não  implementou uma política de gestão de riscos, deficiência 

a ser debelada em 2020, tendo em vista a expedição da Portaria 

Presidencial do CAU/BR nº 284, de 20/12/2019 criando um gru-

po de trabalho para atuar nas ações de estruturação e implan-

tação dentre outros, de Política de Gestão de Riscos e Controles 

Internos, cujos trabalhos se iniciaram em meados do corrente 

exercício, com prazo conclusivo estimado para 30/06/2020. (ht-

tps://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/)

Gestão de Riscos e 
Controles Internos

Processos em via judicial

O CAU/CE possui 02 processos em tramitação na via judicial. O 

primeiro, transitou em julgado em 2017 e encontra-se em fase 

de execução, donde se aguarda ofício do TRF5 para realização 

de R$ 663,05 referentes a honorários sucumbenciais. O segundo, 

trata-se de ACP movida pelo MPF em face do CAU/CE e da Or-

ganizadora do concurso públco, realizado no segundo semestre 

de 2019. Considerando a fundamentação da decisão judicial que 

indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor da ação, é 

provável a improcedência desta. Para o primeiro semestre de 

2020 estão previstas proposições das execuções fiscais para a 

cobrança de anuidades em atraso, além de muitas aplicadas 

pela fiscalização.



Oportunidades e 
Perspectivas

As principais oportunidades identificadas para o futuro é fazer 

uso adequado das tecnologias para ampliar a comunicação com 

os profissionais e a sociedade, bem como agilizar o atendimento 

das demandas telefônica, por aplicativos e-mails

 

Com o crescimento dos cursos de formação em Arquitetura e 

Urbanismo nos últimos anos, foi significativa a quantidade de 

novos profissionais registrados no CAU/CE (751) - percentual de 

mais 23%. Esse aumento traz perspectivas de mais arrecadação, 

maior número de conselheiros segundo as regras eleitorais, mas 

também um desafio constante em busca da valorização da pro-

fissional com enfoque na Arquitetura para Todos. 



Resultados e Desempenho 
da Gestão

4.



Objetivo: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercí-

cio da Arquitetura e Urbanismo

Investimento realizado: R$ 418.535,89 (94% do previsto)

Limite alcançado em relação ao estabelecido: índice de 6% 

menor do que o orçado, porém, acima do limite mínimo de 15% 

do total da RAL

Indicadores: Dentre os indicadores de resultado propostos, veri-

ficamos que houve uma superação em todas as metas propostas, 

com um aumento 26,6% acima da meta estimada na capacida-

de de fiscalização, aumento em 58,8% da meta na capacidade 

de atendimento às denúncias, aumento de 20,78% acima da 

meta no índice de eficiência na capacidade de conclusão de pro-

cessos de fiscalização e 1,18% acima da meta na presença dos 

profissionais de arquitetura nas obras fiscalizadas .

Resultados: De acordo com a competência do CAU/CE para fis-

calização do exercício profissional, foram realizadas fiscalizações 

em saídas de campo e ações remotas, envolvendo investiga-

ções de infrações relativas ao exercício profissional, como exer-

cício ilegal da profissão, ausência de RRT, ausência de registro 

de pessoa jurídica. A equipe de fiscalização do CAU/CE percorreu 

o estado do Ceará com ações de rotina e atendimento a denún-

cias. 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 pres-

tadoras de serviço de arquitetura. Foram feitas visitas técnicas 

de fiscalização em obras tanto em Fortaleza como nos demais 

municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, bem como nos 

municípios do interior que possuem maior presença da atividade 

de arquitetura. Sendo apurados no ano de 2019 um total de 760  

relatórios de fiscalização, dos quais 182 em Fortaleza, 117 nas 

demais cidades da RMF e 461 nas cidades do interior do estado.

Fiscalização



1. Lista de municípios visitados em 2019 na RMF: Fortaleza, 

Aquiraz, Eusébio, Chorozinho, São Gonçalo do Amarante, Pa-

catuba, Caucaia, Maranguape, Itaitinga, Maracanaú, Horizon-

te, Pacajus, Cascavel e Pindoretama. 

2. Lista de municípios do interior visitados em 2019: Limo-

eiro do Norte, Icó, Sobral, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, 

Quixeramobim, Quixadá, Brejo Santo, Missão Velha, Camocim, 

Ibaretama, Russas, Ubajara, Granja, Canindé, Guaramiranga, 

Itapipoca, Chaval, Barroquinha, Banabuiú, Tianguá, Viçosa do 

Ceará, São Bendito, Crateús, Novo Oriente, Paracuru, Parai-

paba, Trairi, Beberibe, Aracati, Fortim, Acarape, Redenção, 

Aracoiaba, Baturité, Mulungu, Massapê, Jaguaribe e Meruoca 

182; 24%

117; 15%461; 61%

Nº DE AÇÕES EM
FORTALEZA/CE

Nº DE AÇÕES NA RMF
(EXCLUINDO
FORTALEZA)

Nº DE AÇÕES NO
INTERIOR DO CE

461; 61% 117; 15%

182; 24%

Nº de Ações em Fortaleza/CE

Nº de Ações na RMF (Excluindo 
Fortaleza)

Nº de Ações no Interior do Ceará

Fiscalização



Fiscalização



Fiscalização



Atendimento

Objetivo: Assegurar a eficácia no atendimento e no relaciona-

mento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Investimento realizado: R$ 699.136,54 (89,7% do previsto)

Limite alcançado em relação ao estabelecido: índice de 10,3% 

menor do valor orçado, porém, 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 abaixo da meta de 

85%, alcançando o resultado de 77,80%. No exercício de 2019, 

houve a exoneração de uma das servidoras que compunha a 

equipe de atendimento. Acreditamos que o fato tenha contri-

buído para a queda do índice. Em sequência, foi contratada fun-

cionária terceirizada para suprir a carência e, em novembro de 

2019, foi realizado concurso público para chamada imediata de 

novo assistente administrativo e formação de cadastro de reser-

va. O índice de satisfação com o atendimento não foi calculado 

com constância e sistemática devidos (o núcleo de atendimento 

relatou dificuldades técnicas), o que compromete a confiabilida-

de do índice. Para 2020, essas dificuldades serão sanadas com a 

compra de equipamentos específicos para a realização de pes-

quisas de satisfação.

META 2019 META 2019
85% ALCANÇADA - 77,80%

Índice de atendimento (%) - (CAU/CE)



Atendimento

Canais de Comunicação do CAU/CE
www.cauce.gov.br

facebook.com/cauceara

instagram.com/cauceara

Atendimento

85 30556440

atendimento@cauce.gov.br

Ouvidoria

85 99103-4542

ouvidoria@cauce.gov.br

Edificio Comandante Vital Rolim, sala 703

Rua do Rosário, 77, Centro

Segunda a sexta, 8h30 às 13h 

Desafios e Perspectivas

Desafios e Perspectivas: No ano de 2019, houve aumento de 

22% no número de profissionais registrados do CAU/CE. O au-

mento deste número impactou diretamente o setor de atendi-

mento, que passou a contar com um número maior de solicita-

ções e demandas. No segundo semestre de 2019, foi realizado 

concurso público para a contratação de assistente administrativo, 

como forma de reforçar o setor e contrabalancear este aumento 

de demanda. Como perspectivas, O CAU/CE tem a intenção de 

diversificar ainda mais seus canais de atendimento, com o aco-

lhimento de demandas através de WhatsApp Business e outras 

ferramentas de comunicação remota. Também é de interesse do 

CAU/CE capacitar seus registrados para o uso adequado do SIC-

CAU através de cursos de introdução, palestras e tutoriais disponi-

bilizados em suas redes de comunicação, medida que pode dimi-

nuir a demanda por atendimento presencial, telefônico e e-mail.



Telefônico
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EmailPresencial
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Foram realizados, em 2019, 721 atendimentos via telefone, 2.414 presencialmente e 618 através de e-mail.



Pessoa FísicaPessoa Jurídica
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8%

O núcleo de atendimento realizou, em 2019, 751 registros de pessoas físicas e 68 registros de pessoa jurí-
dica. Foram coletados dados de 221 registrados para emissão de carteira profissional.

221 CARTEIRAS EMITIDAS



RRT Derivado RRT
Extemporâneo

Permissão para 
Retificação de RRT 

Baixados

Ressarcimento

72

CAT-A
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124

259

60

16

23%

49%

14%
11%

3%

Quantitativo de processos instruídos pelo setor de análise por tipo de processo.



Comunicação
Objetivo Estratégico: Assegurar a eficácia no relacionamento e 

comunicação com a sociedade.

Investimento realizado: R$ 65.416,93 (88,07% do previsto)

Limite alcançado em relação ao estabelecido: índice de 11,9 % menor 

do valor orçado, porém, acima do limite mínimo de 3% do total da RAL.

Indicadores: A quantidade de acessos a página do CAU/CE na inter-

net ficou muito acima da meta estabelecida, contabilizando 81.598 

acessos em 2019.Os índices de presença na mídia e inserções posi-

tivas permaneceram dentro das metas, registrando respectivamente 

os valores de 70% e 90%.

Índice de presença na mídia como um todo – 70%

Índice de inserções positivas na mídia – 90% 

Site – 81.598 acessos ao site em 2019 / 69 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 quanti-

dade 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 on line - nos termos da Lei 

de Acesso à Informação. https://transparencia.cauce.gov.br/?pa-

ge_id=523

Instagram – 3.398 seguidores      
144 postagens                                 

Facebook – 2.200 seguidores           
192 postagens

Site – 81.598 acessos ao site em 2019
69 postagens

E-mail Marketing – envio para todos 
os profissionais registrados no CAU/CE
80 campanhas de e-mails enviadas

As campanhas citadas referem-se a matérias sobre os serviços pres-

tados pelo Conselho e também compartilhamento de notícias de inte-

resse dos arquitetos e urbanistas.



Publicações

Foram editadas, impressas e distribuídas pelo CAU/CE as seguintes 

publicações em 2019: “Código e Ética e Disciplina do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil”; “Informativo sobre o RRT”; “Pre-

serve seu patrimônio, previna desastre – Informativo sobre Inspeção 

Predial”. Essas publicações foram distribuídas aos novos registrados 

durante o atendimento presencial para coleta biométrica e confecção 

da carteirinha, nas visitas às universidades para palestra com futuros 

profissionais e nos eventos realizados pelo Conselho ou Instituições 

parceiras, alcançando também, nessas ocasiões, público de outras áre-

as de atuação.

Maria Viana, 2020.

Maria Viana, 2020.



Campanha do dia da mulher: 

Para representar as trajetórias das arquitetas e urbanistas cearenses, 

profissionais e estudantes indicaram aquelas que lhes são inspiração 

no trabalho e nos estudos. Com esta ação, o CAU/CE deseja visibilizar 

a contribuição das mulheres área, que durante muito tempo foi consi-

derado território masculino. Hoje, o cenário passa por transformações 

e as arquitetas são maioria numérica: quase 60% do total de profissio-

nais com registro ativo no Ceará são do gênero feminino, proporção 

que se repete em outros estados brasileiros. 

Campanha do dia do arquiteto: 

Campanha “Arquitetura e Urbanismo, um Direito de Todos” ressaltou 

a importância do trabalho do arquiteto e urbanista para a sociedade 

como um todo. 

https://instagram.ffor8-2.fna.fbcdn.net/v/t51.2885-15/e35/77136

427_104711294284272_7004520618820651433_n.jpg?_nc_ht=ins-

tagram.ffor8-2.fna.fbcdn.net&_nc_cat=100&_nc_ohc=UiaobHtFJa-

4AX868XMK&oh=d2d70cd79be4619db69333022d4a6be2&oe=5E-

A26F10



CAU e Bombeiros: foco nos requi-
sitos necessários à aprovação de 
projetos pelos Bombeiros.

CAU e SEUMA: entre os conteúdos abordados, Registro de 
Responsabilidade Técnica e emissão do Alvará de Cons-
trução.

Tira Dúvidas

Evento que aborda os temas sugeridos pelos próprios profissionais, por meio 

de sugestões enviadas pelas redes sociais do Conselho, e esclarece sobre 

procedimentos do exercício profissional relacionados à legislação do CAU.

Maria Viana, 2020.Maria Viana, 2020.



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 atra-

vés de uma maior participação social na gestão.

Por meio dos canais da Ouvidoria, qualquer cidadão pode registrar re-

clamações, 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.brWhatsApp/Telegram: 

(85) 99103-4542

Atendimento presencial: terça e quinta-feira, 

das 8h30 às 13h, na sede do CAU/CE

Encontro de Ouvidores do CAU discute 
sugestões para melhorar serviços a arquitetos.

Maria Viana, 2020.



Desafios e Perspectivas

A Ouvidoria Pública desempenha um papel importante de aproxima-

ção 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 aprimora-

mento dos serviços e procedimentos públicos, pois possibilita a inter-

mediação entre usuários e a gestão pública.

A Ouvidoria do CAU/CE em 2019, seu primeiro ano, buscou criar me-

canismos de aproximação com a sociedade, em especial com os(as) 

profissionais de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Ceará, demo-

cratizando sua participação nas decisões da atual gestão 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) contribuiu para uma crescente utilização do canal da Ouvi-

doria pelos(as) profissionais.  

Temos como desafio e perspectivas para ano de 2020: aproximar pro-

fissionais e sociedade ao Conselho, garantindo sua participação; di-

recionar manifestações recebidas em ações efetivas; contribuir com 

aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pelo Conselho; 

propor ações e medidas que contribuam com o Conselho e com a ati-

vidade profissional de arquitetura e urbanismo.



Como medida de valorização do funcionário e incentivo à efici ência 

na consecução das atividades do CAU/CE, em 2019, foram buscados 

acordos para melhorias nas condições de trabalho e ajuste sa larial da 

equipe. Um dos benefícios concedidos foi a contratação de plano de 

saúde para os empregados efetivos. No sentido de capacitar assisten-

te administrati vo-financeiro para os procedimentos licitatórios, contra-

tações de servi ços ou aquisição de produtos feitos pelo Poder Público, 

foi oferecido Treinamento Prático em Pregão Eletrônico para Sistema 

comprasnet.

Capacitação

Maria Viana, 2020.



Ética Profissional

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/CE, eleita em janeiro de 

2019, que tem como Coordenador o Conselheiro Lucas Ribeiro Razzo-

line Muniz , terminou 2019 com 13 processos em trâmite, haja vista 

que 8 foram julgados. Desde total, 4 já estão aptos a julgamento, 2 

estão em fase de diligências, após realização de audiência, 4 estão 

em fase de citação dos profissionais e 3 em análise para julgamento 

de admissibilidade.

Indicadores: Em 2019, o índice de escolas que possuem disciplinas 

com conteúdo sobre a ética profissional manteve-se estável no pa-

tamar de 58,3%. O índice de eficiência na conclusão de processos 

éticos ficou abaixo do esperado com o resultado de 62%. 

Exercício Ilegal
27%

Ausência de RRT 
e/ou Placa

55%

Plágio
9%

Acobertamento
4%

Diversos 
5%

PROCESSOS TRAMITADOS NA CED/CE - ATÉ 2019

Processos em Trâmite na CED/ CE - até 2019
Processos (Fiscalização, 

Denúncia ou Ofício)
Aguardando 

Admissão Citação Audiência
Aguardando 
Julgamento Julgados Quant idade

Ex ercício Ilegal – ex t rap. comp. 1 1 2
Ausência de RRT e/ ou Placa 4 8 12
Plágio 2 1 3
Acobertamento 1 1
Descumprimento de Cont rato 1 2 3
Venda de Projeto e/ ou 
Concorrência Desleal 1 1

Total 4 4 2 4 8 22



Formação Profissional

Descontos em cursos de pós-graduação

Descontos em cursos de pós-graduação: Através de convênios firma-

dos com Institutos de Ensino Superior, foi facilitado o acesso de arqui-

tetos e urbanistas a cursos que promovem qualificação e aperfeiço-

amento 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 bolsa de estudos em curso do IPOG, divul-

gado nas redes sociais do CAU/CE.

Conselheira Regina Costa e Silva pre-

sente na abertura da 3ª turma do MBA 

em Plataforma BIM do INBEC.

Maria Viana, 2020.



Ensino e Formação

DIÁLOGO COM UNIVERSITÁRIOS: para promover a integração do Con-

selho com os futuros arquitetos e urbanistas, foram realizadas palestras 

com universitários, visando esclarecer aspectos diversos do exercício pro-

fissional relacionados à legislação do CAU, com foco nas questões éticas. 

Em 2019, representantes do CAU/CE estiveram nas seguintes Universida-

des: Unifor, Fanor, Ateneu, Ari de Sá, Unichristus, Fametro e UFC.

Comissão de Ensino e Formação do CAU/CE se reúne 

com coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urba-

nismo do Ceará.

Maria Viana, 2020.

Maria Viana, 2020.

Maria Viana, 2020.



Acordos e parcerias
Ministério Público do Estado do Ceará

Apoio à campanha “Meu prédio + seguro”, promovida pela Comissão 

de Inspeção Predial do MPCE, com o objetivo de divulgar a necessi-

dade de manutenção predial e esclarecer as dúvidas de moradores 

e proprietários de prédios residenciais e comerciais, alertar sobre os 

riscos de construções e reformas sem profissionais capacitados, e fri-

sar a obrigação das inspeções prediais periódicas, prezando pela se-

gurança de todos.

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará
 
Participação no “V Workshop Segurança Contra Incêndios”, onde 

foi lançado o “Informativo sobre Inspeção Predial”, produzido pelo 

CAU/CE e que contará com o apoio da corporação na distribuição à 

sociedade.

Maria Viana, 2020. Maria Viana, 2020.



SEBRAE-CE

Apoio ao Edital de Economia Criativa do Sebrae-CE, que selecionou 

projetos de inovação e promoção do desenvolvimento local e regio-

nal, contemplando atividades profissionais de arquitetos e urbanistas. 

A entidade também colaborou com a realização de diversas palestras 

sobre temas relacionados à Arquitetura e áreas afins, cedendo espaço 

para o CAU/CE e as instituições promotoras.

Institutos de Arquitetos do Brasil, 
Departamento Ceará

Foi renovado acordo de cooperação mútua com o IAB-CE para con-

trato de adesão com a Unimed Fortaleza, com desconto e vanta-

gens no Plano de Saúde Unimed para profissionais adimplentes, 

graduandos de Arquitetura e Urbanismo e os dependentes de am-

bos, propiciando bem-estar e segurança para o desempenho das 

atividades laborais e estudantis. Além disso, eventos de interesse 

dos arquitetos e urbanistas foram realizados pelo Instituto em par-

ceria com o CAU/CE.

Maria Viana, 2020. Maria Viana, 2020.



Eventos

CASA COR: foi garantida meia-entrada aos profissionais registrados no 

Conselho, por meio de parceria com a organização do evento. O CAU tam-

bém atuou orientando e fiscalizando o processo de montagem e funciona-

mento da mostra, averiguando se estava indicado em placa os respectivos 

responsáveis técnicos pelos serviços de Arquitetura e Urbanismo realizados 

em cada ambiente.

Maria Viana, 2020.

Maria Viana, 2020.

Maria Viana, 2020.



ARCHDAY

Foi oferecido desconto no ingresso aos primeiros arquitetos e urbanis-

tas inscritos. Durante o evento, representantes do Conselho distribuí-

ram entre os profissionais presentes as publicações: “Código de Ética e 

Disciplina do CAU” e “Informativo sobre RRT”.

EXPORECICLA

A participação do CAU/CE no evento destacou a importância do 

planejamento estratégico para as construções, a fim de se ter um 

bom uso dos recursos naturais. Representantes do Conselho tira-

ram as dúvidas do público que passava pelo stand, numa ação de 

divulgação das funções e ações da autarquia.

Maria Viana, 2020. Maria Viana, 2020.



BRAZIL STONE FAIR

Foi firmado convênio com o Sindicato da Indústria de Mármores e Gra-

nitos do Estado do Ceará – SIMAGRAN, realizador do evento, que con-

cedeu vantagens aos primeiros arquitetos e urbanistas inscritos nos 

sorteios realizados entre os profissionais participantes.

INOVA CONSTRUIR EXPERIENCE

O CAU/CE garantiu aos profissionais adimplentes descontos espe-

ciais no valor do ingresso do evento, através da parceria com o 

Sinduscon-CE.

Imagens cedidas pela organização do evento, 2019. Imagens cedidas pela organização do evento, 2019.



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
GT de Mulheres e ATHIS
PROTAGONISMO FEMININO

Considerando que a situação de trabalho das mulheres arquitetas e 

urbanistas requer atenção do CAU/CE, a fim de desenvolvermos polí-

ticas de equidade profissional entre mulheres e homens, foi instituído 

o Grupo de Trabalho para pesquisa e estudo das condições atuais 

de exercício profissional das cearenses na Arquitetura e Urbanismo. 

Compete ao GT produzir documento contendo diretrizes das ações do 

Conselho, tendo em vista atender demandas referentes às atividades 

dessas profissionais.

Como ação final, está a realização de um seminário, em parceria com 

o CAU/BR, e apresentação do relatório dos trabalhos realizados pelo 

Grupo, entre eles, o I Censo das arquitetas e urbanistas cearenses. Já 

foram realizadas rodas de conversas nas Universidades: UFC, Unifa-

metro, Unifor, Unifanor, Unichristus, Uni7 e Estácio, onde se apresen-

tou os resultados preliminares da pesquisa.

O Grupo de Trabalho reúne arquitetas e urbanistas de diversas áreas 

de atuação, que contribuem com a pluralidade das discussões promo-

vidas pelo GT.

A iniciativa está em sintonia com a agenda internacional dos Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: contempla o ODS 5 – 

Igualdade de Gênero (alcançar a igualdade de gênero e empoderar 

todas as mulheres e meninas) e o ODS 11 – Cidades e Comunidades 

Sustentáveis (tornar as cidades e os assentamentos humanos inclu-

sivos, seguros, resilientes e sustentáveis).

Maria Viana, 2020.



Edital de ATHIS

O presidente do CAU/CE, Napoleão Ferreira, anunciou, no final de 

2019, o lançamento de mais um Edital de ATHIS para apoio de pro-

jetos habitacionais de interesse social. A iniciativa irá beneficiar fa-

mílias em áreas/zonas prioritárias de intervenção, de acordo com 

o Plano de Habitação do município, e que aufiram mensalmente o 

montante máximo de 3 (três) salários mínimos.

O anúncio ocorreu durante a palestra “Regularização Fundiária em 

ATHIS”, que contou com a participação dos arquitetos responsáveis 

pelos projetos contemplados no Edital de 2018 – o primeiro do 

CAU/CE – Francisco Navarrete e Yuri Nobre. Na ocasião, os profis-

sionais apresentaram os resultados dessa ação de Assistência Téc-

nica e contribuíram com sugestões de aprimoramento da chamada 

pública.

O Edital na modalidade ATHIS apoia o ODS 1 – Erradicação da po-

breza, ODS 10 – Redução das desigualdades, ODS 11 – Cidades e 

Comunidades Sustentáveis e o ODS 17 – Parcerias e Meios de Im-

plementação.

Yuri Nobre, 2018.

Maria Viana, 2020.



Alocação de Recursos e
Áreas Especiais de Gestão 

5.



O CAU/CE conta com uma equipe de 14 funcionários e 4 (quatro) esta-

giários. Dos 14 (quatorze) funcionários, 7 (sete) ocupam cargo efetivo, 

5 (cinco) são funcionários comissionados e 2 (dois) são terceirizados. 

Três (3) dos funcionários efetivos exercem função comissionada.  

A política de gestão de pessoas do CAU/CE busca incentivar o compro-

metimento, a inovação e a capacitação de funcionários e colaborado-

res e conforma-se com o disposto na legislação pertinente: Consolida-

ção das Leis do Trabalho; Lei nº 6.019/74; Lei 8.212/91; Lei 8.213/91; 

Lei 11.788/08, dentre outras.

Para enfrentar o crescente aumento na demanda interna de proces-

sos e em resposta a solicitação de exonerações de colaboradores 

efetivos, em 2019, o CAU/CE realizou concurso público para a con-

tratação imediata de assistente administrativo e cadastro de reserva 

para demais cargos. 

Gestão de Pessoas

Feminino 

Masculino36%

64%

COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
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No exercício de 2019 os gastos com despesa de pessoal compro-

meteu 49,78% da Receita de Arrecadação Líquida do Exercício. 

Gestão de Pessoas



A gestão orçamentária e financeira é feita através do acompanhamen-

to dos projetos e atividades contidos no Plano de Ação e Orçamen-

to do CAU/CE, dentro do planejamento efetuado e aprovado no que 

compete ao exercício de 2019. As Receitas são previstas de acordo 

com estudo feito com o quantitativo de profissionais registrados ati-

vos e o percentual de perdas com créditos de liquidação duvidosa. As 

aplicações financeiras e demais receitas têm acompanhamento diário 

tanto das contas bancárias como no SICCAU e no SISCONT por meio de 

registros diários.

Gestão Orçamentária 
e Financeira







As licitações e contratos realizados pelo CAU/CE foram conduzidas de 

acordo com o Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui nor-

mas para licitações e contratos da Administração Pública e demais 

legislações pertinentes que regulamentam o tema. 

No ano de 2019, foram realizados 21 processos de compra e contra-

tação 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. Foi 

realizada uma dispensa emergencial para a contratação temporária de 

funcionária terceirizada para substituir funcionária efetiva que solicitou 

exoneração, deixando o setor de atendimento inativo. 

O aumento no número de dispensas em 2019, em relação ao ano 

anterior, justifica-se pelo fato de neste ano ter ocorrido o processo de 

mudança de sede do CAU/CE, o que acarretou custos de adequação de 

infraestrutura e compra e aquisição de novos móveis e equipamentos. 

Foi realizado uma única licitação na modalidade carta-convite, porém, 

o processo foi declarado fracassado devido à ausência de interessados. 

Gestão de Licitação e 
contratos

Dispensas e Inexigibilidade 
de Licitação

Licitação - Carta Convite

21

1



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 comu-

nidade 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, uma vez que o mesmo sistema 

será usado em todas as unidades da federação.

Gestão da Tecnologia 
da Informação

O Centro de Serviços Compartilhados (CSC) gerencia serviços como 

o Sistema de Comunicação e Informação do CAU (SICCAU) e o Siste-

ma 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 respecti-

vas estabelecidas pela Lei 12.378/2010.

Para demandas internas e pontuais, o CAU/CE tem na sua estrutura 

serviço de TI terceirizado. 

 



A gestão patrimonial é efetuada através do emplacamento de todos 

os bens móveis e registro dos demais patrimônios no sistema contábil. 

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. 

É importante salientar que, no ano de 2019, houve aumento na aqui-

sição de máquinas, equipamentos e mobiliário por conta da mudança 

Gestão Patrimonial 
e Infraestrutura

de sede, através do aluguel de quatro salas no Edifício Vital Rolim, em 

Fortaleza/CE, ocorrida em novembro de 2019, que requereu melho-

rias na infraestrutura e disponibilização adequada de equipamentos e 

mobiliário no novo espaço de trabalho. 

A mudança de sede reduziu em 40% as despesas com aluguel e con-

domínio, ao mesmo tempo que o espaço útil aumentou 41%, refletin-

do em mais conforto aos funcionários e profissionais atendidos. 

Maria Viana, 2020.Maria Viana, 2020.



Gestão de Custos

Centros de Custos Orçado Exec. Exec. (%) Saldo orçamentario Saldo (%)
Comunicação 74.269,62 65.416,93 88% 8.852,69 12%
Fiscalização 344.943,98 319.769,37 93% 25.174,61 7%

SISCAF 15.504,00 15.504,23 100% -0,23 0%
CSC Atendimento 18.255,00 18.255,48 100% -0,48 0%
CSC Fiscalização 98.767,00 98.766,52 100% 0,48 0%
Fundo de apoio 33.631,00 33.630,80 100% 0,20 0%

Contingência 38.310,00 5.140,47 13% 33.169,53 87%
Manutenção 589.892,33 561.614,47 95% 28.277,86 5%

Quadro Funcional 760.728,31 680.881,06 90% 79.847,25 10%
Patrocínio 4.500,00 - 0% 4.500,00 100%

Capacitação 40.524,38 7.978,93 20% 32.545,45 80%
ATHIS 40.424,38 5.595,40 14% 34.828,98 86%

Investimento 40.424,38 58.105,89 144% -17.681,51 -44%
Total 2.100.174,38 1.870.659,55 89,1% 229.514,83 11%



Informações 
Orçamentárias, Financeiras 
e Contábeis

6.



O superávit do exercício de 2019 foi no valor de 

Os principais investimentos realizados no período em questão fo-

ram com móveis e equipamentos para equipar a nova sede do 

CAU/CE. 

Em novembro de 2019 houve a mudança de sede do CAU/CE, in-

correndo em maiores despesas com imobilizado, principalmente 

com mobiliário e equipamentos. 

Orçamento

SUPERÁVIT ANUAL

FATOS RELEVANTES

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS
R$ 184.456,81.

R$ 79.605,89.



Gestão Contábil

Considerações

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e pelos CAU/UF utiliza 

um mesmo sistema informatizado de contabilidade estando este in-

tegrado a diversos sistemas de controle administrativo possibilitando, 

assim, um acompanhamento da gestão contábil do conjunto em tem-

po real, tanto pelas áreas técnicas do CAU/BR como por sua assessoria 

contábil terceirizada que presta consultoria e emite relatórios contá-

beis a todos os entes do CAU. 

Norma interna

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas Brasileiras de Contabilida-

de Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e do manual correspondente 

(MCASP) seguidas integralmente pela Contadoria do CAU/CE, a Resolu-

ção 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 acompa-

nhamento por meio de orientações e proposições de melhorias das 

informações contábeis.

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, De-

monstração de Fluxos de Caixa e Demonstração das Variações Patri-

moniais, regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e pelo respectivo 

manual (MCASP), referentes ao exercício de 2019, refletem nos seus 

aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patri-

monial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará – CAU/CE.

Fortaleza-CE, 10 de março de 2020.
Emanuely Pinheiro Damasceno
Contadora CRC/CE 023628/O-0



A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício financeiro.

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 2019, resultou numa variação patrimonial positiva (superávit patrimonial) de R$ 184.456,81.

Demonstrações Contábeis

As Variações Patrimoniais Qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o pa-

trimônio líquido, determinando modificações apenas na composição específica dos elementos. 

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



Balanço Patrimonial

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



Balanço Orçamentário

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



Balanço Financeiro

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

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



Notas Explicativas às Demonstrações                  
Contábeis



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 apli-

cado 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 Contá-

beis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimo-

niais, 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 Conta-

bilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP), do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC), relativas ao período de janeiro a dezembro 

de 2019, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação 

orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Ceará.

Emanuely Pinheiro Damasceno
Fortaleza, 06 de abril de 2020.
Notas explicativas disponível em : www.xxxx (ainda não recebemos resposta 
da BDO em relação às Notas Explicativas)
Demonstrações contábeis disponíveis em: link do portal da transparência.

Observação: Aguardando resposta da auditoria.



Posicionamentos de Área, Assessoria, 
Instâncias e Auditoria Externa

7.



PLANEJAMENTO

A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/BR opinou 

favoravelmente à aprovação do Plano de Ação executado pelo CAU/ 

CE no exercício de 2019. 

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR

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

a empresa contratada pelo CAU/BR, ATA Contabilidade e Auditoria, 

responsável pela assessoria e análise contábeis junto aos CAU/UF, 

concluiu: “Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha na 

prestação de contas de 2019 do CAU XX, informamos que a mesma 

está em condições de ser aprovada pela Comissão de Planejamento e 

Finanças e Plenário do CAU BR”.

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/CE

A Comissão de Planejamento, Finanças, Organização e Administração 

do CAU/CE emitiu a Deliberação nº 01/2020 de 24/01/2020 pela 

aprovação da prestação de contas do estadual relativas ao exercício de 

2019, sem indicação de ponto de ressalva ou recomendação, posicio-

namento seguido pelo Plenário do CAU/XX, mediante a Deliberação 

Plenária nº 0XX-XX/2020 de XX/XX/2020.

Posicionamentos de Área, Assessoria, Instâncias 
e Auditoria Externa


