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Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e
símbolos 

 
CED – Comissão de Ética e Disciplina 
CEF – Comissão de Ensino e Formação 
CEP – Comissão do Exercício Profissional 
CPFI – Comissão de Planejamento e Finanças 
  
PRES – Presidência 
DFIN – Diretoria Financeira 
DADM – Diretoria Administrativa 
DTEC – Diretoria Técnica 
  
CPS – Comissão de Sede Própria 
CERI – Comissão Especial de Regimento Interno 
CPUA – Comissão de Política Urbana e Ambiental 
CPC – Comissão de Patrocínio Cultural 
CSI – Comissão de Sindicância 
  
GFIN – Gerência Financeira 
GADM – Gerência Administrativa 
GTEC – Gerência Técnica 
GFIS – Gerência de Fiscalização 
  
SGM – Secretaria Geral de Mesa 
ASPLC – Assessoria ao Plenário e Comissões 
ASTI – Assessoria em T.I. 
ASJUR – Assessoria Jurídica 
AUDI – Auditoria Interna 
ASCOM – Assessoria de Comunicação  
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Introdução 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF foram criados com a Lei nº 12.378 de 31 de
dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país. Uma conquista
histórica para a categoria, que significa maior autonomia e representatividade para a profissão. 

Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, o CAU possui a função de “orientar,
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância
dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo” (§ 1º do Art. 24º da Lei 12.378/2010).
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2 - APRESENTAÇÃO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
Na condição de Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional, o CAU/BR estruturou seu

Relatório de Gestão, conforme conteúdo definido na DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 146 DE 30
DE SETEMBRO DE 2015 que dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar
relatório de gestão referente ao exercício de 2015, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de
apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010. 

 

Utilizou como subsídio, as orientações para a elaboração de conteúdos dos Relatórios de Gestão e
de informações suplementares referentes ao exercício de 2015, bem como sobre a operacionalização
do Sistema de Prestação de Contas, conforme as disposições da Decisão Normativa-TCU 146, de 30
de setembro de 2015 da PORTARIA-TCU Nº 321, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015 .

 

A Diretoria Executiva do CAU/RJ realizou revisões periódicas trimestrais e quadrimestrais das
demonstrações financeiras, por meio de análises de sazonalidade e de execução de metas estabelecidas
para o exercício.  Ações proativas ao controle orçamentário foram realizadas visando aprimorar
procedimentos para adequação do Plano 2015 e 2016.

Principais realizações da gestão no exercício
No final do exercício de 2014, foi concluído o processo eleitoral do CAU/RJ. 

 

A formalização para a  nova gestão foi  realizada em 06 de janeiro de 2015,  e  as  respectivas
Comissões Permanentes em 03 de fevereiro de 2015.

 

Prioridade aos investimentos às atividades de Fiscalização e Atendimento foram determinantes ao
novo  paradigma  de  gestão.  Reforma  nas  instalações  dessas  duas  gerências,  geraram  maior
conveniência ao atendimento direto aos profissionais e representantes de empresas em Arquitetura e
Urbanismo.  Atividades  itinerantes  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  seguiram  o  mesmo  grau  de
importância.

 

Dinamização aos  processos  internos  administrativos,  em conjunto  na  execução ao plano de
capacitação de pessoal, em pleno processo de efetivação do novo quadro de funcionários concursados.

 

Políticas de cargos e salários e patrocínios entraram em operação, inclusive, da definição de
responsabilidades através do Manual do Servidor. Operacionalização de instrumentos internos de
controle de ponto, visando atender exigências legais do Ministério do Trabalho.

 

Incorporação, nos projetos e atividades para o exercício, dos custos com pessoal, decorrentes das
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indenizações trabalhistas dos funcionários desligados, por força do concurso público.

 

Participação de todas as áreas operacionais, Diretorias e Comissões, seguindo a nova metodologia
de planejamento para a elaboração do plano orçamentário do exercício de 2016.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
O exercício de 2015 foi um período marcado pela falta de confiança externa aos investimentos no

Brasil, apresentando seguidos recuos do PIB. A crise política, ainda sem solução no curto prazo,
influenciou negativamente para a manutenção desse cenário pessimista, resultando em recessão da
economia brasileira, sem qualquer indicação de reversão de quadro para 2016.

 

A falta de confiança também atingiu fortemente o mercado interno, com retração ao consumo de
bens  duráveis  e  baixa  expectativa  de  manutenção  da  renda  familiar,  com níveis  alarmantes  de
desemprego.

 

O setor de serviços também foi afetado negativamente, por pressões inflacionárias e movimentos
progressivos da taxa SELIC, resultando também em queda do poder de compra.

 

Diversas crises impactaram a economia no Estado do Rio de Janeiro: hídrica, dos royalties de
petróleo e gás natural, política, baixa arrecadação e aumento da dívida pública do Estado.

 

Mesmo considerando todas as diversidades, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de
Janeiro, encerrou o exercício de 2015, com um superávit financeiro de R$1,739 milhão, ou equivalente
a 16,70% de todas as nossas receitas arrecadadas de R$10,408 milhões.

 

A  receita  consolidada  do  Conselho  alcançou  em  2015  uma  variação  superior  em  11,45%,
comparado ao exercício anterior.

Outras informações úteis
Novo entendimento ao processo de gestão do CAURJ exigiu maturação nesses primeiros meses do

exercício  de  2015.  As  Comissões  Permanentes  ficaram  completamente  imersas  ao  projeto  de
penetração da marca "CAU" às cidades,  com potencial  econômico no Estado do Rio de Janeiro,
inclusive, seguindo o Planejamento Estratégico estimado para o exercício em curso.

 

Maior  interação  entre  áreas  operacionais,  da  mesma  forma  entre  Diretorias  e  Comissões
Permanentes  na  linha  de  transformação  do  CAU/RJ,  em projetos  de  inovação  e  parcerias  com
Instituições de Ensino, CAUBR e Unidades Federativas.
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CAU/RJ CNPJ 14.892.247/0001-74

NATUREZA JURÍDICA 110-4 Autarquia Federal CONTATO (21) 3916-3902

CÓDIGO CNAE 84.11-6-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO atendimento@caurj.gov.br

PÁGINA INTERNET www.caurj.gov.br

ENDEREÇO POSTAL Rua Evaristo da Veiga, 55 - 16º andar

CIDADE Rio de Janeiro UF RJ

BAIRRO Centro CEP 20031040

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Inscrição Municipal: 0571133-9. Atendimento de segunda à sexta, das 8h até 17h. Sábados das
9h até 15h pela Central de Atendimento 0800-8830113.
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3.2 COMPETÊNCIAS 
 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
De acordo com a  Lei  nº  12.378/2010,  art.  24,  §  1º,  O CAU/RJ tem por  finalidade  orientar,

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância
dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo.

Esta Lei define, no art. 34, as seguintes competências:

I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos; II - cumprir e
fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos demais atos normativos do
CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência;

III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na forma do
Regimento Geral do CAU/BR;

IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;

V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas
habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o
cadastro atualizado;

VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;

VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os acervos
técnicos;

 

VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;

IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o Regimento
Geral do CAU/BR;

X -  deliberar  sobre assuntos administrativos e  financeiros,  elaborando programas de trabalho e
orçamento;

XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a promover o
cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;

XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais e municipais
que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo, assim como
em órgãos não governamentais da área de sua competência;

XIII - manter relatórios públicos de suas atividades;
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XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas.

Informações adicionais
Não há.
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3.3 NORMAS 

 

 

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
Criado pela Lei Federal N. 12.378 de 31 de dezembro de 2010, o Conselho de Arquitetura e

Urbanismo, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país.

Uma conquista histórica para a categoria, que significa maior autonomia e representatividade para
a profissão.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades
jurisdicionadas
Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, aprovado pela
Resolução CAU/BR nº 33/2012 e Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Rio de Janeiro.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
Fonte: http://www.caurj.gov.br/?page_id=15202

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 17/2015           : Dispõe sobre os deslocamentos a serviço no
âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ), pagamento de diárias,
ajuda de custos e dá outras providências

INSTRUÇÃO NORMATIVA –  Nº  16/2015           :  Dispõe  sobre  a  concessão,  aplicação  e
prestação de contas de suprimento de fundos no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Rio de Janeiro (CAU/RJ) e dá outras providências

INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 15/2015           :  Aprova o documento “Pessoa Jurídica –
Roteiro de Análise Técnica”, no âmbito do CAU/RJ

INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 14/2015           : Aprova o documento “Pessoa Física – Roteiro
de Análise Técnica”, no âmbito do CAU/RJ

INSTRUÇÃO  NORMATIVA  –  Nº  13/2015           :  Aprova  o  documento  “Registro  de
Profissionais Diplomados em Instituição de Ensino Estrangeira – Roteiro de Análise”, no âmbito do
CAU/RJ

INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 12/2015           :  Aprova o documento “Acervo Técnico –
Roteiro de Análise Técnica”, no âmbito do CAU/RJ

Acervo Técnico – Parte 1

Acervo Técnico – Parte 2 

INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 11/2015           : Aprova o Manual de Fiscalização, no âmbito
do CAU/RJ

INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 10/2015           : Institui a Política de Cargos e Salários, no
âmbito do CAU/RJ

Política de Cargos e Salários – Parte 1

Política de Cargos e Salários – Parte 2
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INSTRUÇÃO NORMATIVA –  Nº  08/2015           :  Aprova  o  manual  para  Servidores,  que
estabelece os Termos e Condições de Serviço dos Servidores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Rio de Janeiro – CAU/RJ, com seus respectivos anexos.

Manual para Servidores

INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 06/2015           : Revoga a instrução Normativa nº 002/2014, de
04 de agosto de 2014, e  seu respectivo anexo, e dispõe sobre os procedimentos gerais para formação e
tramitação de processos administrativos,    no âmbito do CAU/RJ

INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 05/2015           : Dispõe sobre os deslocamentos a serviço no
âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro,pagamento de diárias,ajuda de
custos e dá outras providências.

INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 04/2015           : Revoga a Instrução Normativa nº 003/2014, de
04 de agosto de 2014, e seus respectivos anexos, e aprova os Manuais de Licitação, no âmbito do
CAU/RJ

Anexo I – Manual de Licitação - Contratação de pequeno valor

Anexo II - Manual de Licitação - Pregão 

Anexo III – Manual de Licitação - Convite

INSTRUÇÃO NORMATIVA –  Nº  03/2015           :  Dispõe  sobre  a  não  obrigatoriedade  de
manifestação jurídica nas contratações de pequeno valor, no âmbto do CAU/RJ.

INSTRUÇÃO NORMATIVA –  Nº  02/2015           :  Dispõe  sobre  os  procedimentos  para  a
implantação do quadro de pessoal do CAU/RJ e altera as IN nº 005/2014 e 001/2015 – CAU/RJ

INSTRUÇÃO NORMATIVA –  Nº  01/2015           :  Dispõe  sobre  os  procedimentos  para  a
implantação do quadro de pessoal do CAU/RJ e altera a IN nº 005/2014 – CAU/RJ, de 15 de outubro
de 2014.

Informações adicionais

Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa,
financeira e estrutura federativa, passa a regulamentar as atividades de arquitetura e urbanismo no país.

 

O CAU possui a função de “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura
e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o
território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”
(§ 1º do Art. 24º da Lei 12.378/2010).

 

O CAU surge como o mais novo interlocutor da sociedade na agenda do desenvolvimento urbano.

 

Em 15 de dezembro de 2011, dia do aniversário do Arquiteto Oscar Niemeyer, em sessão solene
realizada no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, tomaram posse
os primeiros Conselheiros do CAU/RJ (27 titulares e 27 suplentes) e sua respectiva diretoria para um
mandato de três anos. O CAU/RJ passou a funcionar em 02 de janeiro de 2012.
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Toda a legislação e normas aplicadas ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, encontra-se
disponível no site: www.caubr.gov.br
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3.4 HISTÓRICO 
Os Conselheiros eleitos para a gestão 2015-2017 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio

de Janeiro (CAU/RJ) assumiram com o compromisso de trabalhar para o fortalecimento da profissão.
Prosseguir com o processo de consolidação do CAU/RJ, criando as condições necessárias para uma
atuação mais abrangente na busca pela valorização do exercício profissional, tem sido outra de suas
metas. 

  
Passado o desafio da implantação do Conselho em seus três primeiros anos, foi hora de arrumar a

casa.  Os  primeiros  seis  meses  de  atuação  da  atual  gestão  foram  dedicados  à  reestruturação
administrativa, operacional e do quadro de colaboradores do Conselho. 

  
Uma das mais importantes conquistas foi a ampliação do setor de atendimento, que ocorreu em

maio, com a transferência do setor para o 16º andar de nossa sede. A medida proporcionou mais
conforto aos profissionais, que também passaram a contar com espaço equipado com computador para
consultas ao Siccau e às normas da ABNT. 

  
Internamente, procedimentos também foram revistos nas Gerências Técnica e de Fiscalização, o

que trouxe maior rapidez ao andamento de alguns processos. Ao longo do ano, o CAU/RJ procurou
aumentar sua presença nos municípios do interior do Estado, realizando atendimentos itinerantes e
fiscalização nas cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Campos, Macaé, Volta Redonda,
Valença, Rio das Ostras e Cabo Frio. 

  
O Conselho também fiscalizou diversos eventos, com destaque para o Rock in Rio, e atuou junto à

organização de concursos públicos, elucidando questões sobre o salário mínimo profissional e o campo
de atuação dos arquitetos e urbanistas, como foram os casos dos certames para as prefeituras de Santo
Antônio de Pádua e Nova Friburgo. O CAU/RJ realizou ainda, em sua sede, uma série de treinamentos
presenciais sobre acesso e uso do Siccau e esclareceu dúvidas frequentes dos profissionais. 

  
As comissões que compõem o Conselho trabalharam intensamente.  A Comissão de Ensino e

Formação (CEF) reuniu coordenadores de cursos de Arquitetura e Urbanismo do estado no I Fórum
CEF – CAU/RJ – Escolas de Arquitetura. Estudantes da UFRRJ também visitaram o Conselho em
novembro e participaram de palestra das comissões de CED e da CEP. Em 2015, outras comissões
temporárias foram criadas como a de revisão do Regimento Interno, a de Política Urbana e Ambiental
(CPUA), de Patrocínio Cultural, além do Grupo de Trabalho da Lei 8.666. 

  
Foram deliberados 95 processos pela Comissão de Exercício Profissional (CEP) e outros 65 pela

Comissão  de  Ética  e  Disciplina  (CED),  que  ainda  está  analisando  outros  54.  Enquanto  isso,  a
Comissão  de  Planejamento  e  Finanças  (CPFI)  aprovou  as  contas  da  gestão  anterior,  as  dos
quatros trimestres de 2015 e elaborou o orçamento de 2016. 

  
O Edital de Patrocínio Cultural foi revisto em 2015, e nove projetos foram contemplados. Além

disso, projetos de edições anteriores do Programa CAU/RJ de Patrocínio Cultural foram concluídos
este ano. Foram lançados os livros “Repensando as Habitações de Interesse Social” e “Indio da Costa”;
o  e-book  “A  vegetação  nativa  no  planejamento  e  no  projeto  paisagístico”;  os  documentários
“Arquitetura e o Ballet da Rua” e “Reverso”, acompanhados dos eventos “Cidades do Amanhã” e
“Discurso Reverso: reflexões sobre arquitetura e cidade”; e a plataforma ArqGuia Rio. 
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O destaque entre os convênios realizados pelo Conselho com entidades parceiras é o firmado com

o IAB-RJ para a realização do Congresso UIA 2020 Rio. O convênio técnico foi assinado durante o 4º
encontro com a Sociedade. 

  
Realizado nos dias 3, 18 e 24 de novembro e 1º de dezembro, o 4º Encontro com a Sociedade do

CAU/RJ  reuniu  em  torno  de  300  arquitetos  e  urbanistas,  representantes  da  sociedade  civil,
movimentos sociais  e  estudantes em debates sobre assistência técnica,  desenvolvimento urbano
metropolitano, ética e o papel da política urbana na superação da crise brasileira. Os eventos contaram
com a  organização  das  Comissões  do  CAU/RJ,  com colaboração  do  Colégio  de  Entidades  de
Arquitetura e Urbanismo. 

  
Estas foram algumas das ações realizadas neste primeiro ano desta gestão. Contudo, o CAU/RJ

ainda tem grandes desafios a enfrentar como o reconhecimento pela sociedade do papel do arquiteto e
urbanista, a defesa do projeto arquitetônico, a efetiva aplicação da assistência técnica para moradias de
interesse social, aspectos éticos relacionados ao exercício profissional, entre tantos outros temas.  
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3.5 ORGANOGRAMA 
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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

As informações referentes ao Planejamento Organizacional, estão descritos nos subítens 4.1.1 e
4.1.2.  
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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

Visão Geral
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada
Adotamos a preferência ao menor risco, em grau de conservadorismo mais acentuado, por
extensão na utilização e detrimento de recursos de terceiros.
Sistema Nacional que possibilita a equivalência estrutural. Da análise estratégica com único 
objetivo,
prever sua evolução ou exercitar o entendimento de crescimento, diferenciação por Unidade
s Federativas, concentração econômica e identidade. 

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

Urbanismo.

Missão
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos.

Valores
Ética e transparência;

Excelência organizacional; 

Comprometimento com inovação;

Unicidade e integração;

Democratização da informação e conhecimento e;

Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade.

Diagnóstico Estratégico
Análise de ambiente interno

Forças

Legitimação pela categoria profissional;

Presença em todas as unidades da federação;

Competência e comprometimento dos conselheiros, funcionários e demais colaboradores;

Ausência de história negativa;

Base tecnológica diferenciada;

Poder de "polícia";

Criado com 100mil arquitetos e urbanistas já registrados;
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Apoio das entidades nacionais e;

Possuir a experiência e a história acumuladas por mais de 90 anos pelas entidades de arquitetos.

 

Fraquezas

Insegurança financeira;

Carência de informações sobre o público-alvo; 

Deficiência/ausência de sistemas corporativos - "terceirizados";

Tecnologia própria em desenvolvimento;

Corpo funcional temporário;

Influência do antigo conselho;

Fluxos e processos inter-relacionados e;

Insustentabilidade financeira de alguns CAU/UF.

Análise de ambiente externo
Oportunidades

Nova dinâmica econômica e social do país;

Novas práticas sociais;

Novas tecnologias;

União e apoio das entidades de arquitetura e dos arquitetos e urbanistas;

Abertura para criação de um novo modelo de conselho;

Maior inserção regional e global do país;

Mobilidade/fluxo de profissionais estrangeiros;

Reorganização espacial do país e;

Modalidade licitatória de "concurso público de projetos".

 

Ameaças

Desconhecimento e desinformação dos arquitetos e urbanistas e da sociedade;

Sombreamento de atuação com profissões regulamentadas por outras organizações;

Mobilidade/fluxo de profissionais estrangeiros;

Fragilidade nos processos de formação e atualização profissional;

Ações do poder executivo, legislativo e judiciário;

Má distribuição dos profissionais nas unidades da federação;

Imagem negativa dos conselhos em geral;

Baixa valorização do projeto e do planejamento pelo poder público;

Resistência à modalidade licitatória de "concurso público de projetos";
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Desvalorização do profissional pela remuneração e;

Baixa inserção do arquiteto na esfera pública.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
Mesmo considerando todas as diversidades, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de

Janeiro, encerrou o exercício de 2015, com um superávit financeiro de R$1,739 milhão, ou equivalente
a 16,70% de todas as nossas receitas arrecadadas de R$10,408 milhões.

 

A  receita  consolidada  do  Conselho  alcançou  em  2015  uma  variação  superior  em  11,45%,
comparado ao exercício anterior.

Elaboração da Estratégia
Identificação da estratégia atual

O CAU/RJ tem a missão de orientar e desenvolver as atividades profissionais, restabelecendo o
papel social do arquiteto e urbanista. Além de defender a sociedade, o bem viver, a qualidade do
ambiente urbano, através da garantia das melhores práticas profissionais. 

 

Seguindo o processo de planejamento, em atendimento às Diretrizes do CAU/BR, a Diretoria
Executiva do CAU/RJ realizou revisões periódicas trimestrais e quadrimestrais, por meio de análises
de sazonalidade e de execução de metas estabelecidas para o exercício. Ações proativas ao controle
orçamentário foram realizadas visando aprimorar procedimentos para adequação do Plano 2015 e
2016.

Identificação da estratégia futura
No final do exercício de 2014, foi concluído o processo eleitoral do CAU/RJ. 

 

A formalização para a  nova gestão foi  realizada em 06 de janeiro de 2015,  e  as  respectivas
Comissões Permanentes em 03 de fevereiro de 2015.

 

Prioridade aos investimentos às atividades de Fiscalização e Atendimento foram determinantes ao
novo  paradigma  de  gestão.  Reforma  nas  instalações  dessas  duas  gerências,  geraram  maior
conveniência ao atendimento direto aos profissionais e representantes de empresas em Arquitetura e
Urbanismo.  Atividades  itinerantes  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  seguiram  o  mesmo  grau  de
importância.

 

Dinamização aos  processos  internos  administrativos,  em conjunto  na  execução ao plano de
capacitação de pessoal, em pleno processo de efetivação do novo quadro de funcionários concursados.

 

Políticas de cargos e salários e patrocínios entraram em operação, inclusive, da definição de
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Macro Objetivo:  
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos 
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de Arquitetura e Urbanismo;
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e
urbanistas e a sociedade; Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada e; Garantir a participação dos arquitetos e
urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana.

responsabilidades através do Manual do Servidor. Operacionalização de instrumentos internos de
controle de ponto, visando maior participação dos colaboradores.

 

Incorporação, nos projetos e atividades para o exercício, dos custos com pessoal, decorrentes das
indenizações trabalhistas dos funcionários desligados, por força do concurso público.

 

Participação de todas as áreas operacionais, Diretorias e Comissões, seguindo a nova metodologia
de planejamento para a elaboração do plano orçamentário do exercício de 2016.

Objetivos e Metas
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

Introdução
Criado  pela  Lei  Federal  12.378  de  31  de  dezembro  de  2010,  o  Conselho  de  Arquitetura  e

Urbanismo,  autarquia  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  público,  com  autonomia
administrativa, financeira e estrutura federativa, passa a regulamentar as atividades de arquitetura e
urbanismo  no  país.  O  CAU  surge  como  o  mais  novo  interlocutor  da  sociedade  na  agenda  do
desenvolvimento urbano.

Em 15 de dezembro de 2011, dia do aniversário do Arquiteto Oscar Niemeyer, em sessão solene
realizada no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, tomaram posse
os primeiros Conselheiros do CAU/RJ (27 titulares e 27 suplentes) e sua respectiva diretoria para um
mandato de três anos. O CAU/RJ passou a funcionar em 02 de janeiro de 2012.

Missão/Finalidade institucional
O CAU/RJ tem a missão de orientar e desenvolver as atividades profissionais,
restabelecendo o papel social do arquiteto e urbanista. Além de defender a sociedade, o
bem viver, a qualidade do ambiente urbano, através da garantia das melhores práticas
profissionais.

Competências Legais
Artigo 34 da Lei 12.378 de 31/12/2010.

 

Art. 34.  Compete aos CAUs: 

 

I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos; 

 

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos demais
atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência; 

 

III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na forma do
Regimento Geral do CAU/BR; 

 

IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas; 

 

V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas
habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o
cadastro atualizado; 

 

VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica; 
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VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os acervos
técnicos; 

 

VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo; 

 

IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o Regimento
Geral do CAU/BR; 

 

X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e
orçamento; 

 

XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a promover o
cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos; 

 

XII  -  representar  os  arquitetos  e  urbanistas  em  colegiados  de  órgãos  públicos  estaduais  e
municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo,
assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência; 

 

XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e  

 

XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas. 

Análise crítica
O CAU/RJ vem cumprindo o seu Planejamento Estratégico que prevê entre suas atividades a de

fiscalização.

 

Informamos que  ao  longo do  ano de  2015,  foram efetuados  1.427 intimações,  gerados  697
notificações e 63 autos de infração, destacamos que no interior do Estado tivemos 308 ações de
fiscalização.

 

Outro  ítem importante  do  Planejamento  é  o  atendimento  além da  mudança  de  local  com a
ampliação da área e aquisição de novos equipamentos (maio de 2015). Tivemos 5.233 atendimentos
presenciais, 7.177 por e-mails e 16.759 por telefone.

 

Trabalhamos no projeto CREA-CAU onde conseguimos resgatar 265 registros que não foram
migrados pelo CREA-RJ.

 

Foram registrados 322 empresas e 934 profissionais.
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Emitimos 395 certidões de acervo técnico e foram registrados 61.509 RRTs.
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4.2 RESULTADOS 

 

 

- Ações/Resultados - Projetos & Atividades - Plano Estratégico - Anexo I a
- Ações/Resultados - Projetos & Atividades - Plano Estratégico - Anexo I b
- Considerações Finais 2015 - Plano Estratégico - Anexo II
- Descrição Sintética dos Objetivos e Metas - Plano Estratégico - Anexo III
- Limites de Aplicação de Recursos Estratégicos - Plano Estratégico - Anexo IV
- Objetivos & Metas 2015 - Plano Estratégico - Anexo V
- Quadro Geral de Fontes e Usos - Plano Estratégico - Anexo VI

25



4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
Conforme quadros abaixo: 
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4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 
 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

 Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A
REALIZAR 16.811.346,59 20.257.197,88 1.451.604,21 0,00 1.987.798,00 0,00 16.275.152,80 20.257.197,88

6.2.1.1.1 - RECEITA
CORRENTE 9.704.945,00 10.642.197,88 1.296.763,00 0,00 1.987.798,00 0,00 9.013.910,00 10.642.197,88

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 6.009.533,00 4.669.376,88 0,00 0,00 1.269.030,00 0,00 4.740.503,00 4.669.376,88

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 6.009.533,00 4.669.376,88 0,00 0,00 1.269.030,00 0,00 4.740.503,00 4.669.376,88

6.2.1.1.1.02.01.01 -
ANUIDADES 6.009.533,00 4.669.376,88 0,00 0,00 1.269.030,00 0,00 4.740.503,00 4.669.376,88

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 2.720.805,00 3.916.111,00 1.083.712,00 0,00 544.161,00 0,00 3.260.356,00 3.916.111,00

6.2.1.1.1.05.05 -
EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA - RRT

2.720.805,00 3.916.111,00 1.083.712,00 0,00 544.161,00 0,00 3.260.356,00 3.916.111,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 974.607,00 1.671.710,00 213.051,00 0,00 174.607,00 0,00 1.013.051,00 1.671.710,00

6.2.1.1.1.06.05 -
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

800.000,00 1.671.710,00 213.051,00 0,00 0,00 0,00 1.013.051,00 1.671.710,00

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS
SOBRE ANUIDADES 0,00 171.710,00 213.051,00 0,00 0,00 0,00 213.051,00 171.710,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

800.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 1.500.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00

6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE
INFRAÇÕES 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00
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6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 7.106.401,59 9.615.000,00 154.841,21 0,00 0,00 0,00 7.261.242,80 9.615.000,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 7.106.401,59 9.615.000,00 154.841,21 0,00 0,00 0,00 7.261.242,80 9.615.000,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT
DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.106.401,59 9.615.000,00 154.841,21 0,00 0,00 0,00 7.261.242,80 9.615.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES
DE CREDITO 16.811.346,59 20.257.197,88 6.078.365,29 2.611.473,50 6.614.559,08 2.611.473,50 16.275.152,80 20.257.197,88

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 16.811.346,59 20.257.197,88 6.078.365,29 2.611.473,50 6.614.559,08 2.611.473,50 16.275.152,80 20.257.197,88

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 8.886.121,34 10.642.197,88 3.900.965,29 1.995.425,36 3.798.576,63 1.984.865,36 8.988.510,00 10.652.757,88

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 5.337.719,75 4.673.628,19 358.000,00 698.631,25 1.517.546,50 65.592,61 4.178.173,25 5.306.666,83

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL
E ENCARGOS 5.237.719,75 4.623.628,19 353.000,00 632.131,25 1.517.546,50 63.000,00 4.073.173,25 5.192.759,44

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 3.821.219,75 3.312.879,95 114.000,00 496.135,25 1.218.546,50 44.000,00 2.716.673,25 3.765.015,20

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 816.500,00 979.822,20 139.000,00 20.546,00 0,00 12.000,00 955.500,00 988.368,20

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 600.000,00 330.926,04 100.000,00 115.450,00 299.000,00 7.000,00 401.000,00 439.376,04

6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS 100.000,00 50.000,00 5.000,00 66.500,00 0,00 2.592,61 105.000,00 113.907,39

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL
DE CONSUMO 157.000,00 200.000,00 165.400,00 32.810,00 12.000,00 78.250,00 310.400,00 154.560,00

6.2.2.1.1.01.02.01 -
MATERIAL DE CONSUMO 157.000,00 200.000,00 165.400,00 32.810,00 12.000,00 78.250,00 310.400,00 154.560,00

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA

265.000,00 420.000,00 200.000,00 7.000,00 174.559,13 0,00 290.440,87 427.000,00

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS

65.000,00 50.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 65.000,00 57.000,00

6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS 200.000,00 370.000,00 200.000,00 0,00 174.559,13 0,00 225.440,87 370.000,00

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

2.445.000,00 4.315.717,73 2.633.426,88 760.723,97 1.804.673,81 1.673.431,96 3.273.753,07 3.403.009,74
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6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS
DE CONSULTORIA 180.000,00 80.000,00 185.000,00 12.726,32 170.000,00 0,00 195.000,00 92.726,32

6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

300.000,00 378.851,83 170.000,00 47.500,00 241.000,00 290.050,00 229.000,00 136.301,83

6.2.2.1.1.01.04.03 -
MANUTENÇÃO SISTEMAS
INFORMATIZADOS

260.000,00 405.159,57 63.000,00 56.290,00 248.350,00 186.500,00 74.650,00 274.949,57

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
PRESTADOS 1.555.000,00 3.326.200,02 2.115.426,88 624.207,65 1.139.323,81 1.181.881,96 2.531.103,07 2.768.525,71

6.2.2.1.1.01.04.06 -
PASSAGENS 150.000,00 125.506,31 100.000,00 20.000,00 6.000,00 15.000,00 244.000,00 130.506,31

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS
DIVERSOS 85.000,00 295.506,31 391.366,00 97.500,00 109.284,00 20.900,14 367.082,00 372.106,17

6.2.2.1.1.01.05.01 -
ENCARGOS DIVERSOS 85.000,00 295.506,31 391.366,00 97.500,00 109.284,00 20.900,14 367.082,00 372.106,17

6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS
DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

596.401,59 737.345,65 152.772,41 388.260,14 180.513,19 146.690,65 568.660,81 978.915,14

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO
DE APOIO AO CAU-UF 296.401,59 340.655,00 81.850,81 0,00 75.513,19 0,00 302.739,21 340.655,00

6.2.2.1.1.01.07.02 -
CONVÊNIOS, CONTRATOS
E PATROCÍNIO

300.000,00 396.690,65 70.618,60 337.260,00 105.000,00 146.690,65 265.618,60 587.260,00

6.2.2.1.1.01.07.03 - JUROS E
ENCARGOS DE MORA DE
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS

0,00 0,00 300,00 1.000,14 0,00 0,00 300,00 1.000,14

6.2.2.1.1.01.07.05 - FUNDO
DE RESERVA DO CENTRO
DE SERV.
COMPARTILHADO

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

7.925.225,25 9.615.000,00 2.177.400,00 616.048,14 2.815.982,45 626.608,14 7.286.642,80 9.604.440,00

6.2.2.1.1.02.01 - 7.925.225,25 9.615.000,00 2.177.400,00 605.548,14 2.815.982,45 616.108,14 7.286.642,80 9.604.440,00
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INVESTIMENTOS

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,
INSTALAÇÕES E
REFORMAS

500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 387.548,14 2.000.000,00 1.612.451,86

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES

335.000,00 0,00 677.400,00 605.548,14 152.000,00 228.560,00 860.400,00 376.988,14

6.2.2.1.1.02.01.04 -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.090.225,25 7.615.000,00 0,00 0,00 2.663.982,45 0,00 4.426.242,80 7.615.000,00

6.2.2.1.1.02.03 -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00

TOTAIS: 16.811.346,59 20.257.197,88 1.451.604,21 0,00 1.987.798,00 0,00 16.275.152,80 20.257.197,88
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 
Transferências Realizadas 
Fundo de Apoio CAU/BR: R$340.654,99 
Centro de Serviços Compartilhados CSC CAU/BR: R$482.730,00 
Fundo de Reserva CSC CAU/BR: R$48.273,00 
UIA 2020: R$270.000,00 
SEAERJ – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 
(CNPJ.: 34.116.384/0001-24) R$20.000,00 
IAB (CNPJ.: 33.818.600/0001-10) R$23.600,00 
  
EDITAIS APROVADOS – RESTOS A PAGAR 
Edital 01/2015 
Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa 
(CNPJ.: 27.002.963/0001-80) R$15.000,00 
Dois Um Produções Ltda 
(CNPJ.: 01.826.678/0001-90) R$25.000,00 
Muller Galdames Serviços Culturais e Administrativos R$9.500,00 
  
Edital 02/2015 
Associação Soluções Urbanas 
(CNPJ.: 05.503.333/001-57) R$25.000,00 
FNA 
(CNPJ.: 43.014.786/0001-09) R$10.000,00 
Edições Rio de Janeiro 
(CNPJ.: 19.321.209/0001-85) R$25.000,00 
Edições Monolito 
(CNPJ.: 12.855.059/0001-40) R$25.000,00 
Instituto Casa 
(CNPJ.: 18.338.573/0001-95) R$25.000,00 
Ocean Films 
(CNPJ.: 04.069.379/0001-47) R$25.000,00  
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4.3.3 RECEITAS 
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Conta contábil
Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 20.257.197,88 10.407.602,94 9.849.594,94

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 10.642.197,88 10.407.602,94 234.594,94

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 4.669.376,88 4.769.964,94 -100.588,06

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 4.669.376,88 4.769.964,94 -100.588,06

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 4.669.376,88 4.769.964,94 -100.588,06

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física -
do Exercício 3.906.822,44 3.697.352,27 209.470,17

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física -
do Exercício Anterior 0,00 465.970,33 -465.970,33

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica
- do Exercicio 762.554,44 521.507,45 241.046,99

                  6.2.1.2.1.02.01.01.004 - 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica
- do Exercício Anterior 0,00 85.134,89 -85.134,89

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 3.916.111,00 3.831.575,65 84.535,35

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 28.361,09 -28.361,09

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 0,00 28.361,09 -28.361,09

              6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 3.916.111,00 3.800.811,35 115.299,65

                6.2.1.2.1.05.05.02 - 6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 3.916.111,00 3.800.811,35 115.299,65

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 0,00 2.403,21 -2.403,21

                6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Direitos Autorais 0,00 2.403,21 -2.403,21

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 1.671.710,00 1.787.822,23 -116.112,23

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.671.710,00 1.787.822,23 -116.112,23
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                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 171.710,00 413.059,12 -241.349,12

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 171.710,00 413.059,12 -241.349,12

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.500.000,00 1.374.763,11 125.236,89

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - CDB/RDB -
Titulos de Renda Fixa 1.500.000,00 1.374.763,11 125.236,89

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 385.000,00 18.240,12 366.759,88

              6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 385.000,00 9.734,91 375.265,09

                6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 385.000,00 9.734,91 375.265,09

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 0,00 4.909,48 -4.909,48

                6.2.1.2.1.08.03.01 - 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações 0,00 757,35 -757,35

                6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 0,00 4.152,13 -4.152,13

              6.2.1.2.1.08.04 - 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO
IDENTIFICADAS 0,00 3.595,73 -3.595,73

                6.2.1.2.1.08.04.01 - 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não
Identificadas 0,00 3.595,73 -3.595,73

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 9.615.000,00 0,00 9.615.000,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 9.615.000,00 0,00 9.615.000,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 9.615.000,00 0,00 9.615.000,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 9.615.000,00 0,00 9.615.000,00
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4.3.4 DESPESAS 

 

 

- Demonstrativo de Execução Despesa - Anexo VII
- Despesa Modalidades Licitações - Anexo VIII
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 
DA RECEITA: 
A receita arrecadada até 31 de dezembro de 2015 atingiu R$10.407.602,94, correspondendo a

97,8% das Receitas Correntes Orçadas de R$10.642.197,88.   
  
DA DESPESA: 
A  despesa  realizada  até  o  mês  de  dezembro  de  2015  atingiu  o  valor  de  R$8.669.079,00,

correspondendo a 81,4% das Despesas Correntes Orçadas de R$10.652.757,88, e 42,8% da Despesa
Total Orçada neste exercício, de R$20.257.197,88. 

  
DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: 
Comparando a Receita Arrecadada com Despesas Realizada até o mês de dezembro de 2015,

constatou-se um Superávit Financeiro no valor de R$1.738.523,94, ou 16,70% das receitas correntes
arrecadadas no exercício de R$10.407.602,94.  
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4.5 FISCALIZAÇÃO 

 

 

- Gerência de Fiscalização 2012 - 2016 - Anexo IX
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4.6 INDICADORES 
Em 2015, estava em fase de desenvolvimento, no processo de planejamento e gestão da estratégia,

os indicadores vinculados ao mapa estratégico, a serem implementados a partir de 2016. 
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5 - GOVERNANÇA 

 
 
5.1 GOVERNANÇA 

Os três  principais  princípios  da  Governança  no  Setor  Público,  quais  sejam a  transparência,
integridade e responsabilidade na prestação de contas, norteiam a Administração Pública para realizar
uma gestão eficiente e responsável. 

  
Neste contexto, o CAU/RJ tem seu foco nos resultados e nas necessidades dos profissionais e da

sociedade, beneficiários dos nossos serviços.   
  
Buscando trazer maior eficiência na gestão do CAU/RJ, foi criado pela Gestão 2015/2017 o cargo

de Gerente Geral sendo possível efetuar o planejamento, a coordenação e supervisão de todas as
atividades do Conselho desenvolvidas pelas Gerências e Assessorias específicas. 

  
Foi operacionalizada a coordenação e seus respectivos programas, projetos e ações estratégicas,

promovendo o alinhamento a todos os colaboradores do Conselho. 
  
Foram definidos os indicadores de gestão que subsidiem a avaliação e o monitoramento das

atividades; com a coordenação a implementação e a disseminação de metodologias de verificação e
acompanhamento dos indicadores estabelecidos; 

  
Promoção dos meios que garantam a disponibilidade e a integridade das informações necessárias

ao acompanhamento e à avaliação do planejamento estratégico institucional, tanto no que diz respeito
à formulação das estratégias quanto a execução destas; 

  
Foram efetuados estudos, analisadas proposições e apresentadas propostas de melhoria à gestão

dos recursos institucionais do Conselho; 
  
Coordenando projetos sobre a otimização de processos de trabalho e a racionalização de métodos,

procedimentos e rotinas a serem implantados no Conselho; 
  
Há um monitoramento contínuo e permanentemente do clima interno do Conselho, propondo,

coordenando e acompanhando a implementação de projetos e programas voltados para a melhoria do
clima organizacional;   
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5.2 DIRIGENTES 
Dirigentes e membros de conselhos 
Diretoria 
Jeronimo de Moraes Neto 
Presidente 
CPF.: 337.793.507-00 
Luis Fernando Valverde Salandía 
Vice Presidente 
CPF.:033.116.197-49 
  
Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes 
Diretora Financeira 
CPF.: 708.270.367-87 
Júlio Cláudio da Gama Bentes 
Diretor Adjunto Financeiro 
CPF.: 051.788.887-40 
  
José Canosa Miguez 
Diretor Administrativo 
CPF.: 149.361.607-25 
Patricia Cavalcante Cordeiro 
Diretora Adjunta Administrativa 
CPF.: 096.911.247-50 
  
Augusto Cesar de Farias Alves 
Diretor Técnico 
CPF.: 481.617.647-00 
Angela Botelho 
Diretora Adjunta Técnica 
CPF.: 192.583.727-00 
  
Luis Fernando Donadio Janot 
Conselheiro Federal Titular 
CPF.: 027.569.197-72 
  
Pedro da Luz Moreira 
Conselheiro Federal Suplente 
CPF.: 718.961.717-53 
  
Conselheiro Estadual Titular 
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Jeronimo de Moraes Neto CPF: 337.793.507-00 
Luis Fernando Valverde Salandía CPF: 805.450.687-20 
Almir Fernandes CPF: 000.729.829-34 
Angela Botelho CPF: 192.583.727-00 
Antônio Augusto Veríssimo CPF: 200.188.196-72 
Armando Leitão Mendes CPF: 110.046.577-49 
Augusto Cesar de Farias Alves CPF: 481.617.647-00 
Carlos Fernando de Souza Leão Andrade CPF: 380.438.667-91 
Eduardo Carlos Cotrim Guimarães CPF: 592.376.517-91 
Flavio de Oliveira Ferreira CPF: 038.273.137-91 
Grasiela Mancini França Pereira CPF: 030.719.947-96 
Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes CPF: 579.970.557-20 
João Carlos Laufer Calafate CPF: 728.126.057-15 
José Canosa Miguez CPF: 149.361.607-25 
Júlio Cláudio da Gama Bentes CPF: 051.788.887-40 
Leonardo Marques de Mesentier CPF: 748.106.007-00 
Luis Fernando Valverde Salandía CPF: 805.450.687-20 
Luiz André de Barros Falcão Vergara CPF: 283.801.697-00 
Marat Troina Menezes CPF: 057.233.217-30 
Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes CPF: 708.270.367-87 
Patricia Cavalcante Cordeiro CPF: 096.911.247-50 
Paulo Oscar Saad CPF: 344.805.017-20 
Rosemary Compans da Silva CPF: 727.812.627-49 
Sérgio Oliveira Nogueira da Silva CPF: 783.858.307-15 
Vicente de Paula Loureiro CPF: 359.564.707-63 
Washington Menezes Fajardo CPF: 163.086.418-80 
  
Conselheiro Estadual Suplente 
Luciano Pereira Medeiros CPF: 209.653.387-20 
Alder Catunda Timbó Muniz CPF: 695.343.147-49 
José Mauro Carrilho Guimarães CPF: 609.729.717-34 
Guilherme Araujo de Figueiredo CPF: 853.564.097-53 
Pedro Motta Lima Cascon CPF: 323.518.367-15 
Carlos Alberto Peres Krykhtine CPF: 038.811.167-45 
Manoel Vieira Gomes Júnior CPF: 051.691.427-81 
Marcela Marques Abla CPF: 105.219.047-22 
Celso Hugo Girafa CPF: 362.965.117-87 
Fred Pereira Souto CPF: 561.439.237-87 
Ronaldo José da Costa CPF: 022.312.157-64 
Vera Magiano Hazan CPF: 011.980.187-63 
Celso Rayol Junior CPF: 011.155.137-45 
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Silvia Carvalho Barboza CPF: 011.972.278-06 
Claudia Baima Mesquita CPF: 010.572.697-43 
Romao Veriano da Silva Pereira CPF: 596.239.347-34 
Armando Ivo de Carvalho Abreu CPF: 012.157.107-63 
Lucas Teixeira Franco CPF: 055.219.617-71 
Luiz Carlos de Andrade Florido CPF: 841.473.007-82 
Rodrigo da Cunha Nogueira CPF: 085.131.757-06 
Ronaldo Foster Vidal CPF: 268.616.157-49 
Jorge Ricardo Santos de Lima Costa CPF: 664.494.567-87 
Sergio Antonio da Silva S. Pinto CPF: 589.923.167-04 
Claudio Antonio Santos Lima Carlos CPF: 667.702.547-00  
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5.3 AUDITORIA 

 

 

- Relatório de Atividades da Auditoria Interna 2015 - Anexo X

43



5.4 APURAÇÕES 

 

 

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados
e as providências adotadas

Houve a abertura de um processo de sindicância a fim de apurar a responsabilidade na contratação
de serviços de buffet, sem licitação.

A comissão e sindicância concluiu que:

a) A contratação em tela contrariou a determinação legal indicada pela Lei de Licitações;

b) Foi demonstrado, através da pesquisa de mercado, a compatibilidade dos preços efetivamente
pagos, não sendo comprovado prejuízo ao erário;

c) Não houve má fé do contratado;

d)  Foi  celebrado  o  Termo  de  Ajuste  de  Contas  entre  o  CAU/RJ  e  a  empresa
contratada dando ampla e plena quitação;

e) Não foi possível a oitiva dos funcionários envolvidos pois os mesmos foram dispensados em
substituição aos concursados;

Opinou-se pelo arquivamento do Processo de Sindicância e que fosse recomendado ao setor
administrativo a rigorosa observância da legislação.

 

Informações adicionais
Não há.
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5.5 GESTÃO RISCOS 
O CAU/RJ tem como propósito a entrega de serviços de qualidade e eficiente para os Arquitetos e

Urbanistas bem como para a sociedade em geral.  Para que possamos atingir este objetivo diversas
situações podem ameaçar o sucesso e oportunidades de melhoria, as quais devem ser gerenciadas de
forma estruturada. 

  
O bom gerenciamento de riscos contribui também para aumentar a confiança do profissional e do

cidadão, resultando em : 
  
- melhor chance de entrega de serviços no prazo, no custo e na qualidade esperada; 
- redução de surpresas, crises e “apagar incêndios”; 
- aumento de chances de sucesso de Programas e Projetos; 
- maior transparência. 
  
Podemos considerar riscos como eventos ou condições incertas, que caso ocorram, podem gerar

impactos negativos (ameaças) ou positivos (oportunidades) nos objetivos (por exemplo: objetivos de
prazo, custo, qualidade, escopo e imagem) de programas, projetos ou serviços a serem entregues à
sociedade. 

  
Toda atividade humana inclui riscos. Sendo assim, toda organização deve gerenciar os riscos de

modo a contê-los em níveis aceitáveis. O gerenciamento de riscos consiste na aplicação de princípios e
processos para identificação e avaliação de riscos ao planejamento, à implementação e ao controle das
respostas aos riscos. 

  
Consciente da importância do controle de riscos o CAU/RJ vem se estruturando e implantando

mecanismos e instrumentos facilitadores deste processo. 
  
A fim de minimizar os riscos esta Administração realiza reuniões periódicas de acompanhamento

com as áreas operacionais com a implantação de controle mensal de avaliação de falhas, estabelecendo
o controle de produção por área de atuação do Conselho. 

  
Estabeleceu-se a manualização de procedimentos com definição de processos, métodos e técnicas

a serem utilizados; Papéis e responsabilidades por meio da instituição do Plano de cargos e salários e
formulários e modelos a serem utilizados a fim de padronizar e evitar falhas. 

  
Utilização da auditoria interna para auxiliar no desenvolvimento do processo de gerenciamento de

riscos, uma vez que possui uma visão de todas as atividades relevantes que a organização executa. O
trabalho da auditoria interna provê uma importante garantia independente e objetiva sobre a adequação
do processo de gerenciamento de riscos, controle e governança. 

  
Desta forma, o CAU/RJ vem trabalhando permanentemente no controle e aprimoramento das suas

atividades e contas.  
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5.6 REMUNERAÇÕES 
Conforme  Art.40  da  Lei  nº  12.378/2010,  não  há  remuneração  aos  membros  de  diretoria  e

Conselho, pois são considerados membros honoríficos. 
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 
 

SISTEMÁTICA DE
CONTRATAÇÃO DA

AUDITORIA INDEPENDENTE

Foi realizado o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, segundo os ditames
jurisprudenciais do TCU, sem prejuízo da melhor forma de assegurar-se a qualificação técnica
de possíveis licitantes, nos limites legais.

NOME DA EMPRESA
CONTRATADA

BDO RCS AUDITORES
INDEPENDENTES –
SOCIEDADE SIMPLES

CPNJ DA CONTRATADA 54.276.939/0001-79

ENDEREÇO DA EMPRESA
CONTRATADA Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Bairro Consolação, CEP: 01050-030, São Paulo – SP.

CONTATO Tel: +55 (11) 3848 5880 Fax: +55 (11) 3045 7363 - www.bdobrazil.com.br

DATA DO CONTRATO 29/02/2016 VALOR DO CONTRATO R$ 235.000,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre os
controles internos e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2015, quanto à posição financeiras e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil – CAU/BR e dos 27 Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal – CAU/UF.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O contrato assinado com a licitante tem vigência de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura (29/02/2016), podendo, a critério da Contratante, e sob condições vantajosas, ser
prorrogado mediante termo aditivo, por sucessivos períodos, nos termos do art. 57, II, da Lei
nº 8.666/1993.
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6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 
 
6.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

Introdução
Site, telefone, rede social, presencialmente, youtube, endereço eletrônico

Canais de Acesso
Tipo de Canal: Atendimento presencial

Portaria de criação: Não há.

Endereço / link de
acesso: Rua Evaristo da Veiga, 55. 16º andar. Centro. Rio de Janeiro

Horário de
funcionamento: 09:00 as 17:00

Descrição: Proporcionar um atendimento personalizado ao profissional e à sociedade.

Tipo de Canal: endereço eletrônico

Portaria de criação: Não há.

Endereço / link de
acesso: atendimento@caurj.gov.br

Horário de
funcionamento: não há limitação

Descrição: e-mail corporativo disponibilizado para os profissionais e público em geral possibilitando a
comunicação formal.

Tipo de Canal: Facebook

Portaria de criação: Não há.

Endereço / link de
acesso: www.facebook.com/caurjoficial

Horário de
funcionamento: não se aplica

Descrição: Estabecer maior integração e agilidade na comunicação com o profissional e a sociedade.

Tipo de Canal: mailing para imprensa

Portaria de criação: Não há.

Endereço / link de
acesso: Não há.

Horário de
funcionamento: Não há.

Descrição: Envio de releases e notas aos veiculos de comunicação para divulgação de informações de interesse da
sociedade e dos profissionais.

Tipo de Canal: Site
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Portaria de criação: Não há.

Endereço / link de
acesso: www.caurj.gov.br

Horário de
funcionamento: Não há.

Descrição: informa os principais serviços prestados ao profissional e divulga noticias de interesse da categoria e da
sociedade

Tipo de Canal: Telefone

Portaria de criação: Não há.

Endereço / link de
acesso: (21) 3916.3925 - (21) 2524.8004

Horário de
funcionamento: 9:00 às 17:00

Descrição: atender as demandas e prestar informações ao profissional e a sociedade.

Tipo de Canal: Transmissão ao vivo de reuniões plenárias e eventos

Portaria de criação: Não há.

Endereço / link de
acesso: através de link disponibilizado no site do CAU/RJ a cada evento/reunião

Horário de
funcionamento: Não há.

Descrição: Permitir maior acesso e disponibilizar em tempo real as reuniões e eventos de interesse público aos
profissionais e sociedade em geral.

Tipo de Canal: youtube

Portaria de criação: Não há.

Endereço / link de
acesso: https://www.youtube.com/user/CAURJOficial

Horário de
funcionamento: Não há.

Descrição: divulgar as ações e eventos do CAU/RJ amplificando sua imagem e facilitar o acesso aqueles que não
podem comparecer presencialmente as atividades propostas.
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6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 
Não houve. 
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6.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 

Introdução
O CAU/RJ possui em seu site um menu de transparência

Endereço do portal da transparência
www.caurj.gov.br

Informações disponíveis ao Cidadão
Chamadas publicas ; contas publicas; licitação; Diárias e Passagens; notificações e
Planejamento Estratégico

Análise crítica
Busca oferecer ao profissional e a sociedade maior transparência das contas públicas do
CAU/RJ
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6.4 ACESSIBILIDADE 

 

 

Medidas Adotadas
A  forma  como  foi  criado  o  sistema  do  CAU,  priorizou  o  mínimo  de  deslocamento  dos

profissionais e da sociedade para o acesso a informação. Com um sistema totalmente virtual é possível
efetuar todas as solicitações através de um terminal de computador em qualquer lugar do Estado. Desta
forma o acesso à informação é total.

Com relação às instalações físicas do CAU/RJ, é possível aos deficientes físicos um atendimento
confortável.

Apesar  do  CAU/RJ  ser  inquilino  no  edifício  que  ocupa,  foram  efetuados  contatos  com  a
sindicatura desde o primeiro mandato, para que o acesso no prédio atendesse ao Decreto 5.296/04 e às
leis 10.048/00 e 10.098/00, porém, até a presente data nenhum dos síndicos foi sensível a pressão do
Conselho.

A intenção da presente administração é de adquirir um imóvel que atenda a legislação vigente,
para as pessoas com necessidades especiais.

Informações Adicionais
Não há.
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7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
7.1 ORÇAMENTO 

A escrituração das receitas com anuidade e das despesas foi realizada pelo regime de competência.
As demais receitas foram escrituradas pelo regime de caixa. 

  
O Resultado Patrimonial do exercício foi de R$1.436.773,76 . 
  
O Resultado Financeiro foi superavitário em R$10.984.294,16, apurado em conformidade com a

Lei 4.320/64. 
  
O Superávit Orçamentário de R$1.738.523,94 .  
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7.2 NCASP 
Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

 

 

 

 

Justificativa
As Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas em observância às
determinações contidas na Lei nº 4.320/64 e em conformidade com os critérios e
procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público NBC T 16.9 e 16,10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008,
respectivamente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de
itens do patrimônio e  avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
Método Linear

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
(a) Valor da parcela que foi reconhecida no resultado como decréscimo patrimonial, e, no balanço

patrimonial, representada em conta redutora do respectivo ativo;

(b) O valor depreciado e amortizado foi apurado mensalmente, tendo sido reconhecido nas contas de
resultado do exercício;

(c) O valor residual e a vida útil econômica do um ativo serão revisadas ao final de cada exercício.
Quando as expectativas diferirem das estimativas anteriores, as alterações serão  efetuadas e;

(d) A depreciação e a amortização serão reconhecidas até que o valor líquido contábil do ativo seja
igual ao valor residual.

Taxas utilizadas para os cálculos
Taxa de depreciação anual de 10%

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das
disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do
imobilizado, do intangível e do diferido

O Conselho aplica as determinações contidas na NBC T 16.10 para avaliação e mensuração.

 

As Disponibilidades, Créditos e Dividas são registradas em moeda nacional obedecendo o critério
do valor original.

 

No que concerne à avaliação e mensuração do imobilizado, obedece o critério com base no valor
de aquisição".
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Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre
o resultado apurado no exercício
O valor depreciado no exercício de 2015 de R$ 59.880,15, impactou 0,67% em relação ao
total da variação patrimonial de R$ 8.943.608,78

Informações adicionais
Não há.
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7.3 APURAÇÃO CUSTOS 
Os empenhos foram realizados de acordo com a dotação orçamentária, considerando inclusive as

despesas de capital. 
  
De acordo com o planejamento financeiro  aprovado pela  Diretoria,  apuramos um superávit

orçamentário de R$1.738.523,94, devidamente demonstrado em nossas contas de caixas e equivalentes
de caixa. 

  
Aumentamos o quadro de pessoal para atender às necessidades do Conselho e ao Art.37, inciso II

da Constituição Federal, com a entrada de concursados. 
  
Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, registramos a relação de 44% de variação entre

as despesas com pessoal e encargos versus receitas correntes, apuradas no exercício de 2015.  
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7.4 DEMONSTRAÇÕES 

  
8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 
 
8.1 GESTÃO DE PESSOAS 

O CAU/RJ, no ano de 2015, finalizou a substituição do seu quadro de pessoal temporário, dando
posse a todos os concursados aprovados no Concurso de 2014. Finalizando o ano com 43 funcionários
entre concursados e comissionados. A sede foi reestruturada, compra de equipamentos, etc. Nos
pontos a seguir, foi detalhando toda a estrutura. 

 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

Introdução 
O CAU foi criado pela Lei 12.378/2010 porém teve suas instalações efetivadas somente em 2012

quando da extensão às Unidades da Federação, criando-se assim o CAU/RJ. Não poderia ser diferente,
fez-se necessária a contratação de quadro de pessoal provisório nos termos do art. 37, IX da CR/88 a
fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, até a aprovação a implantação
de  um  quadro  definitivo  de  pessoal.  Em  2014,  foi  realizado  o  Concurso  Público,  prevendo  a
contratação de funcionários concursados, em substituição aos temporários. Ao final de 2015, todos os
funcionários aprovados e classificados já tinham sido efetivados em substituição aos temporários. o
CAU/Rj mantém 11 funcionários Comissionados que ocupam cargos de gerencias e assessorias e 32
concursados.  
Analise Crítica 

O ano de 2015 foi um ano em que a estrutura de pessoal ainda se desenvolvia e caminhava com
seus primeiros destaques. Muito ainda há de se fazer, pois é necessário o treinamento e capacitação
dos novos funcionários do CAU/RJ, o que gerará consideráveis mudanças e aperfeiçoamentos de seu
quadro de pessoal.  
Informações adicionais 

Não há. 
 

 

 

Força de trabalho da UPC

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 32 32 11 2

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 32 32 11 2

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão 32 32 11 2

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório 0 0 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública 11 11 6 23

4. Total de Servidores (1+2+3) 43 43 17 25

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim
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Introdução 

O CAU/RJ, dipõe de 2 andares alugados com 280 metros cada localizados no Centro do Rio de
Janeiro, situado à Rua Evaristo da Veiga, 55 no 16ºe 21ºandares. No 16º andar fica disponibizado o
atendimento aos profissionais, sendo que neste andar fica toda área de fiscalização e área técnica. Fica
ainda instalado o  CPD,  sala  de  reuniao e  copa.  No 21º  fica  as  áreas  administrativa,  financeira,
comunicação, jurídico, gerência geral, assessorias, sala da presidência e plenário. O CAU/RJ adquiriu
todos os equipamentos de informática necessários para suas atividades internas, assim como móveis.   
Analise Crítica 

A  distância  entre  os  andares,  mesmo  estando  localizados  no  mesmo  edifício  dificulta  a
comunicação e interação entre os colaboradores. A área física hoje encontra-se no limite de sua
utilização. O CAU/RJ tem a intenção de adquirir uma sede prórpria com uma área que atenda aos
projetos atuais, além de facilitar a comunicação e interação da sua equipe.  
Informações adicionais 

Não há. 
 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 13 19

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 13 19

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 13 19

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 9 2

4. Total de Servidores (1+2+3) 22 21

Detalhamento da estrutura da UPC

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 11 11 7 23

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 11 11 7 23

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão 0 0 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 1 1 1 0

               1.2.4. Sem Vínculo 10 10 6 23

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0
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Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade 

O CAU/RJ conta com 43 funcionários, sendo 32 Concursados e 11 Comissionados. A entidade
encerrou o ano de 2015 com sua lotação efetiva de 43 colaboradores das suas 43 vagas autorizadas. O
CAU/RJ, encerrou o ano de 2015, com o quadro de funcionários completo. Para o atual estágio, o
CAU/RJ encontra-se suprido de todas as necessidades de pessoal para executar suas atividades.  
Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim 

O CAU/RJ tem 22 funcionários na área meio e 21 funcionários na área fim. Essa distribuição,
atende à todas necessidades do Conselho para executar suas atividades, finalidades e obrigações.  
Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados 

O CAU/RJ iniciou suas atividades em 2012, tendo realizado Concurso público em 2014. Nova
adequação quantitativa entre concursados e comissionados, foram reduzidos de 23 comissionados para
11. Esclarecemos que, pelo pouco tempo de exercício das atividades dos concursados, nenhum deles
ocupa cargo comissionado. 
  
Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível 

O perfil dos funcionários do CAU/RJ, é de servidores jovens, com isso levará alguns anos para que
a aposentadoria seja relevante sobre a força de trabalho. 
  
Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas 

Ao final de 2015, o CAU/RJ contava com 1 funcionário afastado por problemas de saúde, que
trouxe  sobrecarga  de  trabalho  para  o  setor  jurídico,  mas  que  foi  prontamente  resolvido  com a
dedicação dos outro colaboradores. 
 

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 11 11 7 23

Análise Crítica
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8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

Análise Crítica 
O CAU/RJ encerrou o ano de 2014 com 43,9% de despesas com pessoal. Em 2015 o CAU/RJ encerrou o exercício com 44% de despesas com pessoal

em relação a receita executada. Sendo que o percentual máximo autorizado pelo CAU/BR é de 55% da receita. Com isso, o CAU/RJ tem uma margem
para comprometimento, caso seja necessário aumentar seu quadro de pessoal sem que comprometa as outras atividades previstas no seu plano de ação.   
Informações Adicionais 

Não há. 

 

Despesas com Pessoal
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Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens
Fixas

Despesas variáveis
Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
assist. e
previd.

Demais
despesas
var.

Membros de poder e agentes políticos

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2015 1.491.893,19 0,00 0,00 0,00 11.581,73 450.059,33 0,00 0,00 0,00 1.953.534,25

2014 271.994,82 0,00 0,00 0,00 0,00 81.598,45 0,00 0,00 0,00 353.593,27

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2015 1.172.793,10 0,00 0,00 0,00 94.452,73 361.500,97 0,00 0,00 0,00 1.628.746,80

2014 1.291.992,44 0,00 0,00 0,00 125.995,61 430.293,50 0,00 0,00 0,00 1.848.281,55

Servidores cedidos com ônus

2015 197.584,55 0,00 0,00 0,00 6.644,00 50.936,76 0,00 0,00 0,00 255.165,31

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2015 183.158,29 0,00 0,00 0,00 268.821,88 83.061,63 0,00 0,00 0,00 535.041,80

2014 848.708,41 0,00 0,00 0,00 144.993,00 254.612,52 0,00 0,00 0,00 1.248.313,93
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8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 

 

 

- Manual do Servidor - Anexo XI
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8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
O CAU/RJ, não dispõe de mão-de-obra temporária. 
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8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Não se aplica à entidade 
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8.2.1 SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO
Descrição sucinta do Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)
O CAU/RJ não conta um Plano Estratégio de TI.

Atividades do Comitê Gestor de TI
O CAU/RJ não conta com um Comitê Gestou de TI, sendo que as atividades relacionadas a
está área são de responsabilidade da Gerência Administrativa.

Processos de gerenciamento de serviços TI implementados
No ano de 2015, não foi implantando processos de gerenciamentos de TI.

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas
terceirizadas
Foram nomeados 2 funcionários de carreira, na área, na intenção que a área de TI ficasse
sob o controle do CAU/RJ, sem dependência de empresas terceirizadas.

SISTEMAS
Sistema: SICCAU

Objetivo: Controle financeiro e cadastral dos profissionais inscritos no CAU.

Responsável técnico: CAU/BR

Responsável da área de negócio: CAU/BR

Criticidade para a unidade: Fundamental para o controle financeiro e cadastro de profissional.

Principais funcionalidades: Emissão da cobrança (anuidade, RRT, etc), cadastro e controle dos profissionais, etc.

Informações adicionais: Não há.

Sistema: SISCONT.NET

Objetivo: Controle financeiro e contábil

Responsável técnico: CAU/BR

Responsável da área de negócio: CAU/BR

Criticidade para a unidade: Fundamental para o controle financeiro e contábil.

Principais funcionalidades: Relatórios financeiros e contábeis.

Informações adicionais: Não há.

CAPACITAÇÕES
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Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI
O CAU/RJ conta com 2 funcionários de carreira, que ingressaram no ano de 2015. Para o
ano de 2016 está previsto capacitação desses funcionários, conforme as necessidades
apuradas.

Informações adicionais
Não há.

FORÇA DE TRABALHO TI
Análise crítica sobre a força de trabalho de TI
Os funcionários de carreira de TI, precisam de treinamento na aréa de gerenciamento de
rede e outras necessidades que serão apuradas.

Informações adicionais
Não há.

Força de trabalho TI Relação com a Entidade Quantidade

Estagiários 0

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da
unidade Funcionários de carreira 2

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de
outros órgãos/entidades 0

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da
unidade 0

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de
outros órgãos/entidades 0

Terceirizados 0

PROJETOS DE TI
Análise crítica sobre os Projetos de TI
No ano de 2015, não houve nenhum projeto de TI, uma vez que toda a rede já estava
instalada.

Informações adicionais
Não há.
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 TCU 

 

 

Recomendações Cumpridas

Não houve inspeção do TCU no CAU/RJ

Recomendações Não Cumpridas
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9.2 INTERNO 

 

 

Recomendações Cumpridas

Pedido de fornecimento de produto/serviços
Formalização do pedido de fornecimento para compras e serviços de pequeno valor.

Administração de Contratos
Foi selecionado um profissional exclusivamente para supervisionar os contratos em vigor exercendo o controle de
prazos, reajustes, formalização, pagamentos, etc

Concurso Público
Foi concluido o processo de transição de funcionários. Todo o quadro de funcionários do CAU/RJ é formado por
funcionários selecionados por meio de concurso público, com excessão apenas dos cargos comissionados.

Capacitação de Pregoeiro
Foram capacitados por meio de curso especifico 5 funcionários como pregoeiro

Protocolo Geral
Foi implantado o sistema de protocolo interno utilizando o SISTEMA – SICCAU buscando maior controle quanto a abertura e
tramite dos processos administrativos

Recomendações Não Cumpridas

Convênios
O repasse financeiro proveniente de alguns convênios não foram realizados em conta especifica.
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9.3 DANOS AO ERÁRIO 

 

 

 

Introdução
não houve dano ao erário

Análise crítica

Informações adicionais
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

- Deliberação CPFI - Anexo XII
- Deliberação Plenária - Anexo XIII
- Demonstrativo Exec Orçamento - Anexo XIV
- Descrição de Cargos & Competências - Anexo XV
- Instrução Normativa nº10/2015 - PCS - Anexo XVI
- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Anexo XVII
- Política de Cargos e Salários - Aprovado Plenária - Anexo XVIII
- Relação das Transposições - Anexo XIX
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 

 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

- Declaração de Unidade de Pessoal - Anexo XX
- Relatório dos Auditores Independentes - Anexo XXI
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Assinatura(s) 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ
CAU - RJ

Execução do Orçamento por Centro de Custos
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

%Saldo%Realizado%OrçamentoCentro de Custo

CNPJ: 14.892.247/0001-74

100,0048.754,390,000,000,2448.754,391 -  COMISSÕES PERMANENTES
100,0048.754,390,000,000,2448.754,39    1.01 -  COMISSÃO DE ENSINO EFORMAÇÃO PROFISSIONAL (CEF)
100,0048.754,390,000,000,2448.754,39        1.01.01 - PROJETO - Programa deProdução em Ensino
100,009.672.466,250,000,0047,759.672.466,252 -  COMISSÕES ESPECIAIS
100,0060.014,390,000,000,3060.014,39    2.02 -  COMISSÃO DE POLÍTICAS URBANAS(CPU)
100,0060.014,390,000,000,3060.014,39        2.02.01 - MOBILIDADE URBANA
100,0060.014,390,000,000,3060.014,39              2.02.01.001 - PROJETO -Assessoramento e Desenvolvimento de Ações
100,009.612.451,860,000,0047,459.612.451,86    2.04 - COMISSÃO ESPECIAL DE SEDEPRÓPRIA
100,009.612.451,860,000,0047,459.612.451,86        2.04.01 - PROJETO - Aquisição de Imóvelpara sede Definitiva
23,542.479.845,1876,468.056.132,0652,0110.535.977,244 -  UNIDADES OPERACIONAIS
51,22424.601,2248,78404.356,174,09828.957,39    4.01 - PRESIDÊNCIA
50,0623.660,0049,9423.600,000,2347.260,00        4.01.02 -  ASSESSORIA JURÍDICA
50,0623.660,0049,9423.600,000,2347.260,00              4.01.02.001 - PATROCINIO EMARQUITETURA
49,27117.258,2250,73120.756,171,17238.014,39        4.01.04 - PROJETO - Assessoria deComunicação

100,003.683,000,000,000,023.683,00        4.01.07 - PROJETO - Reserva deContigência
51,85280.000,0048,15260.000,002,67540.000,00        4.01.08 - ATIVIDADE - Patrocínio emArquitetura
21,172.055.243,9678,837.651.775,8947,929.707.019,85    4.02 -  GABINETE DE GERÊNCIA GERAL
20,371.351.160,4479,635.282.737,9032,756.633.898,34        4.02.03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
19,361.264.624,1480,645.268.172,9032,256.532.797,04              4.02.03.001 - ATIVIDADE - Operaçãoe Manutenção das Atividades
85,5986.536,3014,4114.565,000,50101.101,30              4.02.03.004 - PROJETO -Capacitação de Funcionários e Dirigentes
0,000,01100,00823.384,994,06823.385,00        4.02.04 - DIRETORIA FINANCEIRA
0,000,00100,00482.730,002,38482.730,00              4.02.04.002 - ATIVIDADE - Centro deServiços Compartilhados -  CSC
0,000,01100,00340.654,991,68340.655,00              4.02.04.003 - ATIVIDADE - FundoNacional de Apoio - CAU UFS
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CAU - RJ Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

%Saldo%Realizado%OrçamentoCentro de Custo
31,30704.083,5168,701.545.653,0011,112.249.736,51        4.02.07 - DIRETORIA TÉCNICA
37,50596.081,5162,50993.273,707,851.589.355,21              4.02.07.001 - PROJETO -Qualificação da Fiscalização
16,35108.002,0083,65552.379,303,26660.381,30              4.02.07.002 - PROJETO -Atendimento de Qualidade
60,2312.201.065,8239,778.056.132,06100,0020.257.197,88TOTAL
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UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 

COMPETÊNCIA RESPONSÁVEL CARGO PERÍODO 

DE 

ATUAÇÃO 

Gerência Geral Conduzir a 

elaboração e 

implementação dos 

planos estratégicos e 

operacionais, em 

todas 

as áreas do 

Conselho, visando 

assegurar o seu 

desenvolvimento, 

crescimento e 

continuidade em 

apoio à Presidência. 

Cynthia Attié Gerente Geral 16/03/2015 

Gerência Financeira Gerenciar as 

atividades 

financeiras do 

Conselho. 

Aleksandro 

Amorim 

Gerente 

Financeiro 

19/03/2013 

 

Gerência 

Administrativa 

Gerenciar as 

atividades 

administrativa do 

Conselho. 

Andreia M. de 

Oliveira Barroso 

Gerente 

Administrativo 

14/01/2014 

a 

29/01/2015 

Gerência 

Administrativa 

Gerenciar as 

atividades 

administrativa do 

Conselho. 

Michelle 

Fagundes 

Gerente 

Administrativo 

04/02/2015 

a 

25/09/2015 



 
 

 

Gerência 

Administrativa 

Gerenciar as 

atividades 

administrativa do 

Conselho. 

Flávio Vidigal de 

Carvalho Pereira 

Gerente 

Administrativo 

03/11/2015 

Gerência de 

Fiscalização 

Coordenar as 

atividades de 

fiscalização do 

Conselho em todo o 

Estado. 

Guilherme 

Fonseca 

Gerente de 

Fiscalização 

01/02/2013 

Gerência Técnica Coordenação da área 

técnica e de 

atendimento do 

profissional. 

Carolina Mamede Gerente 

Técnico 

01/10/2013 

Assessoria de 

Comunicação 

Assessorar o 

Conselho em suas 

demandas de 

comunicação. 

Mariana de 

Almeida Costa 

Assessora de 

Comunicação 

14/05/2013 

a 

25/09/2015 

Assessoria de 

Comunicação 

Assessorar o 

Conselho em suas 

demandas de 

comunicação. 

Marita Boos Assessora de 

Comunicação 

16/10/2015 

Assessoria Jurídica Assessorar as 

atividades da 

Gerência Jurídica 

prestando assessoria 

técnica jurídica às 

questões e demandas 

do conselho internas 

e externas. 

João Paulo 

Balsini 

Assessor 

Chefe do 

Jurídico 

25/04/2012 

a 

18/05/2015 



 
 

 

Assessoria Jurídica Assessorar as 

atividades da 

Gerência Jurídica 

prestando assessoria 

técnica jurídica às 

questões e demandas 

do conselho internas 

e externas. 

Carla Belmonte Assessor 

Chefe do 

Jurídico 

18/05/2015 

Assessoria de TI Prestar assistência de 

Informática ao 

CAU/RJ. 

Anderson 

Carvalho Ferreira 

Assessor de TI 11/05/2012 

a 

31/12/2015 

Auditoria Executar auditorias 

contábeis-

financeiras, visando 

assegurar a exatidão 

dos riscos contábeis, 

bem como preparar 

relatórios parciais e 

globais da auditoria. 

Carolina Vilhena Auditora 16/03/2015 

Chefe de Gabinete Coordenar e 

supervisionar o 

desenvolvimento das 

atividades dos 

servidores, processos 

e agenda do 

gabinete, para 

garantir a boa 

qualidade dos 

trabalhos, bem como 

Marina Burges Chefe de 

Gabinete do 

Presidente 

07/07/2015 



 
 

 

o cumprimento dos 

prazos. 

Secretária de Mesa Gerir as atividades 

das assessorias para 

assegurar um 

trabalho coordenado 

entre as diversas 

comissões. 

Rosane Barreto Secretária 

Geral de Mesa 

15/02/2012 

Assessoria Especial Planejar, organizar, 

executar e 

supervisionar as 

atividades da área 

gabinete da 

Presidência com 

base nas 

determinações de 

seu superior, fazendo 

cumprir as normas. 

Alessandra 

Vandelli 

Assessora 

Especial 

01/06/2015 

 



 
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ 

RJ 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 010/2015 - CAU/RJ, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Institui a Política de Cargos e Salários, no âmbito do 

CAU/RJ. 

 

Considerando o artigo 35 da Lei nº 12.378/2010, que confere ao Presidente do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ a atribuição de cuidar das questões 

administrativas do CAU; 

Considerando o art. 158 do Regimento Interno do CAU/RJ, que determina que o Conselho 

deve dispor de um “Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, sistematicamente atualizado, 

bem como de Regulamento para a sua operacionalização, respeitada a legislação trabalhista 

vigente, que deverá ser aprovado pela Plenária”; 

Considerando o art. 7º, inciso XVII do Regimento Interno do CAU/RJ, que determina que 

compete ao Plenário “apreciar e aprovar o plano de cargos e salários e suas alterações, bem como 

a remuneração do quadro de pessoal do CAU/RJ e os índices de sua atualização”;  

Considerando a Deliberação Plenária nº 34, de 30 de junho de 2015, que aprovou o 

organograma e a criação de novas vagas a serem implantadas no CAU/RJ; 

Considerando a Deliberação Plenária nº 43, de 11 de agosto de 2015, que fixou o piso 

salarial dos funcionários assistentes técnicos, administrativos, financeiros, fiscalização e de 

sistemas do CAU/RJ; 

Considerando a Deliberação Plenária nº 56, de 13 de outubro de 2015, que aprovou a 

tabela de cargos e salários da Política de Cargos e Salários – PCS do CAU/RJ; 

Considerando a Deliberação Plenária nº 077, de 08 de dezembro de 2015, que aprovou a 

descrição dos cargos do CAU/RJ; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Instituir a Política de Cargos e Salários anexa, no âmbito do CAU/RJ. 

Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura. 

Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 2015. 

 

 

Jerônimo de Moraes Neto 

Arquiteto e Urbanista 

Presidente do CAU/RJ  
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1. APRESENTAÇÃO 

O CAU/RJ identifica a necessidade de adotar ferramentas consistentes para gerir seus recursos humanos, que 
atendam requisitos legais e possibilitem ampliar a produtividade, dentro de uma visão de prestação de serviço de 
interesse público, tornando seu processo decisório mais eficaz, com vista às melhores práticas. Este documento 
estrutura a Política de Cargos e Salários – PCS.  

A PCS caracteriza-se como um instrumento de organização e normatização das relações de trabalho entre o 
CAU/RJ e seus servidores públicos, além de contribuir como parte da política de recursos humanos. 

Sustentado teoricamente no conjunto de premissas descritas a seguir, disponibiliza uma série de alternativas 
que permitem ao gestor administrar os recursos humanos do CAU/RJ de forma a estimular e valorizar o 
conhecimento, a competência e o desempenho superior de sua força de trabalho. 

 

1.1. Etapas da Metodologia de Cargos e Salários efetuados pela empresa 

Descrições de Cargos 

Abrangeu as especificações dos cargos, para obter o entendimento das principais atividades, responsabilidades, 
experiência, formação e comportamentos desejados para a entrega dos resultados esperados. 

Levantamento e análise de informações de mercado efetuado pela empresa e compatibilizado com as atividades 
desenvolvidas no CAU/RJ.  

Busca informações de mercado comparáveis à realidade da estrutura de cargos e salários do CAU, que 
possibilite estabelecer a curva de mercado através de Pesquisas Salariais pré-existentes. 

Elaboração das Tabelas Salariais 

A partir da análise dos resultados das informações do mercado, da tabela salarial do governo federal, são 
estabelecidas as curvas, equações e avaliação do posicionamento adequadamente competitivo para geração das 
Tabelas Salariais por Estado. 

Elaboração da Política de Cargos e Salários  

Contempla as práticas de gestão de remuneração através de política específica. 

 

2.  JUSTIFICATIVA 

A PCS constitui-se em instrumento relevante de gestão e deve contemplar princípios fundamentais, como 
flexibilidade, mobilidade funcional e motivação profissional, que promovam o estímulo ao desenvolvimento 
pessoal e profissional e retenção de talentos; deve propiciar oportunidades de progressão funcional atendendo a 
níveis de proficiência técnica requeridos pela organização. 

Além disso, a PCS é uma ferramenta que serve tanto à organização quanto aos servidores públicos, pois 
direciona as ações de gestão de talentos e garante o conhecimento dos requisitos necessários para o exercício dos 
cargos. 

Assim, a PCS associada ao processo de avaliação de desempenho, contribuirá significativamente para a 
orientação do desenvolvimento profissional. O servidor público é beneficiado na medida em que passa a ter clareza 
das perspectivas de crescimento, progresso profissional e pessoal, enquanto a organização melhora seu processo 
de captação e retenção de talentos, consolidando práticas de gestão voltadas para a excelência organizacional. 

A PCS deve ser dinâmica, atualizada, adequada financeiramente ao mercado de trabalho, a fim de cumprir sua 
finalidade de atrair e manter os talentos, bem como de garantir a melhoria contínua da organização com base no 
desenvolvimento profissional dos seus servidores públicos. 

No caso do CAU/RJ, a adaptação efetuada teve por objetivo a melhoria salarial dos servidores de nível médio, 
tendo em vista a importância de suas tarefas para o Conselho, desta forma minimizando a rotatividade da mão de 



 
 

 

4 
 

obra. Em menos de seis meses de concurso já tivemos a primeira saída de um concursado de nível médio na área 
administrativa.  

Outro ponto a ser destacado é a valorização dos cargos gerenciais e em particular os das áreas fins: Gerência 
Técnica e Gerência de Fiscalização, pois são as duas áreas que refletem a imagem do Conselho, que possuem todos 
os projetos para melhoria do Atendimento, Fiscalização, RRT, Acervo Técnico, assim como a captação e recuperação 
dos registros e são compostas na sua maioria por arquitetos. 

 

3. OBJETIVOS 

São objetivos da PCS: 

3.1. Revisar e consolidar os normativos de pessoal referentes a cargos, carreiras e salários; 

3.2. Redimensionar e revisar a estrutura e nomenclatura dos cargos, traçando e definindo suas atribuições, deveres, 
responsabilidades e especificações, tornando mais claro o papel a ser desempenhado pelos servidores públicos; 

3.3. Estabelecer uma política de remuneração alinhada aos objetivos estratégicos do CAU/RJ, com regras que 
proporcionem decisões coerentes e fundamentadas; 

3.4. Oferecer oportunidade de remuneração capaz de concorrer com os padrões de mercado de trabalho, retendo 
e atraindo talentos; 

3.5. Estimular o desenvolvimento de competências e o crescimento profissional por meio de uma cultura de 
valorização do desempenho, orientando a capacitação e o desenvolvimento continuado das pessoas; 

3.6. Efetivar um processo contínuo de avaliação de desempenho visando à progressão funcional;   

3.7. Ao longo do desenvolvimento continuado das pessoas formar novas lideranças para que possam no futuro 
assumir cargos gerênciais sem a necessidade de recorrer ao mercado de trabalho. 

3.8. Estabelecer mecanismos de revisão e atualização periódica da PCS. 

 

4. DEFINIÇÕES 

Para os fins desta PCS são utilizadas as seguintes definições: 

4.1. Análise de Cargo: 

É o estudo que se faz para obter informações sobre as tarefas ou atribuições de um cargo. 

4.2. Atribuições ou Principais Tarefas  

É um conjunto de ações ou atividades de responsabilidade do servidor público, determinadas de acordo com 
seu cargo. 

4.3. Cargo 

É um conjunto de Atribuições ou das Principais Tarefas exigidas dos ocupantes, semelhantes quanto à natureza, 
agrupadas sob o mesmo título. 

4.4. Cargos concursados  

São os cargos cujo provimento decorre da aprovação prévia em concurso público. 

4.5. Cargos de Livre Provimento 

São os cargos designados para Assessoria e Gerência, com preenchimento previsto por admissão de forma 
comissionada ou pelos servidores públicos detentores de cargo de concursados. 

4.6. Carreira 
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É o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua natureza e complexidade, estruturados 
em um Grupo Salarial ou Grade. 

4.7. Descrição de cargos 

É o processo que consiste em enumerar as tarefas ou atribuições que compõem um cargo e que o torna 
distinto de todos os outros cargos existentes na organização. 

4.8. Enquadramento na tabela salarial 

É o posicionamento do servidor público ocupante de cargo na tabela salarial da PCS e conforme descrito no 
item 9.3. 

4.9. Estágio Probatório 

É o período em que o servidor, aprovado em concurso público para provimento efetivo, passa por um processo 
de avaliação no cargo. Os candidatos aprovados no concurso público e admitidos serão contratados pelo regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), através de contrato experimental de noventa dias, período em que o 
empregado será submetido à avaliação, em face da qual se definirá a conveniência ou não da sua permanência no 
quadro de pessoal. 

4.10. Função 

É o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades relacionadas ao cargo ocupado pelo servidor público. 

4.11. Internível 

É o intervalo percentual entre um Grau salarial (DEGRAU) e outro da tabela salarial. 

4.12. Grupo Salarial 

 É o agrupamento dos graus salariais (Degrau) que correspondem a um determinado nível salarial de acordo 
com o cargo ocupado. 

4.13. Promoção 

É a passagem de um servidor público de um Grau salarial (DEGRAU) para outro, dentro do mesmo cargo, como 
forma de recompensar o desempenho especial ou aqueles que se destacam da média, identificados por processo 
de avaliação de desempenho. 

4.14. Remuneração Total 

Representa o somatório do salário base, benefícios, verbas variáveis e das vantagens adquiridas no percurso 
da carreira. 

4.15. Salário Base ou Fixo 

Corresponde ao salário de enquadramento na tabela salarial. 

4.16. Tabela Salarial 

É o conjunto das faixas salariais da Grade. 

4.17. Grau Salarial (Degrau)   

É uma das faixas salariais da Grade. 

 

5. METODOLOGIA APLICADA 

5.1. Análise Comparativa  

A análise comparativa foi realizada com base no estudo de outros modelos de Planos de Cargos e Salários, 
utilizados em instituições, verificando-se a tendência de utilização de cargos amplos, valorização da capacitação, 
melhoria contínua do desempenho profissional e a definição no próprio documento da PCS. 
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5.2. Descrições de Cargos 

A descrição de cargos foi realizada com base no levantamento das informações existentes no CAU/BR, 
utilizando referências de mercado, o existente no CAU/RJ revisado pelas Gerências, conforme estrutura do Anexo 
I - Catálogo de Descrição de Cargos.  

5.3. Avaliação de Cargos 

Os cargos foram avaliados, observando três aspectos fundamentais: O Conhecimento que o cargo exige; O 
Raciocínio que o cargo exige; e o Impacto ou Responsabilidade que o cargo exige. Estes aspectos coincidem com as 
melhores práticas de avaliação de cargos. 

5.4. Pesquisa salarial - Cenários 

Paralelamente, foram tomadas medidas para adequar/atualizar a tabela salarial para os cargos da PCS, em 
função da realidade atual do mercado de trabalho, a partir dos dados da Pesquisa Salarial elaborada pelo Ministério 
do Planejamento e informações de outros Conselhos Profissionais semelhantes ao CAU/BR e dos CAU/UFs. 

 

6. CONCEITOS DO PCS 

6.1. Diretrizes fundamentais 

6.1.1. Valorização dos talentos 

O desempenho da organização está relacionado com a capacitação, motivação e bem-estar da força de 
trabalho, bem como um ambiente propício à participação e ao desenvolvimento. 

6.1.2. Melhoria contínua 

Aprendizado por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências que leva a um 
novo patamar de conhecimento organizacional para o CAU/RJ. 

6.1.3. Foco em resultado 

O alcance de resultados organizacionais consistentes se dá pelo aumento de valor tangível e intangível 
(prestação de serviços de qualidade) de forma sustentada para todas as partes interessadas (alta gestão, servidor 
públicos, profissionais, sociedade). 

6.1.4. Visão sistêmica 

Entendimento das relações de interdependência entre as diversas áreas do CAU/RJ e o ambiente externo, bem 
como o impacto na gestão e desenvolvimento dos talentos. 

6.2. Premissas técnicas 

6.2.1. Foco nas atribuições essenciais 

Os cargos são definidos por suas atribuições essenciais e não pelas atribuições peculiares de cada ocupação. A 
distinção entre cargos do mesmo nível se torna superada. 

6.2.2. Valorização do desempenho 

O mérito avaliado objetivamente é a mola propulsora para o desenvolvimento na carreira. Quem desempenha 
mais, cresce mais. 

6.2.3. Remuneração atrativa 

Uma tabela salarial coerente com o mercado de trabalho atrai e mantém profissionais bem qualificados e com 
disposição para o desenvolvimento profissional. 

6.2.4. Progressão funcional 

Cabe ao CAU/RJ estimular o desenvolvimento profissional e fazer com que os servidores públicos possam 
evoluir em suas carreiras, com o respectivo incremento remuneratório. 
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6.2.5. Capacitação e desenvolvimento contínuo 

O desenvolvimento organizacional está diretamente relacionado com a melhoria das competências de cada 
servidor público. 

6.2.6. Flexibilidade e mobilidade 

A capacitação dos servidores públicos e o foco no desempenho permitem o exercício das atribuições essenciais 
dos cargos sem restrições de lotação e sem gerar desvios de função. 

 

7. ESTRUTURA E DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

7.1. Cargos 

Os cargos foram delineados sob a abordagem do cargo amplo e contemplam, de forma genérica, as atividades 
desenvolvidas pelos cargos hoje existentes, observando-se, rigorosamente, o nível de formação exigido e suas 
atribuições essenciais. Por exemplo, foram agrupados os cargos de analista técnico e de fiscalização facilitando o 
rodízio dos profissionais entre as áreas para aquisição de novos conhecimentos, tendo a possibilidade de trabalhar 
em qualquer uma das áreas em caso de necessidade ou de adequação do perfil do funcionário, assim como os 
assistentes técnicos e de fiscalização. 

Esta abordagem segue uma tendência que propicia à organização maior sinergia com a utilização flexível das 
competências e habilidades dos servidores públicos, agilizando os processos de trabalho e enriquecendo seus 
resultados. Para o servidor público, enseja mais oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, 
tornando-se um fator motivacional no trabalho.  

A opção pelos cargos amplos deu-se principalmente pela flexibilidade e mobilidade na alocação dos servidores 
públicos para o desenvolvimento das atividades laborais. As atividades e os serviços de competência do CAU/RJ são 
respaldados em conhecimentos e experiências de diferentes profissões, sendo necessária, então, uma profunda 
ação interdisciplinar, de modo que se possa executá-los com eficiência e eficácia.  

Em razão disso, a definição das Principais Tarefas para os cargos visa a orientar a atuação dessas profissões no 
âmbito do CAU/RJ. 

7.2. Da Admissão 

A admissão de servidores públicos ao quadro funcional do CAU/RJ, exceto os empregos de livre provimento, 
será precedida de Concurso Público. 

Os requisitos de admissão compreendem o grau de instrução, conhecimento técnico, proficiência e experiência 
que serão exigidos do servidor público do CAU/RJ nos cargos, conforme previsto na legislação, dentre outros. 

7.3. Cargos de Livre Provimento 

Entende-se por emprego de livre provimento o conjunto de atribuições e responsabilidades cuja atuação 
depende do nível de proficiência e de seu desempenho, gerando confiança para o exercício de atividades típicas de 
direção, chefia e assessoramento.  

Os cargos gerenciais, em nível de assessoramento e gerência, visam ao estímulo ao desenvolvimento 
profissional dos servidores públicos a partir da perspectiva de aprimoramento gerencial.  

A descrição dos cargos de livre provimento é parte integrante desta PCS.  

Preenchido por profissional de confiança do gestor, de livre nomeação e exoneração.  

A admissão no cargo comissionado ocorre por meio de Portaria do Presidente, ou a quem este delegar. As 
contratações para cargos de livre provimento dependerão das necessidades e disponibilidades de recursos 
orçamentários do CAU/RJ.  

No caso de contratação de profissional para o exercício de cargo comissionado, entende-se como sendo 
qualificado aquele que possua a habilidade que a função requeira, por regulamentação ou dispositivo legal. A 
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contratação será formalizada em contrato individual de trabalho (e CTPS), mediante portaria com discriminação 
específica do cargo de livre provimento a ser exercido, em iguais condições de trabalho dos demais servidores 
públicos de cargo concursado. 

O servidor público admitido exclusivamente para ocupar cargo comissionado será enquadrado diretamente no 
Grau salarial da respectiva grade do cargo estabelecido na tabela salarial com remuneração fixa, sem progressão 
de cargo concursado. 

7.3.1. Do acúmulo de cargo comissionado 

Por absoluta necessidade de serviço e em caráter excepcional, sem prejuízo de suas atribuições, o servidor 
público poderá acumular mais de um cargo comissionado, desde que suas naturezas sejam compatíveis, recebendo 
durante a acumulação a remuneração de maior valor.  

Na portaria de designação deverá constar o termo “cumulativamente”. Em hipótese alguma poderá haver 
acúmulo de salários. 

7.3.2. Da designação em caráter interino 

Em caso de vacância do cargo comissionado, poderá ser designado servidor público de cargo concursado em 
caráter interino.  

Na portaria de designação deverá constar o termo “interinamente”. No caso de designação em caráter de 
interinidade, o interino terá todos os direitos e vantagens do cargo comissionado.  

Caso o servidor público ocupante de cargo de livre provimento seja nomeado para ocupar uma nova 
função/cargo, perde efeito a anterior e, o valor da nova função/cargo, se houver, será recalculado tendo em vista 
o novo salário da função/cargo. 

7.3.3. Da Remuneração 

O valor da remuneração do cargo de livre provimento será calculado da seguinte maneira: 

7.3.3.1. Cargo Comissionado:  

Tem salários fixos, reajustáveis somente conforme aumento salarial da categoria, respeitadas limitações 
orçamentárias e gastos com pessoal, não permitindo disparidades injustas e nem discrepâncias quanto à diferença 
na proporcionalidade.  

Os valores dos cargos comissionados terão por base a tabela de DAS do governo federal (tabela de remuneração 
dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Ex-Territórios, nº 66 atualizada em janeiro/2015, para os cargos em 
comissão) e a média do valor pago nos demais CAU/UF da Região Sudeste. 

É vedada a acumulação financeira de nomeações. 

Quando o cargo comissionado for ocupado por servidor público efetivo, este perceberá, além do valor de sua 
remuneração, 30% do valor do cargo comissionado ao qual foi indicado. Em nenhuma hipótese o servidor público 
efetivo alçado ao cargo comissionado receberá uma remuneração inferior àquela estabelecida para o cargo 
comissionado indicado. 

7.3.4. Da Substituição 

A substituição temporária do titular de cargo de livre provimento ocorrerá no caso de afastamento por período 
igual ou superior a 10 (dez) dias consecutivos, mediante designação por Portaria.  

Sendo o substituto ocupante de cargo de livre provimento, este exercerá a função do substituído 
cumulativamente, sendo vedada a designação de outro servidor público para substitui-lo no mesmo período.  

No caso de substituição, o substituto perceberá o seu salário acrescido da diferença do seu salário e do salário 
inicial do cargo a ser substituído, desde que não seja menor que seu salário.  

7.3.6. Exoneração do Cargo Comissionado 
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A dispensa de servidor público de cargo concursado ou a demissão de servidor público contratado para o 
exercício de cargo em comissão será formalizada mediante portaria.  

O servidor público de cargo concursado dispensado do exercício de função comissionada voltará a exercer as 
atividades do cargo efetivo, passando a receber somente o salário fixado para este.   

O servidor público contratado em cargo de comissão, quando dispensado do exercício de cargo comissionado, 
estará automaticamente desligado do CAU/RJ, desde que na mesma data não haja recondução a outro cargo. 

 

8. ESTRUTURA FUNCIONAL 

O quadro funcional compreende os cargos correspondentes às atividades do CAU/RJ. 

 

9. ESTRUTURA SALARIAL 

9.1. Objetivos da estrutura salarial 

9.1.1. Compor um esquema de remuneração, distribuído em Grades e Grau salarial (DEGRAU) para cada cargo, 
capaz de reter e atrair pessoal qualificado e estimulado para as diversas posições do CAU/RJ, além de oferecer ao 
servidor público as perspectivas de progressão e promoção em consonância com a sua capacidade e habilidade. 

9.1.2. Evitar, internamente, disfunções organizacionais advindas de desequilíbrios e desigualdades salariais. 

9.1.3. Concorrer, nos diversos segmentos do mercado de trabalho nas áreas inerentes à sua atuação, de forma a 
absorver os melhores profissionais disponíveis. 

Os objetivos acima fixados exigem a compatibilização da estrutura salarial com a de cargos, pois os mesmos 
são interdependentes e indissociáveis, visto que determinam a progressão funcional do servidor público dentro do 
CAU/RJ. 

Aos ocupantes dos cargos que exijam a formação de Arquitetura/Urbanismos será garantido o enquadramento 
na tabela, respeitando o salário mínimo profissional da categoria. 

Ao primeiro degrau de cada categoria serão respeitados os valores estabelecidos no concurso devidamente 
atualizados, caso tenha ocorrido algum reajuste da categoria, na data da contratação. 

O valor máximo para remuneração dos servidores públicos do CAU/RJ será o valor correspondente ao último 
Grau salarial (DEGRAU) para a grade do cargo na tabela salarial (teto remuneratório), ressalvados os casos de 
direitos já adquiridos, e observados os limites do funcionalismo público.  E ainda, o valor máximo da tabela será o 
previsto na lei12.277/2010 para a categoria de Arquitetos na tabela de remuneração dos Servidores Públicos 
Federais Civis e dos Ex-Territórios nº 66 atualizada em janeiro/2015. 

 

9.2. Divisão da Estrutura Salarial 

Na designação de cargo amplo, quando considerado o Grau salarial (DEGRAU) inicial até o Grau salarial 
(DEGRAU) final, é contemplada a possibilidade de desenvolvimento do servidor público em crescimento 
horizontal/progressão salarial. A tabela salarial final foi montada compreendendo os seguintes cargos e suas 
respectivas amplitudes de padrões: 



 
 

 

10 
 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

TITULO DO CARGO 
COMISSIONADO                                             

Valor Atual 
Fixo 

Valor 
Proposto 
Fixo 

Gerente Geral - R$ 13.974,20 

Gerente Técnico R$ 8.432,25 

 
R$ 11.235,00 

 

Gerente de Fiscalização R$ 8.432,25 

 
R$ 11.235,00 

 

Gerente Financeiro R$ 8.432,25 

 
R$ 11.235,00 

Gerente Administrativo R$ 8.432,25 

 
R$ 11.235,00 

Chefe de Gabinete da Presidência R$ 8.432,25 

 
R$ 11.235,00 

 

Secretário de Mesa - 

 
R$ 8.554,70 

 

Assessor Chefe do Jurídico R$ 8.432,25 

 
R$ 8.554,70 

 

Auditor R$ 7.757,67 

 
R$ 8.554,70 

 

Ouvidor - R$ 8.554,70 

 

Assessor Chefe de Comunicação R$ 5.818,25 
 

R$ 8.554,70 
 

Assessor Especial R$ 3.878,84 

 
R$ 4.688,79 

  

 

        

 

  

 

 

 

          

TITULO DO CARGO 
CONCURSADO                                              

GRADE/DEGRAU Valor Atual Valor 
Enquadrado 

Especialista Contábil 2/1 - R$ 6.183,65 

Agente de Fiscalização 3/1 R$ 7.325,93 
 

R$ 7.325,93 
 

Especialista Financeiro 2/1 R$ 6.183,65 
 

R$ 6.183,62 
 

Analista Técnico 3/1 R$ 7.325,93 
 

R$ 7.325,93 
 

Especialista de Sistemas 2/1 - R$ 6.183,65 

Especialista Administrativo 2/1 - R$ 6.183,65 

Especialista de Comunicação  2/1 R$ 6.183,65 
 

R$ 6.183,62 
 

Especialista Jurídico 2/1 R$ 6.183,65 R$ 6.183,62 
 

Assistente Administrativo 1/1 R$ 3.203,09 R$ 3.203,09 

Assistente Financeiro 1/1 R$ 3.203,09 R$ 3.203,09 

Assistente Técnico 1/1 R$ 3.203,09 R$ 3.203,09 

Assistente de Sistemas  1/1 R$ 3.203,09 R$ 3.203,09 

 

9.3. Tabela de Fixação dos Valores Salariais 

A tabela sofrerá reajuste anual na data base, desde que haja dotação orçamentária. 

9.4. Enquadramento 

Para o enquadramento será considerado o salário vigente.  
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10. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Avaliação de desempenho é o processo destinado a medir o desempenho dos servidores públicos, no exercício 
das atividades do cargo efetivo. 

A avaliação de desempenho poderá ocorrer com periodicidade anual. 

Os objetivos da Avaliação de Desempenho são: 

10.1. Definir e mensurar o grau de contribuição de cada colaborador na consecução dos objetivos da área de 
atuação alinhados à estratégia do CAU/RJ. 

10.2. Adequar o colaborador ao perfil profissional valorizado pelo CAU/RJ para as atividades que desempenha. 

10.3. Proporcionar aumento de produtividade e de qualidade dos serviços prestados ao CAU/RJ. 

10.4. Identificar os colaboradores mais bem qualificados para a Promoção por merecimento. 

10.5. Subsidiar, dentre outras, ações de treinamentos, saúde e movimentação das pessoas visando à adequação 
funcional. 

10.6. Favorecer o acompanhamento continuado das atividades em desenvolvimento, propiciando a comunicação 
e o diálogo. 

10.7. Identificar condições de trabalho, objetivando possíveis correções. 

Os servidores públicos que atingirem a pontuação mínima (a ser estabelecido) na Avaliação de Desempenho 
concorrerão ao processo de progressão funcional. 

A progressão funcional somente ocorrerá mediante disponibilidade financeira. 

Este item será tratado em ato administrativo próprio do CAU/RJ, que irá prever as formas de progressão. 

 

11. PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Progressão funcional é o crescimento do servidor público, de um Grau salarial (DEGRAU) para outro, na tabela 
salarial, mantido o cargo em que foi enquadrado quando do seu ingresso no CAU/RJ ou quando do seu 
reenquadramento na PCS.  

A progressão funcional poderá ocorrer anualmente com base na avaliação de desempenho, conforme critérios 
estabelecidos em normativo específico, condicionada à necessária dotação orçamentária.  

O servidor público de cargo concursado, quando designado para o exercício de cargo de livre provimento, 
concorrerá ao processo de progressão funcional, sendo que a progressão ocorrerá na grade do seu cargo anterior 
a sua nomeação para o cargo comissionado. 

 

12. DIVULGAÇÃO DA PCS 

Todos os servidores públicos do CAU/RJ deverão tomar conhecimento da Política de Cargos e Salários. Para 
isso, é necessário planejar o melhor momento e forma de divulgação.  

 

13. ADESÃO À PCS 

     Todos os servidores públicos do CAU/RJ serão convidados a aderir à PCS, sendo que aqueles que se recusarem 
permanecerão nos cargos estabelecidos na IN nº 005/2014 e serão considerados cargos em extinção, sem direito à 
progressão funcional a que se refere o item 11 da presente Política de Cargos e Salários. 

    A adesão à PCS será formalizada em termo próprio, a ser disponibilizado pelo CAU/RJ, após a aprovação do 
presente documento pela Plenária do Conselho, conforme anexo IV. 
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   O servidor público deverá, no prazo até 30 dias, aderir à PCS ou formalizar a sua negativa. A adesão extemporânea 
não surtirá efeitos retroativos. 

 

14. CORRELAÇÃO DOS CARGOS 

Os servidores que fizerem a opção de adesão à PCS serão enquadrados no nível salarial correspondente a sua 
formação, seu grau de experiência e responsabilidade, com os ajustes de nomenclaturas delineados na tabela 
abaixo: 

EMPREGOS EFETIVOS 

Cargo Anterior Novo Cargo 

Analista de Comunicação Social Especialista de Comunicação 

Analista Jurídico Especialista Jurídico 

Analista de Fiscalização Analista Técnico 

Agente de Fiscalização Agente de Fiscalização 

Assistente de Fiscalização Assistente Técnico 

Analista Técnico Analista Técnico 

Assistente Técnico Assistente Técnico 

Assistente de Sistemas Assistente de Sistemas 

Assistente Administrativo Assistente Administrativo 

Analista Financeiro Especialista Financeiro 

Assistente Financeiro Assistente Financeiro 

Inexistente Especialista Contábil 

Gerente Geral Gerente Geral 

Gerente Técnico Gerente Técnico 

Gerente de Fiscalização Gerente de Fiscalização 

Gerente Financeiro Gerente Financeiro 

Gerente Administrativo Gerente Administrativo 

Chefe de Gabinete Chefe de Gabinete 

Assessor Chefe Jurídico Assessor Chefe Jurídico 

Assessor de Comunicação Assessor Chefe de Comunicação 

Assessor Jurídico Extinto 
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Assessor Nível 1 Assessor Especial  

Assessor Nível 2 Extinto 

Assessor de T.I. Extinto 

Auditor Auditor 

Inexistente Ouvidor 

Inexistente Secretário Geral de Mesa 

 

15. ANEXOS 

Integram o presente PCS os anexos: 

15.1. Anexo I – Catálogo de Descrições de Cargos  
15.2. Anexo II – Tabela Salarial 8H 
15.3. Anexo III – Estrutura dos Cargos – Organorgrama 
15.4 Anexo IV - Formulários 
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                                                               Anexo I – Catálogo de Descrições de Cargos 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Especialista Jurídico 
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior em Direito; Desejável pós-graduação em Direito Público e outras áreas afins 
REGISTRO PROFISSIONAL OAB                           QTD DE 2 RESERVA 2 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área Jurídica com base nas determinações de seu superior,    
fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Elaborar notas, pareceres e informações referentes a casos concretos, bem como estudos jurídicos, nos assuntos de sua    
competência, por solicitação do Assessor Chefe do Jurídico do Conselho; 
  Analisar, instruir, informar e emitir pareceres jurídicos em processos e documentos referentes a registro de empresas, de 
profissionais, entidades de classe e instituições de ensino, autos de infração, denúncias, consultas, acervos técnicos, emissão 
de certidões, cobranças  e afins; 
 Orientar juridicamente os profissionais e empresas e o público em geral acerca da legislação profissional e normas vigentes; 
 Elaborar petições, contestações e impugnações junto as Varas e Tribunais de Justiça Estadual e Federal; efetuar o 
acompanhamento de processos judiciais, diligenciando pela defesa dos interesses do CAU/RJ em juízo, nas ações em que este 
for autor, réu ou interessado,  acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando 
recursos que se justifiquem legalmente ou que sejam estratégicos e determinados pela direção; 
 Manter atualizada a legislação profissional, de modo a subsidiar a assistência às Comissões, à área de cobrança, da dívida 
ativa e demais  unidades do CAU/RJ; 
 Examinar prévia e conclusivamente, elaborar minutas de editais de licitação, bem como as minutas dos respectivos 
contratos,convênios, acordos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados, inclusive ajustes ou aditamentos; 
 Acompanhar o andamento de processos judiciais nos quais o Conselho tenha interesse; 
 Oferecer informação e suporte técnico, em contenciosos que envolvam o Conselho; 
 Pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares, dos recursos hierárquicos e de outros 
 atos administrativos submetidos à decisão da Presidência, Diretoria e Gerências do Conselho e do Assessor Chefe do Jurídico  
do Conselho; 
 Colaborar com os CAU-UF´s e CAU-BR, oferecendo subsídios ou orientação jurídica, quando solicitado; 
 Apreciar juridicamente recursos administrativos e todos os demais recursos encaminhados ao Assessor Chefe do Jurídico 
 por solicitação da Presidência, Diretoria e Gerências do Conselho; 
 Elaborar ofícios que requeiram a exposição, fundamentação, de argumentos legais quanto a registro, efetivação de RRT, em 
 elaboração de intimações, notificações, citações e afins. 
 Assessorar as reuniões de Comissões, Diretoria e Plenária quando convocado, elaborando súmulas ou relatórios quando for 
 o caso. 
 Estudar matéria jurídica e de outra natureza consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar 
 os fatos à legislação aplicável. 
 Executar outras atividades típicas de assessoramento jurídico que lhe forem atribuídas pela Chefia da Assessoria do Jurídica 
 do Conselho. 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
  CONHECIMENTOS: CF/88; Direito Público; Lei de Licitações e Contratos; Direito Administrativo, Domínio da Língua 
 Portuguesa. 
  HABILIDADES: Capacidade de análise, convencimento e negociação; Mediação de conflitos; Boa Comunicação; Debate; 
 Espírito de Investigação. 
  ATITUDES: Iniciativa; Ética; Responsabilidade; Senso Crítico; Discrição; Bom Relacionamento Interpessoal. 

 FAIXA SALARIAL 
 70% = R$ 6.183,65 100%= R$ 8.051,74 130%= R$ 9.909,83 

 

 PROVIMENTO:  Concurso Público 
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 DESCRIÇÃO DE CARGO 
 TÍTULO DO CARGO Agente de Fiscalização  
 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior em Arquitetura e Urbanismo 
REGISTRO PROFISSIONAL CAU QTD DE 

 3 RESERVA 3 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Dar suporte integral ao trabalho da Gerência de Fiscalização. 
 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, em atividades de arquitetura e urbanismo, 
na  realização de projetos, obras, eventos afins, em campos de atuação jurisdicionados ao CAU/RJ em todo o Estado do 
Rio de Janeiro,  planejando, orientando e supervisionando pessoal de apoio e Assistentes de Fiscalização; 
 Planejar, programar e monitorar as tarefas previstas para o Assistente de Fiscalização acrescidas da análise técnica, da 
investigação  direta e indireta, distribuindo tarefas, orientando e supervisionando a atuação da equipe; 
 Emitir intimações, notificações, autos de infração; 
  Realizar as demais tarefas inerentes à função. 
 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Diretrizes Circulares Nacionais de Arquitetura e Urbanismo (Resolução número 2 de 17 de junho de 2010 
e tradução  para o português); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei número 5.773/06 de 9 de maio de 
2006); Pareceres e Resoluções  do Conselho Nacional de Educação/MEC (Resolução número 1 de 28 de janeiro de 2002, 
Resolução número 2 de 18 de junho de 2007, Resolução número 3 de 2 de julho de 2007, Resolução número 8 de 4 de outubro 
de 2007, Parecer CFE/CESU número 19/1987); Outros Normativos (Lei número 11.788 de 25 de setembro de 2008, Lei número 
11.888 de 24 de dezembro de 2008); Direito Público; Lei de Licitações e Contratos; Direito Administrativo 
  HABILIDADES: Capacidade de análise, síntese e organização. 
  ATITUDES: Iniciativa; Ética; Responsabilidade; Senso Crítico; Discrição; Bom Relacionamento Interpessoal, Comprometimento 
Político com a Instituição. 

 
 FAIXA SALARIAL 
 70% = R$ 7.325,93 100%= R$ 9.523,70 130%= R$ 11.721,47 

 

 PROVIMENTO:  Concurso Público 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

 TÍTULO DO CARGO Especialista Administrativo  
 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior Administração; desejável pós-graduação em Gestão de Pessoas e Recursos 
Humanos 
REGISTRO PROFISSIONAL CRA QTD DE 
 2 RESERVA 2 
  
 DESCRIÇÃO SUMARIA 
Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área de 
Compras/Contratos/Convênios/Licitações/Documentação/Protocolo/Gestão de Pessoas com base nas determinações de seu 
superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com  eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de 
trabalho. 
 Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos, para viabilizar a realização das atividades sob sua 
responsabilidade. 
  Assegurar a realização dos eventos demandados pelas diversas áreas, definindo e analisando as necessidades de recursos, 
pesquisando e identificando fornecedores e controlando todas as fases do processo, minimizando custos e garantindo a 
qualidade. 

 
 

  PRINCIPAIS TAREFAS 
 Estudar e informar processos que tratam de assuntos relacionados ao setor de trabalho, preparando os expedientes (parecer, 
despachos, etc.) que se fizerem necessários; 
 Redigir, revisar, datilografar e encaminhar documentos diversos; 
 Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de textos, 
terminais de vídeo e outros; 
 Emitir listagens e relatórios quando necessário; 
 Elaborar, analisar e atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos; 
 Informar, quando solicitado, sobre a situações que possam envolver dados financeiros ou econômicos dos processos sob sua 
responsabilidade, medidas em andamento e resultados obtidos, elaborando, atualizando, analisando quadros e relatórios 
estatísticos pertinentes, para possibilitar a avaliação geral das diretrizes aplicadas e tomada de decisões de seu (s) superior 
(es); 
 Organizar e controlar arquivos;  
 Instruir pagamentos diversos, controle de contratos e outras atividades correlatas de mesma natureza; 
 Conferir documentos (contratos, notas fiscais entre outros); 
 Preparar processos de compras, licitações e pagamentos; 
 Participar e realizar os pregões;  
 Efetuar pagamentos e recebimento de numerário, quando autorizado; 
 Acompanhar utilização de insumos e recursos e controlar o estoque e ativos patrimoniais; 
 Auxiliar no controle e acompanhamento dos contratos de prestação de serviços de terceiros. 
 Realizar a geração e formalização de contratos e inserção de dados no sistema; 
  Garantir o processo de cobrança, reajustes dos contratos e controle dos pagamentos; 
  Acompanhar o que foi planejado nos contratos e o que está sendo realizado; 
  Realizar atividades administrativas, referentes análise, controle e organização dos documentos contratuais; 
  Elaborar planilhas e controles gerenciais; 
  Administrar cancelamentos de contratos. 
 Coordenar a realização dos eventos em conjunto com empresa contratada (terceirizada); 
 Coordenar a emissão de passagens e logística de eventos em conjunto com empresa contratada (terceirizada); 
 Realizar verificação prévia dos diversos itens planejados para cada evento, visando assegurar sua execução com qualidade e 
erro zero. 
 Preencher relatório de posição de orçamentos para envio ao departamento de compras;  
 Participar das pesquisas de preços, visando assegurar ao Conselho a escolha mais adequada com relação aos espaços e     
demais recursos a serem utilizados; 
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 Acompanhar e participar dos eventos em sua totalidade, garantindo sua execução plena; 
 Verificar, atestar e controlar o correto pagamento a todos os fornecedores envolvidos; 
 Verificar, atestar e controlar a correta prestação de contas de passagens e diárias. 
 Efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando e/ou levantando informações; 
 Participar ou elaborar estudos de aplicação da legislação específica, projetos, eventos e pesquisas, preparando materiais   
efetuando levantamentos e desenvolvendo controles administrativos, relatórios e documentações sempre que necessário; 
 Acompanhar a emissão mensal da folha de pagamento de Pessoal; 
 Elaborar relatórios analíticos e sintéticos dos encargos sociais (FGTS, IRRF, PIS, entre outros); 
 Acompanhar e aplicar diretrizes de planos de cargos, carreira e salários do corpo funcional; 
 Atuar em relações sindicais; 
 Efetuar rescisões contratuais; 
 Calcular férias, confeccionar escala, aviso e recibo de férias; 
 Aplicar as diretrizes pertinentes ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA; 
 Elaborar e aplicar o plano anual de treinamento do corpo funcional; 
  Desenvolver e treinar pessoas; 
 Gerir o plano de benefícios do corpo funcional; 
 Realizar o recrutamento e seleção de pessoas; 
 Controlar e aplicar as informações necessárias para a condução das atividades relacionadas à administração dos recursos    
humanos; 
 Aplicação da legislação trabalhista e previdenciária; 
 Elaboração SEFIP, CAGED, DIRF e RAIS;  
 Controlar o arquivo de pessoal (Livre Provimento, Cargos Temporários e Estagiários) e demais pertinentes a área de pessoal 
e RH; 
 Elaborar e editar documentos técnicos e gerenciais; 
 Elaborar minutas de normas, manuais e procedimentos; 
 Atualizar sistemas de informações; 
 Outras atividades inerentes a Função. 
 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
  CONHECIMENTOS: Administração de Contratos de Serviços; Rotinas de Gestão de Eventos e de Pessoas; Normas de 
Segurança; Saúde Ocupacional; Microsoft Office; Legislação Trabalhista, Previdenciária e Tributária; Cálculos Trabalhistas. 
  HABILIDADES: Visão Sistêmica; Planejamento, Organização e Controle; Boa Comunicação Oral e Escrita; Desenvolvimento de 
Equipe;  Gestão de Terceiros Elaboração de Relatórios Gerenciais.  
  ATITUDES: Iniciativa; Ética; Responsabilidade; Dinamismo; Senso Crítico; Bom Relacionamento Interpessoal; Trabalho em 
Equipe. 
     

 FAIXA SALARIAL 
 70% = R$ 6.183,65 100%= R$ 8.051,74 130%= R$ 9.909,83 

 

 PROVIMENTO:  Concurso Público 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 TÍTULO DO CARGO Especialista Contábil  
 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
 ESCOLARIDADE Formação Superior em Contabilidade. Desejável especialização em Contabilidade Pública. 
REGISTRO PROFISSIONAL CRC ou CRE                                                                QTD DE1 RESERVA 2 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área com base nas determinações de seu superior, fazendo 
cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
 Responsabilizar-se por todos os atos e registros contábeis do Conselho. 
 Planejar e promover estudos sobre a execução, as políticas e os procedimentos das atividades contábeis pertinentes às 
diversas áreas do Conselho. Conhecer a legislação contábil específica do setor público. 
  

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Supervisionar o processamento de contas a pagar e a receber, verificando sua regularidade quanto às normas estipuladas 
pelo Conselho e exigências fiscais; 
 Supervisionar a elaboração de relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira, apresentando dados 
estatísticos e parecer técnico, para fornecer elementos necessários ao relatório gerencial; 
 Conciliar a movimentação bancária do Conselho, acompanhando a emissão de cheques, ordens de pagamentos, débitos, 
créditos e saldos; 
 Elaborar o planejamento do fluxo de caixa de curto prazo; 
 Apoiar a elaboração da proposta de orçamento do Conselho; 
 Estudar e propor soluções para as consultas formuladas pelos diversos setores do Conselho no âmbito econômico e financeiro; 
 Analisar balanços, balancetes e relatórios, bem como a origem e a exatidão dos lançamentos, verificando a segurança dos 
bens e valores existentes; 
  Executar outras atividades correlatas. 
   

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS:  Legislação Contábil específica do setor público; Rotinas de Gestão de Pessoas; Legislação Trabalhista, 
Previdenciária e Tributária; Cálculos Trabalhistas; Microsoft Office;. 
  HABILIDADES: Liderança; Boa Comunicação; Elaboração de Relatórios; Organização. 
  ATITUDES: Iniciativa; Ética; Disciplina; Responsabilidade; Senso Crítico; Bom Relacionamento Interpessoal. 
 

 FAIXA SALARIAL 70% = R$ 6.183,65 100%= R$ 8.051,74 130%= R$ 9.909,83

 PROVIMENTO:  Concurso Público 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 TÍTULO DO CARGO Especialista de Comunicação  
 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
 ESCOLARIDADE Formação Superior Jornalismo, Publicidade e Marketing, Comunicação Social; Desejável Pós-
graduação na  área. 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 1 
  
DESCRIÇÃO SUMARIA 
  Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área de Comunicação com base nas determinações de seu 
superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
  Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos, para viabilizar a realização das atividades sob sua 
responsabilidade. 
 Zelar pela promoção e manutenção da boa imagem institucional do CAU/RJ junto aos arquitetos e urbanistas e à sociedade 
em geral, mantendo canais de interação permanentes do CAU/RJ com veículos de comunicação e com os diversos públicos-
alvo. 

 
 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Monitorar e avaliar a imagem institucional do CAU/RJ; 
 Assessorar a Presidência em demandas de comunicação relacionadas à imagem institucional e ações promovidas pelo 
CAU/BR; 
 Elaborar Plano de Comunicação e Marketing do CAU/RJ, contendo: principais objetivos de comunicação, ferramentas de 
mídias a serem utilizadas, planejamento de ações de publicidade, de assessoria de imprensa e de divulgação institucional, 
cronograma de ações e público-alvo; 
 Executar a elaboração de conteúdos veiculados no site do CAU/RJ (www.caurj.org.br), em redes sociais (face book, twitter,  
 linkedin, etc.), boletins informativos e publicações impressas do CAU/RJ; 
 Elaborar ações de publicidade e divulgação institucional, que envolvam colaboradores internos e externos, inclusive em 
trabalhos que envolvam serviços técnicos ligados à área, como criação de textos e artes, serviços gráficos e de impressão; 
 Acompanhar a produção e distribuição de materiais institucionais do CAU/RJ (livros, revistas, folders, etc.);  
 Gerir e fiscalizar a execução de contratos de serviços referentes à Comunicação do CAU/RJ; 
 Orientar e supervisionar a aplicação da marca do CAU/RJ em materiais produzidos por parceiros e colaboradores;  
 Propor o estabelecimento de critérios técnicos a serem adotados nas ações de comunicação Externa e Interna do CAU/RJ;  
 Integrar as ações de comunicação dos CAU/UF, e CAU/BR quando necessário. 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Microsoft Office; Redes Sociais; Domínio da Língua Portuguesa; Inglês e Espanhol. 
 HABILIDADES: Visão Sistêmica; Sintetização de Informações; Boa Comunicação Oral e Escrita; Atendimento ao Público; 
Relacionamento com Jornalistas e Veículos de Comunicação. 
 ATITUDES: Iniciativa; Dinamismo; Ética; Desenvoltura para se comunicar com os vários níveis hierárquicos; Trabalho em 
Equipe; Bom Relacionamento Interpessoal. 

  
FAIXA SALARIAL 70% = R$ 6.183,65 100%= R$ 8.051,74 130%= R$ 9.909,83 

 
PROVIMENTO: Concurso Público  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 TÍTULO DO CARGO Especialista de Sistemas  
 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
 ESCOLARIDADE Formação Superior em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação, Analises de Sistemas, 
desejável Engenharia de Software com especialização em geoprocessamento. 
REGISTRO PROFISSIONAL N/A                                                                  QTD DE 1 RESERVA 2 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área de Infraestrutura de TI com base nas determinações de 
seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
 Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos, para viabilizar a realização das atividades sob sua 
responsabilidade. 
  Garantir a disponibilidade de infraestrutura de TI. 
 Atender às necessidades demandadas pelas Áreas do CAU-RJ, garantindo a disponibilidade dos recursos de Tecnologia da 
 Informação/TI, quanto à necessidade de sistemas de informação e suporte a decisão. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Garantir a disponibilidade dos recursos de TI, quanto à operação, licenças e demais atualizações necessárias; 
 Promover o adequado relacionamento e correta prestação dos serviços de terceiros em TI, para o Conselho; 
 Participar do desenvolvimento de novas ferramentas sistêmicas, com base nas novas tecnologias disponíveis, assegurando a 
constante atualização e modernização dos processos informatizados do Conselho; 
 Garantir a correta utilização, tramitação, disseminação, classificação, armazenamento, recuperação e controle da informação 
do Conselho; 
 Orientar as ações relativas à gestão de documentos; 
 Garantir e manter a disponibilidade de: redes, servidores, parque tecnológico; 
 Definir e propor as políticas de segurança da informação e contingenciamento; 
 Prestar assessoria técnica na gestão de armazenamento de dados locais e nacionais; 
 Promover o adequado relacionamento e correta prestação dos serviços de terceiros em TI, para o Conselho; 
  Participar da organização das plenárias com relação aos recursos de TI envolvidos; 
  Dar suporte ao planejamento do uso inteligente da geotecnologia no suporte a decisões estratégicas 
 Dar suporte a coordenação do processamento Digital de imagens (fusão, equalização, georeferenciamento, ortorretificação, 
mosaico, conversão e reprojeção); 
 Dar suporte a coordenação da vetorização de imagens de satélite (alta, média e baixa resolução); 
 Dar suporte a coordenação dos mapeamentos temáticos de uso e ocupação do solo, mapeamento de APPS, dentre outras; 
 Dar suporte a coordenação do cruzamento das informações técnicas listadas acima, com os dados geográficos e demográficos 
dos municípios e estados brasileiros; 
 Atualizar os sistemas de informação do CAU/RJ; 
 Dar suporte a proposição de rotas, técnicas, ferramentas e outras inovações as atividades de fiscalização 

  
 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: ITIL; Banco de Dados; SQL Server; MySQL; Postgree; Infraestrutura de Redes; TCPIP; Configuração de AD; 
Modelagem de Dados; Linguagem de Desenvolvimento, Análise de ponto de função; Banco de Dados; SQL Server; MySQL; 
Postgree; Infraestrutura d e Redes; TCPIP; PHP; Flex; JAVA 
  HABILIDADES: Capacidade de análise; Raciocínio Lógico; Mediação de conflitos; Planejamento, Organização e Controle. 
  ATITUDES: Iniciativa; Espírito Inovador; Responsabilidade; Disciplina; Senso Crítico; Bom Relacionamento Interpessoal. 

 FAIXA SALARIAL 
 70% = R$ 6.183,65 100%= R$ 8.051,74 130%= R$ 9.909,83 

 PROVIMENTO:  Concurso Público  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

 TÍTULO DO CARGO Especialista Financeiro  
 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
 ESCOLARIDADE Formação Superior em Administração, Contabilidade ou Economia. Desejável pós-graduação em  
 Gestão Financeira, Contabilidade Pública. 
REGISTRO PROFISSIONAL CRA ou CRE ou CRC QTD DE 
 2 RESERVA 2 
  

  DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área de Orçamento com base nas determinações de seu 
superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
 Executar tarefa em sua área de especialização, assegurando a efetividade dos processos específicos inerentes à área de 
Orçamento.  
 Envolve o acompanhamento, análise, e controle das etapas dos processos e tarefas designadas, através do domínio e 
desenvolvimento de ferramentas adequadas à produção dos objetivos, relatórios e documentações especificas dos processos 
sob sua responsabilidade, bem como habilidade para estabelecer contatos internos e externos com diversos públicos para 
viabilizá-los. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Elaboração e controle de todo processo orçamentário anual do Conselho; 
 Análise e acompanhamento orçamentário dos Conselhos; 
 Acompanhamento e revisão mensal das variações (Orçado x Efetivo); 
 Elaboração de relatórios gerenciais; 
 Análise e acompanhamento das despesas e receitas; 
 Classificação contábil; 
 Classificação orçamentária (Centro de Custo); 
 Emissão de dotação e disponibilidade orçamentária anual; 
 Gerenciamento de transposições entre centros de custos e rubricas contábeis; 
 Assessoria orçamentária às unidades organizacionais e comissões; 
 Apoio na elaboração das diretrizes orçamentárias; 
 Supervisionar o processamento de contas a pagar e a receber, verificando sua regularidade quanto às normas estipuladas 
pelo Conselho e exigências fiscais; 
 Supervisionar a elaboração de relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira, apresentando dados 
estatísticos e parecer técnico, para fornecer elementos necessários ao relatório gerencial; 
 Conciliar a movimentação bancária do Conselho, acompanhando a emissão de cheques, ordens de pagamentos, débitos, 
créditos e saldos; 
 Elaborar o planejamento do fluxo de caixa de curto prazo; 
 Apoiar a elaboração da proposta de orçamento do Conselho; 
 Estudar e propor soluções para as consultas formuladas pelos diversos setores do Conselho no âmbito econômico e financeiro; 
 Executar outras funções de orientações financeiras definidas superiormente. 
  Efetuar recebimentos e pagamentos devidamente autorizados; 
 Proceder a guarda e conferência de numerários e valores em Caixa e Bancos; 
 Controlar o movimento das contas bancárias; 
 Efetuar depósitos e transferências bancárias; 
 Enviar para a contabilidade os documentos originais de pagamentos e recebimentos; 
 Elaborar o fluxo de entrada e saída de numerários; 
 Elaborar propostas fundamentadas de melhoria do funcionamento da tesouraria; 
 Participar de reuniões com a Gerência Financeira com vistas ao bom desempenho da área; 
 Elaborar e controlar as contas a pagar e contas a receber; 
 Manter contato com os gerentes das instituições financeiras parceiras; 
 Executar outras funções decorrentes de legislação e regulamento de ordens financeiras; 
 Ser responsável por documentos entregues para sua guarda; 
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 OUTROS CONHECIMENTOS 
  
 CONHECIMENTOS: Contabilidade Orçamentária; Contabilidade Pública; Orçamento Público; Legislação específica; Microsoft 
Office –  Excel Avançado. Legislação Contábil específica do setor público; Rotinas de Gestão de Pessoas; Legislação Trabalhista, 
Previdenciária e Tributária; Cálculos Trabalhistas; Atividades de Tesouraria. 
  HABILIDADES: Visão Sistêmica; Capacidade de análise; Raciocínio Lógico; Comunicação Oral e Escrita; Elaboração de Relatórios 
Gerenciais; Planejamento, Organização e Controle; Liderança. 
  ATITUDES: Iniciativa; Responsabilidade; Ética; Disciplina; Senso Crítico; Bom Relacionamento Interpessoal. 
 

 FAIXA SALARIAL 
 70% = R$ 6.183,65 100%= R$ 8.051,74 130%= R$ 9.909,83 PROVIMENTO:  Concurso Público 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 
TÍTULO DO CARGO Analista Técnico  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior em Arquitetura e Urbanismo 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 5 RESERVA 3 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Dar suporte integral ao trabalho da Gerência Técnica, de Fiscalização e das Comissões. 
 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Acompanhar o tramite e o encaminhamento de documentos/processos relacionados à Plenária, Comissão e CEAU; 
 Participar, elaborar as atas, formatar os documentos resultantes das elaborações das reuniões Plenárias, de Comissão e CEAU; 
 Ser responsável pelos documentos administrativos da Plenária, Comissão e CEAU; 
 Monitorar o desempenho dos planos de ação/trabalhos das Comissões do CEAU. 
Prestar assessoria técnica às reuniões ordinárias e extraordinárias das comissões; 
Editar as deliberações emanadas de cada item de pauta; 
Pesquisar as questões referentes ao ensino de Arquitetura e Urbanismo, Política Urbana e Ambiental, Ética profissional; 
Pesquisar e estruturar os projetos de resoluções de competência da comissão; 
Analisar e instruir processos de solicitação de registro de profissionais diplomados em Instituições de Ensino Superior 
estrangeiras; 
Analisar e instruir informar e prestar assessoramento técnico propondo decisão em processos e documentos referentes a 
registro de empresas, de profissionais, de entidades de classe e cadastramento de instituições de ensino, em autos de infração, 
denúncias, emissão de atestados, consultas técnicas, acervos técnicos, expedição de certidões e afins;  
Propor fiscalização em razão de instrução interna ou denúncia, de modo a apurar a regularidade de registro ou de autuação 
de empresas, profissionais e outras instituições com atividades profissionais jurisdicionadas ao CAU/RJ; 
Subsidiar as equipes de fiscalização para otimização dos seus trabalhos de apuração; 
Planejar as ações de fiscalização tendo por base as normas do CAU/BR e do CAU/RJ, instruções de Comissões e decisões do 
Plenário; 
Contribuir e elaborar as normas de fiscalização no âmbito das comissões especializadas, e prestar assessoramento e orientação 
às atividades de fiscalização; 
Participar de depoimentos de empresas, profissionais visando a instrução processual decorrente de ação fiscalizatória; 
Coordenar equipes de trabalho na realização das atividades da Unidade e cumprimento das metas do planejamento estratégico 
do CAU/RJ; 
Elaborar pareceres técnicos sobre as matérias de ensino e formação de Arquitetura e Urbanismo; 
Elaborar relatório mensal das atividades e projetos desenvolvidos, instruir planos de ação; 
Assessorar o projeto de acreditação de Cursos/Selo de qualidade do CAU para os cursos de Arquitetura e Urbanismo 
Assessorar o projeto de manifestações técnicas; 
Interagir com a equipe técnica do SICCAU para elaboração e manutenção das funcionalidades inerentes aos módulos de 
Registro Profissional e Cadastramento de Instituições de Ensino Superior – IES; 
Monitorar constantemente os módulos retro mencionados; 
Elaborar fluxograma de implementação no SICCAU dos normativos originários da comissão; 
Cadastrar as Instituições de Ensino Superior – IES no CAU; 
Analisar os documentos da regularidade dos cursos de Arquitetura e Urbanismo; 
Analisar e instruir tecnicamente os processos éticos instaurados pelo CAU/RJ; 
Cadastrar os coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo no SICCAU; 
Pré-cadastrar novos profissionais no CAU; 
Dar suporte ao secretariado da Coordenação das Assessorias nas ações da comissão; 
Orientar tecnicamente profissionais e empresas e o público em geral acerca da legislação da legislação profissional e normas 
vigentes.  
Elaborar e corrigir pautas e súmulas de reuniões promovidas pelas comissões especializadas; 
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Assessorar ou participar de grupos de estudo, grupos de trabalho, vem como prestar assessoramento técnico a diversos setores 
do CAU/RJ; 
Buscar a implementação de decisões emanadas das reuniões de Comissão, orientando os diversos setores internos, 
profissionais e empresas jurisdicionadas ao CAU/RJ. Analisar projetos de leis municipais, estaduais e federais que disponham 
sobre atividades técnicas ou profissionais no âmbito das atividades jurisdicionadas pelo CAU/RJ.  
Distribuir, orientar, conferir e supervisionar o trabalho dos Assistentes Técnicos;  
Colaborar com a Unidade na avaliação das tarefas e desempenho dos auxiliares. 
Realizar as demais tarefas inerentes à função. 
 

OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Diretrizes Circulares Nacionais de Arquitetura e Urbanismo (Resolução número 2 de 17 de junho de 2010 
e tradução para o português); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei número 5.773/06 de 9 de maio de 2006); 
Pareceres e Resoluções  do Conselho Nacional de Educação/MEC (Resolução número 1 de 28 de janeiro de 2002, Resolução 
número 2 de 18 de junho de 2007, Resolução número 3 de 2 de julho de 2007, Resolução número 8 de 4 de outubro de 2007, 
Parecer CFE/CESU número 19/1987); Outros Normativos (Lei número 11.788 de 25 de setembro de 2008, Lei número 11.888 
de 24 de dezembro de 2008); Direito Público; Lei de Licitações e Contratos; Direito Administrativo 
  HABILIDADES: Capacidade de análise, síntese e organização. 
  ATITUDES: Iniciativa; Ética; Responsabilidade; Senso Crítico; Discrição; Bom Relacionamento Interpessoal, Comprometimento 
Político com a Instituição. 

 
 FAIXA SALARIAL 
 70% = R$ 7.325,93 100%= R$ 9.523,70 130%= R$ 11.721,47 
 

 PROVIMENTO:  Concurso Público 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Assessor Chefe de Comunicação    CBO 
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior Formação Superior Jornalismo, Publicidade e Marketing, Comunicação Social; 
desejável pós-graduação em Estratégia Organizacional; Marketing e Comunicação e outras áreas afins 

REGISTRO PROFISSIONAL                                                                                             QTD DE     1           RESERVA     1 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área de Relações Institucionais e Comunicação com base nas 
  determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das 
rotinas de trabalho. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Gerenciamento de Plano de Comunicação e Marketing do CAU/RJ; 
 Assegurar a interface e gerenciamento de informações com todas as áreas do Conselho; 
 Gerenciar as relações institucionais do CAU com entidades nacionais de Arquitetura e Urbanismo; 
 Assegurar a adequada interação do Conselho com os diversos públicos internos e externos, em sua área de especialidade; 
 Promover, difundir e proteger a imagem do Conselho como instituição ética, responsável e atuante; 
 Coordenar as atividades das áreas sob sua responsabilidade; 
 Acompanhar a Presidência em eventos, reuniões e audiências de assuntos de interesse ao Conselho; 
 Participar de reuniões Plenárias, Comissões e outras quando se tratar de tema relacionado a sua especialidade. 
 Acompanhar a presidência ou o representante por ele indicado, em cerimônias, solenidades, atos oficiais e protocolares, 
visitas, audiências e eventos institucionais diversos. 
 Analisar, desenvolver, propor, implantar e controlar a execução de planos, programas, normas, procedimentos e outras ações 
correlacionadas à área de comunicação social e jornalismo; 
  Supervisionar a execução de rotinas e trabalhos especializados da área de atuação, distribuindo, orientando, coordenando, 
 supervisionando e avaliando as tarefas dos profissionais observando os limites das competências dos seus cargos;  
 Efetuar entrevistas, bem como preparar e redigir as informações visando à publicação interna e externa para divulgação de 
fatos e  ações de profissionais, da instituição e outros de interesse público.  
 Realizar as demais tarefas inerentes à função.   

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Redes Sociais; Publicidade e Propaganda; Domínio da Língua Portuguesa; Microsoft Office; Inglês e 
Espanhol.  
  HABILIDADES: Gestão de Pessoas; Atendimento ao Público; Comunicação Oral e Escrita; Elaboração de Relatórios Gerenciais. 
  ATITUDES: Iniciativa; Senso Crítico; Ética; Criatividade; Discrição; Bom Relacionamento Interpessoal (diferentes níveis 
hierárquicos). 
 SALÁRIO R$ 8.554,70 

  PROVIMENTO:  Livre Provimento  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Assessor Chefe do Jurídico  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior em Direito; desejável pós-graduação em Direito Público e outras áreas afins 
REGISTRO PROFISSIONAL OAB                                                                  QTD DE 1RESERVA 1 

DESCRIÇÃO SUMARIA 
Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área Jurídica com base nas determinações de seu superior, 
fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Assegurar a adequada interação do Conselho com os diversos públicos internos e externos, em sua área de especialidade; 
 Promover o alinhamento de todos os colaboradores às estratégias, valores e missão do Conselho; 
 Elaborar relatórios para subsidiar superiores, comissões e outros interessados para a correta tomada de decisão; 
 Acompanhar o tramite e o encaminhamento de documentos/processos relacionados ao Conselho; 
 Manter atualizados e disponíveis para consultas, as informações de sua área de atuação; 
 Acompanhar a Presidência e Conselho Diretor em eventos, reuniões e audiências de assuntos de interesse ao Conselho; 
 Participar de reuniões Plenárias, Comissões e outras quando se tratar de tema relacionado à sua especialidade. 
 Elaborar notas, pareceres e informações referentes a casos concretos, bem como estudos jurídicos, nos assuntos de sua 
competência; 
  Coordenar a Assessoria Jurídica. 
 Analisar, instruir, informar e emitir pareceres jurídicos em processos e documentos referentes a registro de empresas, de 
profissionais, entidades de classe e instituições de ensino, autos de infração, denúncias, consultas, acervos técnicos, emissão 
de certidões, cobranças e afins; 
 Orientar juridicamente os profissionais e empresas e o público em geral acerca da legislação profissional e normas vigentes; 
 Elaborar petições, contestações e impugnações junto as Varas e Tribunais de Justiça Estadual e Federal; efetuar o 
acompanhamento de processos judiciais, diligenciando pela defesa dos interesses do CAU/RJ em juízo, nas ações em que este 
for autor, réu ou interessado,  acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando 
recursos que se justifiquem legalmente ou que sejam estratégicos e determinados pela direção; 
 Manter atualizada a legislação profissional, de modo a subsidiar a assistência às Comissões, à área de cobrança, da dívida 
ativa e demais unidades do CAU/RJ; 
 Examinar prévia e conclusivamente, elaborar minutas de editais de licitação, bem como as minutas dos respectivos contratos, 
convênios, acordos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados, inclusive ajustes ou aditamentos; 
 Acompanhar o andamento de processos judiciais nos quais o Conselho tenha interesse; 
 Oferecer informação e suporte técnico, em contenciosos que envolvam o Conselho; 
 Pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares, dos recursos hierárquicos e de outros atos 
administrativos submetidos à decisão da Presidência, Diretoria e Gerências do Conselho; 
 Colaborar com os CAU-UF´s e CAU-BR, oferecendo subsídios ou orientação jurídica, quando solicitado; 
 Apreciar juridicamente e distribuir a equipe, recursos administrativos e todos os demais recursos encaminhados pela 
Presidência, Diretoria e Gerências do Conselho; 
 Elaborar ofícios que requeiram a exposição, fundamentação, de argumentos legais quanto a registro, efetivação de RRT, em 
elaboração de intimações, notificações, citações e afins. 
 Assessorar as reuniões de Comissões, Diretoria e Plenária quando convocado, elaborando súmulas ou relatórios quando for 
o caso. 
 Estudar matéria jurídica e de outra natureza consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os 
fatos à legislação aplicável. 
 Executar outras atividades típicas de assessoramento jurídico que lhe forem atribuídas pela Presidência, Diretoria e Gerências 
do Conselho. 

OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: CF/88; Direito Público; Lei de Licitações e Contratos; Direito Administrativo. 
  HABILIDADES: Capacidade de análise, convencimento e negociação; Mediação de conflitos; Debate; Espírito de Investigação. 
  ATITUDES: Iniciativa; Senso Crítico; Ética; Debate; Responsabilidade; Discrição; Bom Relacionamento Interpessoal. 
 

 SALÁRIO R$ 8.554,70 
  PROVIMENTO:  Livre Provimento 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Assessor Especial  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior. Desejável especialização em Administração; Estratégia Organizacional e 
Gestão Pública     e outras áreas afins. 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 2 

 
 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área Gabinete da Presidência com base nas determinações de 
seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Manter atualizados e disponíveis para consultas, as informações de sua área de atuação; 
  Organizar a agenda de reuniões da Presidência e do Conselho Diretor, bem como, a logística envolvida; 
 Organizar a agenda de contatos da Presidência e Conselho Diretor; 
 Solicitar viagens, providenciando adiantamentos de diárias, passagens, reservas e prestação de contas; 
 Realizar o controle e a organização dos arquivos da área; 
 Redigir ofícios e documentos da Presidência; 
 Preparar o receptivo para autoridades e convidados do CAU/RJ; 
 Controlar o protocolo de entrada e saída de documentos. 
 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Técnicas de Secretariado; Microsoft Office. 
  HABILIDADES: Boa Comunicação Oral e Escrita; Digitação e Leitura; Fluência em língua estrangeira; Elaboração de Relatórios 
Gerenciais; 
  Organização. 
  ATITUDES: Iniciativa; Pontualidade; Cortesia; Boa Apresentação Pessoal; Bom Relacionamento Interpessoal; Inteligência 
Emocional 
   

 SALÁRIO    R$ 4.688,79  PROVIMENTO: Livre provimento  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 TÍTULO DO CARGO Assistente Administrativo 

 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Técnico ou Administrativo 
 ESCOLARIDADE Nível Médio completo. 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 5 RESERVA 3 

 
 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Organizar e executar as atividades das Áreas de 
Compras/Convênios/Contratos/Licitações/Documentação/Protocolo/Eventos/ 
  Patrimônio/Estoque/Pessoal, com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de 
serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
  

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Estudar e informar processos que tratam de assuntos relacionados ao setor de trabalho, preparando os expedientes (parecer, 
despachos, etc.) que se fizerem necessários; 
 Redigir, revisar, datilografar e encaminhar documentos diversos; 
 Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de textos, 
terminais de vídeo e outros; 
 Emitir listagens e relatórios quando necessário; 
 Elaborar, analisar e atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos; 
 Informar, quando solicitado, sobre a situações que possam envolver dados financeiros ou econômicos dos processos sob sua 
responsabilidade, medidas em andamento e resultados obtidos, elaborando, atualizando, analisando quadros e relatórios 
estatísticos pertinentes, para possibilitar a avaliação geral das diretrizes aplicadas e tomada de decisões de seu (s) superior 
(es); 
 Organizar e controlar arquivos;  
 Instruir pagamentos diversos, controle de contratos e outras atividades correlatas de mesma natureza; 
 Conferir documentos (contratos, notas fiscais entre outros); 
 Preparar processos de compras, licitações e pagamentos; 
 Participar/ realizar os pregões;  
 Efetuar pagamentos e recebimento de numerário, quando autorizado; 
 Acompanhar utilização de insumos e recursos e controlar o estoque e ativos patrimoniais; 
 Auxiliar no controle e acompanhamento dos contratos de prestação de serviços de terceiros;  
 Apoiar a realização da geração e formalização de contratos e a inserção de dados no sistema; 
  Auxiliar nos processos de cobrança, reajustes dos contratos e controle dos pagamentos; 
  Contribuir no acompanhamento do que foi planejado nos contratos e do que está sendo realizado; 
  Realizar atividades administrativas, referentes ao controle e organização dos documentos contratuais; 
  Elaborar planilhas e controles gerenciais; 
  Apoiar a administração dos cancelamentos de contratos; 
 Apoiar a realização dos eventos; 
 Auxiliar na verificação prévia dos diversos itens planejados para cada evento, visando assegurar sua execução com qualidade; 
 Preencher relatório de posição de orçamentos para envio ao departamento de compras;  
 Ajudar na realização das pesquisas de preços, contribuindo para a escolha mais adequada com relação aos espaços e demais 
recursos a serem utilizados; 
 Acompanhar e participar dos eventos em sua totalidade, contribuindo para sua execução plena; 
 Conferir e acompanhar os pagamentos a todos os fornecedores envolvidos; 
 Conferir e acompanhar a prestação de contas de passagens e diárias; 
 Efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando e/ou levantando informações; 
 Auxiliar na emissão mensal da folha de pagamentos de Pessoal; 
 Apoiar o processo de rescisões contratuais; 
 Auxiliar na confecção de escala, aviso e recibo de férias; 
 Auxiliar na realização das atividades e demandas do o plano de benefícios do corpo funcional; 
 Apoiar no processo de recrutamento e seleção de pessoas; 
 Apoiar o processo de desenvolvimento e treinamento de pessoas; 
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  Contribuir na aplicação do plano anual de treinamento do corpo funcional; 
 Organizar e manter atualizado o arquivo de pessoal e demais documentos pertinentes a área; 
 Atualizar sistemas de informações; 
  Elaborar e editar de documentos técnicos e gerenciais; 
  Auxiliar no preparo de projetos e relatórios em geral 
  Realizar inventário do ativo permanente; 
 Cadastrar móveis, máquinas e equipamentos novos, no ativo permanente; 
 Recadastrar móveis, máquinas e equipamentos na ocorrência de perda ou extravio da placa de identificação patrimonial; 
 Instruir pagamentos diversos, controle de contratos e outras atividades correlatas de mesma natureza; 
 Auxiliar na execução de atividades ao apoio administrativo e operacional; 
 Executar serviços gerais de digitação, arquivo, protocolo, controle de correspondências, registros e anotações. 
 Outras atividades inerentes ao cargo. 

 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Contabilidade Orçamentária; Domínio da Língua Portuguesa; Legislação específica; Microsoft Office; 
Planilhas Eletrônicas. 
  HABILIDADES:  Capacidade de Atualização; Raciocínio Lógico; Organização; Boa Comunicação. 
  ATITUDES: Iniciativa; Responsabilidade; Bom Relacionamento Interpessoal. 

 
 FAIXA SALARIAL  
70% = R$ 3.203,09 100%= R$ 4.026,74 130%= R$ 5.124,94  
PROVIMENTO:  Concurso Público 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 TÍTULO DO CARGO Assistente de Sistemas  
 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Técnico ou Administrativo 
 ESCOLARIDADE Curso Técnico na área de TI 
REGISTRO PROFISSIONAL N/A                                                                 QTD DE  2RESERVA 2 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Organizar e executar e as atividades da Área com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e 
  instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho; 
 Prestar suporte técnico ao Analista de Informática. 

 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Apoiar a manutenção e disponibilidade de: redes, servidores, parque tecnológico. 
 Zelar pelo cumprimento e contribuir para a divulgação das políticas de segurança da informação e contingenciamento; 
 Apoiar na gestão de armazenamento de dados locais e nacionais. 
 Promover o adequado relacionamento e correta prestação dos serviços de terceiros em TI, para o Conselho. 

  
OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Infraestrutura de Rede; Suporte e Manutenção de Equipamentos de TI. 
 HABILIDADES: Capacidade de análise; Raciocínio Lógico; Organização. 
 ATITUDES: Iniciativa; Responsabilidade; Bom Relacionamento Interpessoal. 
 

 FAIXA SALARIAL 
 70% = R$ 3.203,09 100%= R$ 4.026,74 130%= R$ 5.124,94 PROVIMENTO:  Concurso Público 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Assistente Financeiro  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Técnico ou Administrativo 
ESCOLARIDADE Nível Médio completo. 
REGISTRO PROFISSIONAL                      QTD DE  2 RESERVA 2 

DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Apoiar o Analista Financeiro nas atividades relacionadas aos controles do fluxo de caixa, registros de entrada e saída de 
 numerários, cheques, documentos de cobrança e outros documentos. Auxiliar no controle dos saldos bancários e no 
 controle das aplicações dos recursos financeiros disponíveis. 
 Auxiliar na execução de tarefa assegurando a efetividade dos processos específicos inerentes à área de Orçamento.  
 Apoiar no acompanhamento, na análise, e no controle das etapas dos processos orçamentários. 
 Auxiliar na orientação e disseminação das diretrizes para a elaboração do orçamento, tanto em nível interno quanto 
 externo. 
 Auxiliar as áreas internas nas transposições e reprogramações orçamentárias. 
  Executar as atividades da Área de Contabilidade com base nas determinações de seu superior, cumprindo as normas e 
 instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
 Auxiliar no registro dos atos e fatos do Conselho. 
 Estudar a legislação contábil específica do setor público. 

  
PRINCIPAIS TAREFAS 
 Auxiliar o Analista Financeiro nos recebimentos e pagamentos devidamente autorizados; 
 Auxiliar o Analista Financeiro no controle do movimento das contas bancárias; 
 Efetuar depósitos e transferências bancárias, quando necessário; 
 Enviar para a contabilidade os documentos originais de pagamentos e recebimentos; 
 Apoiar na elaboração do fluxo de entrada e saída de numerários; 
 Auxiliar na elaboração e controle de contas a pagar e contas a receber; 
 Auxiliar na execução de outras funções decorrentes de legislação e regulamento de ordens financeiras; 
 Apoiar na elaboração e controle de todo processo orçamentário anual do Conselho;  
 Auxiliar na análise e no acompanhamento orçamentário dos Conselhos; 
 Auxiliar no acompanhamento e na revisão mensal das variações (Orçado x Efetivo); 
 Apoiar a elaboração de relatórios gerenciais; 
 Auxiliar na análise e no acompanhamento das despesas e receitas; 
 Auxiliar na classificação contábil e na classificação orçamentária (Centro de Custo); 
 Auxiliar a emissão de dotação e disponibilidade orçamentária anual; 
 Apoiar o gerenciamento de transposições entre centros de custos e rubricas contábeis; 
 Apoiar e auxiliar a execução de contas a pagar e a receber, verificando sua regularidade quanto às normas estipuladas pelo 
 Conselho e exigências fiscais; 
 Elaborar relatórios gerenciais com orientação do contador e Gerente Financeiro sobre a situação patrimonial, econômica e 
 financeira, apresentando dados estatísticos; 
 Realizar conciliação da movimentação bancária do Conselho, acompanhando a emissão de cheques, ordens de pagamentos, 
 débitos, créditos e saldos; 
 Auxiliar na elaboração e no planejamento do fluxo de caixa de curto prazo; 
 Auxiliar e apoiar a elaboração da proposta de orçamento da Gerência Financeira 
 Executar outras funções de orientações financeiras definidas superiormente. 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Atividades de Tesouraria; Noções de Contabilidade Pública; Noções de Controles Financeiros; MMS 
 Office; Planilhas Eletrônicas, Domínio da Língua Portuguesa.  
  HABILIDADES:  Boa Comunicação Oral e Escrita; Elaboração de Relatórios; Organização; Capacidade de Atualização; 
 Capacidade de  análise; Raciocínio Lógico; 
  ATITUDES: Iniciativa; Responsabilidade; Bom Relacionamento Interpessoal.  
 
FAIXA SALARIAL  
70% = R$ 3.203,09 100%= R$ 4.026,74 130%= R$ 5.124,94 

PROVIMENTO: Concurso Público  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Assistente Técnico  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Técnico ou Administrativo 
ESCOLARIDADE Nível Médio/ Técnico em áreas afins. 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE     
11  RESERVA     5  

DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Organizar e supervisionar as atividades da Área com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as  
 normas e instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
 Dar suporte aos analistas técnicos. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Executar, controlar e organizar processos das Gerências Técnica ou de Fiscalização, mais especificamente àquelas ligas ao 
SICCAU; 
 Atuar em gestão de atividades administrativas;    
 Auxiliar na execução de atividades relativas ao apoio administrativo, junto ao Gerente Técnico ou de Fiscalização do Conselho;  
 Elaborar e editar documentos técnicos e gerenciais; 
 Elaborar minutas de normas, manuais e procedimentos; 
 Dar suporte ao acompanhamento do trâmite, ao encaminhamento de documentos ou processos; 
 Efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando e/ou levantando informações; 
 Atender pessoas físicas e jurídicas, orientando-as sobre os serviços, requisitos necessários, preenchimento de formulários e 
outros serviços relacionados ao registro no CAU/RJ. 
 Prestar informações através do Tele Atendimento aos profissionais, empresas e público em geral; 
 Atuar no apoio as secretárias de diretorias e cargos superiores; 
 Preencher controles, minutar textos; 
 Montar, instruir e informar processos de autos de infração, denúncia, consulta e de cobranças; 
 Controlar fundos e conferir a prestação de contas dos Agentes de Fiscalização; 
 Emitir através do sistema SICCAU, listagens de situações cadastrais de profissionais e empresas, de RRT, de infrações e 
informações administrativas; 
 Conferir o preenchimento dos Autos de Infração; 
 Organizar e controlar arquivos;  
 Outras atividades inerentes ao cargo. 

  
 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Rotinas do Administrativo; Atendimento ao Público; Legislação específica; Matemática; Microsoft Office. 
  HABILIDADES: Capacidade de Atualização; Raciocínio Lógico; Organização; Boa Comunicação. 
  ATITUDES: Iniciativa; Responsabilidade; Disciplina; Bom Relacionamento Interpessoal. 

  
 FAIXA SALARIAL 
 70% = R$ 3.203,09 100%= R$ 4.026,74 130%= R$ 5.124,94  

 PROVIMENTO:  Concurso Público 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Auditor  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior - Contabilidade; Economia; Administração; Direito. Desejável, especialização 
 em Contabilidade Pública e Auditoria em Órgãos Públicos. 
REGISTRO PROFISSIONAL CRC CRE CRA ou OAB QTD DE 
 1 RESERVA 1 

 
 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades de Auditoria com base nas determinações de seu superior, 
  fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
 Executar auditorias contábeis- financeiras, visando assegurar a exatidão dos registros contábeis, bem como por preparar 
relatórios parciais e globais da auditoria realizada assinalando as eventuais falhas encontradas e propondo medidas de solução, 
e ainda, programar e executar auditorias em todas as áreas da entidade, visando assegurar a correta aplicação das normas 
internas, observando a aplicação de leis e outros dispositivos legais. 
 Realizar o controle e planejamento orçamentário da Área objetivando a elaboração de projeções e simulações, considerando 
os resultados operacionais, econômicos e financeiros do CAU/RJ. 

 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Realizar auditoria de demonstrações financeiras ou contábeis; 
 Realizar auditoria de conformidades de ações em função dos manuais de controles internos; 
 Informar periodicamente a Direção do grau de execução dos objetivos e metas da organização; 
 Dar conhecimento à Direção se os controles internos estabelecidos são suficientes para reduzir o risco de ocorrência de 
distorções materialmente relevantes; 
 Garantir à Direção que as políticas, procedimentos, planos e controles estabelecidos são os adequados e estão efetivamente  
 implementados; 
 Analisar de forma sistemática se todas as transações ocorridas estão devidamente registradas e se os registros efetuados 
correspondem efetivamente às transações realizadas; 
 Garantir que a gestão do risco é suficientemente eficaz para a concretização dos objetivos fixados para a organização; 
 Definir o plano de auditoria interna em função de uma matriz de risco devidamente atualizada visando atingir os objetivos 
  organizacionais; 
 Acompanhar e avaliar a implementação das recomendações críticas ou de prioridade elevada, conducentes a melhoria dos 
processos de controle interno, visando a mitigação do risco;   
 Promover e coordenar a execução das ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna; 
 Preparar o programa de trabalhos e a definição do formato de reporte;  
 Assegurar que o trabalho de auditoria cobre os principais riscos da área auditada, sugerindo alterações sempre que necessário; 
 Manter o dirigente da entidade devidamente informado sobre o andamento dos trabalhos de auditoria e situações de exceção 
que forem sendo detectadas; 
 Submeter os relatórios à apreciação e aprovação do dirigente da entidade; 
 Apoiar o dirigente da entidade na apresentação superior dos relatórios. 
 Avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive de natureza 
fiscal; 
 Verificar a escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos patrimônios e às variações patrimoniais das 
entidades, por quaisquer métodos, técnicos ou processo; 
 Verificação da classificação dos fatos para registro contábeis, por qualquer processo, inclusive computação eletrônica, e 
respectiva validação dos registros e demonstrações; 
 Verificação dos controles de formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e outros meios de registro contábeis, 
bem como dos documentos relativos à vida patrimonial; 
 Avaliação dos balanços, como balanços patrimoniais, balanços de resultados, balanços acumulados, balanços de origens de 
recursos, balanços de fundos, balanços financeiros, balanços de capitais, e outros; 
 Análises do comportamento das receitas; 
 Verificação da realização das conciliações de contas; 
 Análises de balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou registro contábeis; 
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 Avaliação da eficiência dos controles internos utilizados; 
 Elaboração de relatórios sobre os trabalhos realizados; 
 Verificação da efetividade e aderência dos processos à legislação especifica (Fiscal, Tributário, Trabalhista, Regimentos, entre 
outros); 
  Supervisionar as atividades de auditoria. 

 
  OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Análise de registro e procedimentos contábeis na forma da legislação contábil pública; Normas e 
procedimentos de auditoria em entidades públicas; Matemática Financeira; Contabilidade Pública; Legislação Tributária, 
Trabalhista e Fiscal; Microsoft Office/Internet. 
 HABILIDADES: Liderança e Gestão de Pessoas; Sintetização de Informações; Boa Comunicação; Visão Sistêmica e 
Interdisciplinar da atividade de controlado; Raciocínio Lógico; Planejamento, Organização e Controle. 
 ATITUDES: Iniciativa; Dinamismo, Responsabilidade; Ética; Senso Crítico; Bom Relacionamento Interpessoal. 

SALÁRIO  R$ 8.554,70 

  PROVIMENTO:  Livre Provimento 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Chefe de Gabinete da Presidência  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 1 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área Gabinete da Presidência com base nas determinações de 
seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 
 Coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades dos servidores, processos e agenda do Gabinete, para garantir 
a boa qualidade dos trabalhos, bem como o cumprimento dos prazos. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Assessorar o Presidente em todas as atividades desenvolvidas no Gabinete; 
 Coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades dos servidores do Gabinete, para garantir a boa qualidade dos 
trabalhos, bem como o cumprimento dos prazos; 
 Distribuir processos e expedientes aos servidores lotados no Gabinete; 
 Controlar prazos em ofícios e mensagens expedidas, diligenciando quando necessária a reiteração dos mesmos; 
 Providenciar as diárias/ajuda de custo e passagens da Presidência, Diretoria; 
 Representar o Presidente em reuniões técnicas ou administrativas, sempre que delegado por este; 
 Organizar a agenda do Presidente e da Diretoria, selecionando as pessoas e/ou temas que exijam o despacho do mesmo; 
 Secretariar a presidência nas reuniões do Conselho Diretor; 
 Acompanhar, analisar e emitir minuta de resposta para as correspondências encaminhadas Presidência do CAU/RJ;  
 Acompanhar e analisar documentos protocolados endereçados à presidência; 
 Articular-se com o cerimonial de outros órgãos e Poderes, realizando contatos e visitas preliminares sempre que houver a 
participação da presidência do CAU/RJ ou representante por ele indicado; 
 Elaborar e acompanhar a agenda de eventos internos e externos e a agenda das viagens do Presidente do CAU/BR ou do 
representante por ele indicado. 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Rotinas de Gestão de Pessoas; Microsoft Office; 
 HABILIDADES: Liderança e Gestão de Pessoas; Boa Comunicação Oral e Escrita; Elaboração de Relatórios Gerenciais; 
Planejamento, 
 Organização e Controle. 
 ATITUDES: Dinamismo; Senso Crítico; Ética; Bom Relacionamento Interpessoal. 
 

 SALÁRIO  R$ 11.235,00 PROVIMENTO:  Livre Provimento 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Gerente Administrativo  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 

ESCOLARIDADE Formação Superior em Administração; Economia; Gestão de Pessoas e RH. Desejável pós-
graduação em Gestão Empresarial/Estratégia; Gestão de Pessoal; Planejamento e outras áreas afins. 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 1 

 
DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar e gerenciar todas as atividades da Área Administrativa com base nas determinações de seu superior, 
fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Administrar os Recursos Humanos; 
 Administrar os benefícios indiretos; 
 Administrar o Patrimônio e Almoxarifado; 
 Administrar os Serviços Gerais; 
 Administrar os contratos de Prestação de Serviços; 
 Coordenar e Garantir o acesso de colaboradores ao CAU; 
 Controlar e coordenar o acesso de terceiros às unidades do CAU; 
 Conferir documentos e submeter à aprovação da Presidência do CAU, quando necessário; 
 Controlar, coordenar e garantir a transparência e a eficácia nos processos de compra do CAU BR, segundo a legislação 
 existente; 
 Coordenar/Participar da organização e otimização dos eventos (Plenárias, Comissões Permanentes, Comissões Especiais, 
 outros), em conjunto com a Secretaria Geral; 
 Coordenar/garantir o correto trâmite de documentação do CAU/RJ com todos os arquitetos, universidades, unidades 
 relacionadas (CAU/UF, IAB, FNA, ABEA, ASBEA, outras) e demais unidades (órgãos de fiscalização, empresas, sindicados, 
 fornecedores, etc.); 
 Revisar e implementar fluxos e processos; 
 Revisar e implementar procedimentos e sistemas administrativos;  
 Conduzir o processo de implantação de normas de qualidade; 
 Definir metas com os colaboradores e acompanhar e aperfeiçoar os fluxos de trabalho; 
 Definir procedimentos operacionais com as equipes, de modo a buscar um padrão de segurança e qualidade para a 
 execução das tarefas; 
 Promover a avaliação de desempenho dos funcionários; 
 Promover o treinamento e reciclagem dos funcionários; 
 Controlar os contratos dos fornecedores; 
 Preparar relatórios mensais sobre RH, Patrimônio, Compras, Segurança e Serviços Gerais. 

 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Administração Pública; Gestão Estratégica de Administração; Gestão de Pessoas; Planejamento 
 Estratégico; Qualidade; Suprimentos e Logística; Microsoft Office. 
  HABILIDADES: Liderança e Gestão de Pessoas; Visão Sistêmica; Boa Comunicação; Objetividade; Foco no Resultado; 
 Mediação de Conflitos.   
 ATITUTES: Dinamismo; Espírito Empreendedor; Ética; Otimismo Motivacional; Inteligência Emocional; Bom Relacionamento 
 Interpessoal; Discrição. 
 

 SALÁRIO  R$ 11.235,00 
  PROVIMENTO:  Livre Provimento  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 TÍTULO DO CARGO Gerente de Fiscalização  
 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
 ESCOLARIDADE Formação Superior em Arquitetura e Urbanismo, desejada especialização em gestão 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 1 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar e gerenciar as atividades da Área de Fiscalização com base nas determinações de seu superior, fazendo 
cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da Gerência de Fiscalização;  
 Analisar, instruir, informar e propor fiscalização em razão de instrução interna ou denúncia, de modo a apurar a regularidade 
de registro  e de atuação de empresas, de profissionais e outras instituições com atividades profissionais jurisdicionadas 
ao CAU/RJ.                                
 Analisar e instruir processos, bem como prestar assessoramento técnico às comissões especializadas, tendo por base 
conhecimentos  profissionais da sua área de formação e especialização; 
 Gerenciar as equipes de fiscalização para otimização de seus trabalhos de apuração. 
 Planejar as ações de fiscalização tendo por base as normas do CAU/BR e do CAU/RJ, instruções das Comissões e decisões do 
Plenário. 
 Colaborar na elaboração de normas de fiscalização no âmbito da comissão especializada, e prestar gerenciamento e 
orientação às atividades de fiscalização. 
 Participar de depoimentos de empresas, profissionais visando a à instrução processual decorrente de ação fiscalizatória.  
 Buscar a efetivação das decisões emanadas das reuniões de Comissão, orientando os diversos setores internos e equipes de 
fiscalização. 
 Prestar assessoramento técnico aos coordenadores, orientadores e conselheiros. 
 Orientar tecnicamente profissionais e empresas e o público em geral acerca da legislação profissional e normas vigentes. 
 Elaborar e corrigir pautas e súmulas de reuniões promovidas pelas comissões especializadas. 
 Assessorar ou participar de grupos de estudo, grupos de trabalho, bem como prestar assessoramento técnico à diversos 
setores do CAU/RJ; 
 Buscar a implementação de decisões emanadas das reuniões de Comissão, orientando os diversos setores internos, 
profissionais e empresas jurisdicionadas ao CAU/RJ; 
 Analisar projetos de leis municipais, estaduais e federais que disponham sobre atividades técnicas dou profissionais no âmbito 
das atividades jurisdicionadas ao CAU/RJ; 
 Distribuir, orientar, conferir e supervisionar o trabalho dos Analistas Técnicos e Agentes de Fiscalização e Assistentes Técnicos; 
 Gerenciar a avaliação das tarefas e desempenho dos auxiliares. 
 Propor normativas e participar dos grupos de trabalho de desenvolvimento da web;  
 Prover o desenvolvimento de processos gerenciais, no âmbito do CAU/RJ, com a finalidade de disponibilizar informações 
atualizadas, íntegras e com confidencialidade aos usuários;  
 Supervisionar e coordenar a produção, aquisição, uso, tramitação, disseminação, recuperação, armazenamento, classificação, 
avaliação, segurança e comunicação da informação no CAU/RJ;  
 Planejar, definir e acompanhar a execução das estratégias para a gestão do conhecimento, propondo a realização e o 
desenvolvimento de suas práticas; 
 Coordenar as equipes de trabalho na realização das atividades da Unidade e cumprimentos das metas do planejamento 
estratégico do CAU/RJ. 
 O Gerente de Fiscalização possui também as atribuições de Agente de Fiscalização, compreendidas em fiscalizar o exercício 
profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou afins, em campos de atuação jurisdicionados ao CAU/RJ em todo o Estado 
do Rio de Janeiro, planejando, orientando e supervisionando o pessoal de apoio. 
 Elaborar relatórios técnicos de gestão semestrais e anuais e mensal dos indicadores de desempenho das equipes; 
 Supervisionar a GEO- tecnologia no cumprimento da missão institucional do CAU/RJ. 
  Planejar, coordenar e supervisionar a gestão do SICCAU, em conjunto com a Gerencia Técnica. 
 Definir metas com os colaboradores e acompanhar e aperfeiçoar os fluxos de trabalho; 
 Definir procedimentos operacionais com as equipes, de modo a buscar um padrão de segurança e qualidade para a         
 execução das tarefas; 
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 Realizar as demais tarefas inerentes à função. 

  
 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Administração Pública; Planejamento Estratégico; Técnicas de Gestão e Liderança; Microsoft 
  Office; Legislação das Profissões Regulamentas e específica; Gestão/Legislação de Arquitetura e Urbanismo. 
  HABILIDADES: Liderança e Gestão de Pessoas; Visão Sistêmica; Objetividade; Foco em Resultado. 
  ATITUDES: Ética; Otimismo Motivacional; Inteligência Emocional; Bom Relacionamento Interpessoal; Discrição. 

  
SALÁRIO  R$ 11.235,00 
  PROVIMENTO:  Livre Provimento  
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Gerente Financeiro  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior em Administração; Economia; Contabilidade; Desejável pós-graduação em  
 Gestão Administrativa Financeira; Contabilidade Pública e outras áreas afins. 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 1 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar e gerenciar as atividades da Área Financeira com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir 
as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Planejar, acompanhar e executar o orçamento do CAU; 
 Subsidiar, a Diretoria Financeira e a Comissão de Planejamento e Finanças, na formulação de diretrizes para a elaboração do 
Plano de Ação e Orçamento para o CAU/RJ; 
 Elaborar as propostas orçamentárias e propostas de reprogramação orçamentária do CAU/RJ; 
 Elaborar os relatórios de execução orçamentária dos valores orçados e realizados do CAU/RJ; 
 Elaborar os custos operacionais do CAU/RJ; 
 Elaborar o relatório de gestão e a prestação de contas bimestral e anual; 

Gerenciar e controlar as atividades financeiras do CAU/RJ envolvendo, as contas a receber, as contas a pagar, as aplicações 
financeiras, a movimentação bancária e investimentos e a otimização na aplicação dos recursos.  

 Analisar as demonstrações financeiras;  
 Elaborar projeções financeiras sobre receitas e despesas; 
 Avaliar riscos de inadimplência dos profissionais e empresas registradas no Sistema CAU/RJ; 
 Supervisionar as atividades da Contabilidade; 
 Conferir, atestar e submeter à aprovação do presidente do CAU/RJ os documentos que necessitem de assinatura superior; 
 Revisar, definir e implementar os fluxos e procedimentos financeiros do CAU/RJ; 
 Coordenar e preparar relatórios gerenciais sobre a movimentação financeira do CAU/RJ; 
 Apoiar o desenvolvimento de melhorias nos sistemas informatizados dos processos orçamentários, contábil e financeiro. 
 Definir metas com os colaboradores e acompanhar e aperfeiçoar os fluxos de trabalho; 
 Definir procedimentos operacionais com as equipes, de modo a buscar um padrão de segurança e qualidade para a execução 
das tarefas; 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Administração Pública; Gestão Estratégica Financeira; Planejamento Estratégico; Microsoft Office. 
 HABILIDADES: Liderança e Gestão de Pessoas; Visão Sistêmica; Objetividade; Foco em Resultado. 
 ATITUTES: Ética; Otimismo Motivacional; Inteligência Emocional; Bom Relacionamento Interpessoal; Discrição. 
 

 SALÁRIO R$ 11.235,00  PROVIMENTO:  Livre Provimento 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
 TÍTULO DO CARGO Gerente Geral  
 ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
 ESCOLARIDADE Formação Superior completa em Arquitetura; Administração. Desejável especialização em  
 Administração; Estratégia Organizacional e Gestão Pública e outras áreas afins. 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 1 

 
 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar e gerenciar as atividades do CAU BR com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as 
normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades do Conselho desenvolvidas pelas Gerências e Assessorias específicas, 
observadas as normas regimentais, as orientações do Presidente do e as deliberações do Conselho; 
 Propor políticas, diretrizes e normas a serem adotados na execução das atividades; 
 Implementar as políticas, diretrizes e normas aprovadas pelo Conselho e os critérios, parâmetros e os procedimentos de 
atuação das áreas de coordenação; 
 Coordenar a formulação do direcionamento estratégico do Conselho com a identificação de sua missão, visão de futuro, 
análise de cenários e o conjunto de valores que nortearão as estratégias, metas e planos de ação; 
 Coordenar a implementação dos programas, projetos e ações de natureza estratégica, promovendo o alinhamento de todos 
os colaboradores do Conselho ao direcionamento institucional formulado; 
 Definir indicadores de gestão que subsidiem a avaliação e o monitoramento das atividades; 
 Coordenar a implementação e a disseminação de metodologias de verificação e acompanhamento dos indicadores 
estabelecidos; 
 Coordenar a execução integrada das ações estratégicas propondo, sempre que necessário ações alternativas para o 
enfrentamento de situações não esperadas ou o aproveitamento de oportunidades estratégicas; 
 Coordenar os ajustes, alterações ou intervenções em programas, projetos e ações de natureza estratégica, sempre que 
necessário; 
 Prover os meios que garantam a disponibilidade e a integridade das informações necessárias ao acompanhamento e à 
avaliação do planejamento estratégico institucional, tanto no que diz respeito à formulação das estratégias quanto a execução 
destas; 
 Promover estudos, analisar proposições e apresentar propostas de melhoria à gestão dos recursos institucionais do Conselho; 
 Coordenar projetos sobre a otimização de processos de trabalho e a racionalização de métodos, procedimentos e rotinas a 
serem implantados no Conselho; 
 Monitorar contínua e permanentemente o clima interno do Conselho, propondo, coordenando e acompanhando a 
implementação de projetos e programas voltados para a melhoria do clima organizacional;  
 Orientar a divulgação das ações do Conselho, visando promover a publicidade e transparência; 
 Propor ao Presidente do Conselho matérias a serem examinadas e decididas pelos órgãos colegiados; 
 Coordenar a elaboração do relatório anual de gestão; 
 Dar conhecimento ao presidente do Conselho sobre as matérias relevantes no âmbito de sua atuação; 
 Supervisionar a organização das reuniões de todos os órgãos colegiados. 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Prática em Gestão Estratégica de Finanças, Administração, Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico, 
Qualidade e Logística; Legislação das Profissões Regulamentas e específica; Gestão/Legislação de Arquitetura e Urbanismo; 
Políticas governamentais de formação profissional; Auditoria e Controle; Gestão Pública; Microsoft Office. 
  HABILIDADES: Liderança e Gestão de Pessoas; Visão Sistêmica; Boa Comunicação; Objetividade; Foco no Resultado; Mediação 
de Conflitos; Gerenciamento da Rotina (individual e da equipe).  
  ATITUDES: Dinamismo; Espírito Empreendedor; Ética; Otimismo Motivacional; Inteligência Emocional; Bom Relacionamento 
  Interpessoal; Discrição. 

  
 SALÁRIO   R$ 13.974,20  PROVIMENTO:  Livre Provimento 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Gerente Técnico  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior em Arquitetura e Urbanismo, desejável especialização em gestão 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 1 

 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Planejar, organizar e gerenciar as atividades da Área Técnica com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir 
 as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da Gerência Técnica;  
 Analisar, instruir, informar e prestar assessoramento técnico propondo decisão em processo e documentos referentes a 
registro de empresas, de profissionais, de  entidades de classe e cadastramento de instituições de ensino, emissão de 
atestados, consultas técnicas, acervos técnicos, expedição de certidões e afins. 
 Analisar e instruir processos, vem como prestar assessoramento técnico às comissões especializadas, tendo por base 
conhecimentos  profissionais da sua área de formação e especialização; 
 Prestar assessoramento técnico aos coordenadores, orientadores e conselheiros. 
 Orientar tecnicamente profissionais e empresas e o público em geral acerca da legislação profissional e normas vigentes. 
 Elaborar e corrigir pautas e súmulas de reuniões promovidas pelas comissões especializadas. 
 Assessorar ou participar de grupos de estudo, grupos de trabalho, bem como prestar assessoramento técnico à diversos 
setores do CAU/RJ; 
 Buscar a implementação de decisões emanadas das reuniões de Comissão, orientando os diversos setores internos, 
profissionais e empresas jurisdicionadas ao CAU/RJ; 
 Analisar projetos de leis municipais, estaduais e federais que disponham sobre atividades técnicas dou profissionais no âmbito 
das atividades jurisdicionadas ao CAU/RJ; 
 Distribuir, orientar, conferir e supervisionar o trabalho dos Analistas Técnicos e Assistentes Técnicos; 
 Gerenciar a avaliação das tarefas e desempenho dos auxiliares. 
 Propor normativas e participar dos grupos de trabalho de desenvolvimento da web;  
 Propor o desenvolvimento de políticas de gestão documental no âmbito do CAU/RJ; 
  Prover o desenvolvimento de processos gerenciais, no âmbito do CAU/RJ, com a finalidade de disponibilizar informações 
atualizadas, íntegras e com confidencialidade aos usuários;  
 Supervisionar e coordenar a produção, aquisição, uso, tramitação, disseminação, recuperação, armazenamento, classificação, 
avaliação, segurança e comunicação da informação no CAU/RJ;  
 Planejar, definir e acompanhar a execução das estratégias para a gestão do conhecimento, propondo a realização e o 
desenvolvimento de suas práticas; 
 Coordenar as equipes de trabalho na realização das atividades da Unidade e cumprimentos das metas do planejamento 
estratégico do CAU/RJ. 
 Elaborar relatórios técnicos de gestão semestrais e anuais e mensal dos indicadores de desempenho das equipes; 
  Planejar, coordenar e supervisionar a gestão do SICCAU, em conjunto com a Gerencia de Fiscalização. 
 Definir metas com os colaboradores, acompanhar e aperfeiçoar os fluxos de trabalho; 
 Definir procedimentos operacionais com as equipes, de modo a buscar um padrão de segurança e qualidade para a execução 
das tarefas; 
 Realizar as demais tarefas inerentes à função. 
 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Administração Pública; Planejamento Estratégico; Técnicas de Gestão e Liderança; Legislação das 
Profissões Regulamentas e específica; Gestão/Legislação de Arquitetura e Urbanismo; Microsoft Office. 
  HABILIDADES: Liderança e Gestão de Pessoas; Visão Sistêmica; Objetividade; Foco em Resultado. 
  ATITUDES: Ética; Otimismo Motivacional; Inteligência Emocional; Bom Relacionamento Interpessoal; Discrição. 
 

 SALÁRIO R$ 11.235,00 
  PROVIMENTO:  Livre Provimento 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Ouvidor  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior Arquitetura e Urbanismo 
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 1 
  
 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Colaborar com ações internas e externas da instituição, objetivando o aprimoramento dos serviços prestados aos usuários.  
  Estabelecer um canal de diálogo entre o usuário e a instituição, garantindo-lhe o direito de se manifestar sobre as atividades  
 administrativas por ela desenvolvidas.  
  Avaliar o grau de satisfação do usuário com a instituição e de aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos. 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Receber e gerenciar as manifestações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios, dúvidas) realizadas, por meios de 
cidadãos, pessoas físicas e jurídicas do segmento de Arquitetura e Urbanismo e dos Conselhos Regionais acerca dos serviços 
prestados pelos CAU; 
 Encaminhar aos setores específicos e definir com os responsáveis os prazos para o equacionamento das manifestações; 
 Analisar e verificar se as soluções das manifestações foram satisfatórias entre as partes interessadas; 
 Receber as manifestações pelos diversos meios de comunicação. 
 Realizar o devido controle de todas as manifestações e o respectivo arquivamento para serem utilizadas como subsídio de 
análise por parte dos órgãos deliberativos do Conselho. 
 Realizar a triagem das manifestações; 
 Emitir relatórios gerenciais de dados estatísticos e de indicadores de desempenho; 
 Gerenciar o canal da ouvidoria 
 Propor melhorias ao Plenário; 
 Promover articulação política. 
 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Ouvidoria e Gestão Pública; Call Center; Microsoft Office. 
  HABILIDADES: Liderança; Visão Sistêmica; Boa Comunicação Oral e Escrita; Atendimento ao Público; Elaboração de Relatórios 
Gerenciais. 
  ATITUDES: Iniciativa; Foco no cliente interno e externo; Colaboração para um ambiente que favoreça o aprendizado; Discrição; 
Detentor de reputação pública ilibada; Ética; Bom Relacionamento Interpessoal. 
    
 

 SALÁRIO R$ 8.554,70 
  PROVIMENTO:  Livre Provimento 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
TÍTULO DO CARGO Secretaria de Mesa  
ENTIDADE CAU/RJ LOTAÇÃO RJ GRUPO OCUPACIONAL Formação Superior 
ESCOLARIDADE Formação Superior  
REGISTRO PROFISSIONAL QTD DE 
 1 RESERVA 1 

 
 DESCRIÇÃO SUMARIA 
 Gerir as atividades das assessorias para assegurar um trabalho coordenado entre as diversas comissões. 
 

 PRINCIPAIS TAREFAS 
 Elaborar relatórios para subsidiar superior, comissões e outros interessados para a correta tomada de decisão; 
 Acompanhar o tramite e o encaminhamento de documentos/processos relacionados ao Conselho; 
  Encaminhar para publicação as documentações oriundas da Plenária, Comissão e CEAU; 
  Detectar e tratar as potenciais sobreposições entre as Comissões; 
 Providenciar as diárias/ajuda de custo e passagens dos Conselheiros; 
 Efetuar as convocações das reuniões e encaminhar as pautas e documentos necessários; 
 Elaborar o calendário das reuniões Plenárias de Comissões e do CEAU junto com a Presidência; 
 

 OUTROS CONHECIMENTOS 
 CONHECIMENTOS: Direito Público; Direito Administrativo, Regimento e Normas do CAU/RJ. 
  HABILIDADES: Capacidade de Análise; Capacidade de Convencimento e Negociação; Mediação de Conflitos; Espírito de 
Investigação. 
  ATITUDES: Dinamismo; Senso Crítico; Ética; Bom Relacionamento Interpessoal. 
 SALÁRIO R$ 8.554,70 

 PROVIMENTO:  Livre Provimento  
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Anexo II – Tabela Salarial 8H 

            

            

Valores iniciais dos atuais salários dos concursados, grade 2 (Especialistas) e 3 (Agente/Analista) 

        Degrau 1 Degrau 2 Degrau 3 Degrau 4 Degrau 5 Degrau 6 

Agente de Fiscalização/Analista Técnico   R$ 7.325,93 R$ 7.639,90 R$ 7.953,86 R$ 8.267,83 R$ 8.581,80 R$ 8.895,77 

Especialista Jurídico/Financeiro/Contábil/Adm/Comu/Sistemas R$ 6.183,65 R$ 6.459,09 R$ 6.724,53 R$ 6.989,97 R$ 7.255,42 R$ 7.520,86 

Assistente Técnico/Adm/Financeiro/Sistemas   R$ 3.203,09 R$ 3.340,36 R$ 3.477,64 R$ 3.614,91 R$ 3.752,19 R$ 3.889,46 

 

 

Degrau 7 Degrau 8 Degrau 9 Degrau 10 Degrau 11 Degrau 12 Degrau 13 Degrau 14 Degrau 15 

R$ 9.209,73 R$ 9.523,70 R$ 9.837,67 R$ 10.151,64 R$ 10.465,60 R$ 10.779,57 
R$ 

11.093,54 R$ 11.407,51 R$ 11.721,47 

R$ 7.786,30 R$ 8.051,74 R$ 8.317,18 R$ 8.582,62 R$ 8.848,06 R$ 9.113,50 R$ 9.378,95 R$ 9.644,39 R$ 9.909,83 

R$ 4.026,74 R$ 4.164,01 R$ 4.301,29 R$ 4.438,56 R$ 4.575,84 R$ 4.713,11 R$ 4.850,39 R$ 4.987,66 R$ 5.124,94 

 

      

TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 

 

Cargos Comissionados     Salário 

Gerente Geral       R$ 13.974,20 

Gerente de Fiscalização/Técnico/Chefe de Gabinete R$ 11.235,00 

Gerente Financeiro/Administrativo/Auditor/Assessores Chefes/Secret. de Mesa R$ 8.554,70 

Assessor Especial       R$ 4.688,79 
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Anexo III – Estrutura dos Cargos - Organograma 
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Anexo IV – Formulários 

FORMULÁRIO DE ADESÃO À POLÍTICA DE CARGOS E SALÁRIOS 

Nome: 

Cargo: Matrícula: 

Lotação: 

Venho, observando os critérios estabelecidos para enquadramento e remuneração, optar por integrar a 

Política de Cargos e Salários do CAU/RJ. 

Data Assinatura do Servidor 

 

 

 

 

Recebido Em: Assinatura e Carimbo do Ger. Administrativo 

  

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE NÃO ADESÃO À POLÍTICA DE CARGOS E SALÁRIOS 

Nome: 

Cargo: Matrícula: 

Lotação: 

Venho optar por NÃO integrar a Política de Cargos e Salários do CAU/RJ. 

Data Assinatura do Servidor 

 

 

 

 

Recebido Em: Assinatura e Carimbo do Ger. Administrativo 

  

 

 

 

 
 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ
CAU - RJ

Relação de Transposição Orçamentária
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

ValorCentro CustoContaTipoDataNº

CNPJ: 14.892.247/0001-74

24/01/20151
Origem

-50.000,004.01.076.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Destino

50.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.07.05.001 - Fundo de Reserva do Centro de
Serv.Compartilhados - 2015

50.000,00Valor da Transposição
23/02/20152

Origem
-11.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

Destino
11.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais

11.000,00Valor da Transposição
23/02/20153

Origem
-23.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

Destino
23.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Limpeza, Conservação e

Jardinagem
23.000,00Valor da Transposição

03/03/20154
Origem

-12.117,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e
Consultoria

Destino
12.117,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e

Operacional
12.117,00Valor da Transposição

16/03/20155
Origem

-30.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Destino

30.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
30.000,00Valor da Transposição

26/03/20156
Origem

-600,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com
Telecomunicações

Destino
600,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos

600,00Valor da Transposição
31/03/20157

Página:1/15



CAU - RJ Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Origem
-74.042,644.02.03.0046.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e

Orient. Profissional
Destino

74.042,644.02.03.0016.2.2.1.1.01.01.01.001.009 - Convênio - CREA
74.042,64Valor da Transposição

09/04/20158
Origem

-27.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Destino

27.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
27.000,00Valor da Transposição

13/04/20159
Origem

-30.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e
Consultoria

Destino
30.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.030 - Impressos Gráficos

30.000,00Valor da Transposição
25/02/201510

Origem
-4.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

Destino
4.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

4.000,00Valor da Transposição
20/04/201511

Origem
-1.904,404.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática

Destino
1.904,404.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens

Móveis
1.904,40Valor da Transposição

20/04/201512
Origem

-2.368,182.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Destino

2.368,184.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
2.368,18Valor da Transposição

05/05/201513
Origem

-105.000,004.01.076.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Destino

105.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
105.000,00Valor da Transposição

31/03/201514
Origem

-3.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Destino
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CAU - RJ Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

3.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
3.000,00Valor da Transposição

11/05/201515
Origem

-65.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e
Consultoria

Destino
65.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

65.000,00Valor da Transposição
14/05/201516

Origem
-10.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

Destino
5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de

Dados
10.000,00Valor da Transposição

26/05/201517
Origem

-1.600,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.014 - Impressos, Formulários e
Papéis

Destino
1.600,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens

Imóveis
1.600,00Valor da Transposição

26/05/201518
Origem

-900,144.02.03.0016.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Destino

900,144.02.03.0016.2.2.1.1.01.07.03.001 - Juros e Encargos de Obrigações
Tributárias

900,14Valor da Transposição
26/05/201519

Origem
-800,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e

Consultoria
Destino

800,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais
800,00Valor da Transposição

28/05/201520
Origem

-4.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Destino

4.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
4.000,00Valor da Transposição

28/04/201521
Origem

-70.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center
Destino
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CAU - RJ Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

70.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
70.000,00Valor da Transposição

28/04/201522
Origem

-100.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center
Destino

100.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas
100.000,00Valor da Transposição

01/06/201523
Origem

-1.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
Destino

1.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens
Imóveis

1.000,00Valor da Transposição
02/06/201524

Origem
-5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

Destino
5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e

Conserv de Bens Móveis e Imóveis
5.000,00Valor da Transposição

14/04/201525
Origem

-5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis,
Máquinas e Equipamentos

Destino
5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00Valor da Transposição
05/06/201526

Origem
-1.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

Destino
1.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens

Imóveis
1.500,00Valor da Transposição

28/04/201527
Origem

-27.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação

Destino
27.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

27.000,00Valor da Transposição
25/06/201528

Origem
-1.179,962.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

Destino
1.179,964.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

1.179,96Valor da Transposição
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CAU - RJ Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

1.179,96Valor da Transposição
25/06/201529

Origem
-12.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e

Telégrafos
Destino

12.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de
Estágios

12.000,00Valor da Transposição
25/06/201530

Origem
-645,604.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática

Destino
645,604.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens

Móveis
645,60Valor da Transposição

29/06/201531
Origem

-21.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Destino

21.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
21.000,00Valor da Transposição

03/07/201532
Origem

-7.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e
Consultoria

Destino
7.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais

7.000,00Valor da Transposição
03/07/201533

Origem
-3.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e

Telégrafos
Destino

3.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos
3.000,00Valor da Transposição

07/07/201534
Origem

-60.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Destino

60.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
60.000,00Valor da Transposição

07/07/201535
Origem

-30.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Destino

30.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
30.000,00Valor da Transposição

15/07/201536
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CAU - RJ Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Origem
-12.000,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e

Telégrafos
Destino

12.000,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
12.000,00Valor da Transposição

16/07/201537
Origem

-1.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
-1.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática

Destino
1.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens

Móveis
1.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

2.000,00Valor da Transposição
17/07/201538

Origem
-10.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

Destino
10.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

10.000,00Valor da Transposição
23/07/201539

Origem
-5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

Destino
5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros

5.000,00Valor da Transposição
27/07/201540

Origem
-5.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e

Consultoria
Destino

5.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
5.500,00Valor da Transposição

27/07/201541
Origem

-100,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e
Consultoria

Destino
100,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.07.03.001 - Juros e Encargos de Obrigações

Tributárias
100,00Valor da Transposição

27/07/201542
Origem

-15.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação

Destino
15.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao

Trabalhador - PAT
15.000,00Valor da Transposição
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27/07/201543
Origem

-9.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e
Consultoria

Destino
9.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e

Divulgação
9.000,00Valor da Transposição

29/07/201544
Origem

-5.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e
Telégrafos

Destino
5.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center

5.000,00Valor da Transposição
31/07/201545

Origem
-5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e

Consultoria
Destino

5.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma / Instalações em Bens
Imóveis de Terceiros

5.000,00Valor da Transposição
03/08/201546

Origem
-30.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

Destino
30.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.01.01.001.009 - Convênio - CREA

30.000,00Valor da Transposição
03/08/201547

Origem
-40.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática

Destino
40.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.01.01.001.009 - Convênio - CREA

40.000,00Valor da Transposição
04/08/201548

Origem
-500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.014 - Impressos, Formulários e

Papéis
Destino

500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de
Higiene

500,00Valor da Transposição
04/08/201549

Origem
-2.600,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.014 - Impressos, Formulários e

Papéis
Destino

2.600,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação
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2.600,00Valor da Transposição
06/08/201550

Origem
-6.500,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros

Destino
6.500,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários

6.500,00Valor da Transposição
07/08/201551

Origem
-4.000,004.01.046.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de

Comunicação e Divulgação
Destino

4.000,004.01.046.2.2.1.1.01.02.01.015 - Aquisição de Softwares de Base
4.000,00Valor da Transposição

13/08/201552
Origem

-146.690,654.01.086.2.2.1.1.01.07.02.003 - Convênio Institucional
Destino

146.690,654.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais
146.690,65Valor da Transposição

13/08/201553
Origem

-1.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e
Telégrafos

Destino
1.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho

1.000,00Valor da Transposição
13/08/201554

Origem
-10.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

Destino
10.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

10.000,00Valor da Transposição
31/08/201555

Origem
-600,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente

Destino
600,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de

Higiene
600,00Valor da Transposição

02/09/201556
Origem

-20.000,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e
Telégrafos

Destino
20.000,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários

20.000,00Valor da Transposição
02/09/201557
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Origem
-10.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e

Telégrafos
Destino

10.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários
10.000,00Valor da Transposição

11/09/201558
Origem

-177.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Destino

177.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
177.000,00Valor da Transposição

15/09/201559
Origem

-177.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Destino

177.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de
Dados

177.000,00Valor da Transposição
15/09/201560

Origem
-51.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

Destino
51.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de

Dados
51.000,00Valor da Transposição

15/09/201561
Origem

-8.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Destino

8.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
8.500,00Valor da Transposição

15/09/201562
Origem

-22.500,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e
Telégrafos

Destino
22.500,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

22.500,00Valor da Transposição
15/09/201563

Origem
-22.500,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis,

Máquinas e Equipamentos
Destino

22.500,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
22.500,00Valor da Transposição

21/09/201564
Origem

-7.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais
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Destino
7.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas

e Equipamentos
7.000,00Valor da Transposição

24/09/201565
Origem

-10.000,002.04.016.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Destino

10.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
10.000,00Valor da Transposição

25/09/201566
Origem

-1.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais
Destino

1.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.030 - Impressos Gráficos
1.000,00Valor da Transposição

28/09/201567
Origem

-10.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação

Destino
10.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

10.000,00Valor da Transposição
28/09/201568

Origem
-5.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de

Comunicação e Divulgação
Destino

5.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
5.000,00Valor da Transposição

28/09/201569
Origem

-30.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Destino

30.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
30.000,00Valor da Transposição

02/10/201570
Origem

-12.726,324.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais
Destino

12.726,324.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil
12.726,32Valor da Transposição

08/10/201571
Origem

-21.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais
Destino

21.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma / Instalações em Bens
Imóveis de Terceiros
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21.000,00Valor da Transposição
14/10/201572

Origem
-4.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

Destino
4.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

4.500,00Valor da Transposição
15/10/201573

Origem
-1.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.015 - Aquisição de Softwares de

Base
Destino

1.500,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
1.500,00Valor da Transposição

16/10/201574
Origem

-2.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.014 - Impressos, Formulários e
Papéis

Destino
2.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.015 - Aquisição de Softwares de Base

2.000,00Valor da Transposição
20/10/201575

Origem
-20.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e

Consultoria
Destino

20.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT

20.000,00Valor da Transposição
20/10/201576

Origem
-18.000,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

Destino
18.000,004.02.07.0016.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao

Trabalhador - PAT
18.000,00Valor da Transposição

20/10/201577
Origem

-16.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Destino

16.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT

16.000,00Valor da Transposição
22/10/201579

Origem
-15.000,004.01.046.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de

Comunicação e Divulgação
Destino

15.000,004.01.046.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas
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15.000,00Valor da Transposição
23/10/201580

Origem
-20.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviço de Assessoria e

Consultoria
Destino

20.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento

20.000,00Valor da Transposição
26/10/201581

Origem
-2.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais

Destino
2.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

2.000,00Valor da Transposição
27/10/201582

Origem
-15.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e

Telégrafos
Destino

15.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
15.000,00Valor da Transposição

27/10/201583
Origem

-30.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação

Destino
30.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

30.000,00Valor da Transposição
29/10/201584

Origem
-1.500,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e

Telégrafos
Destino

1.500,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias
1.500,00Valor da Transposição

29/10/201585
Origem

-30.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
Destino

30.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
30.000,00Valor da Transposição

29/10/201586
Origem

-700,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e
Conserv de Bens Móveis e Imóveis

Destino
700,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma / Instalações em Bens

Imóveis de Terceiros
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700,00Valor da Transposição
12/11/201587

Origem
-10.000,004.01.046.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de

Comunicação e Divulgação
Destino

10.000,004.01.046.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas
10.000,00Valor da Transposição

13/11/201588
Origem

-20.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.02.01.014 - Impressos, Formulários e
Papéis

Destino
20.000,004.02.03.0016.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

20.000,00Valor da Transposição
13/11/201589

Origem
-10.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center

Destino
10.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center

10.000,00Valor da Transposição
13/11/201590

Origem
-30.000,001.01.016.2.2.1.1.01.04.04.033 - Demais Serviços Profissionais

Destino
30.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center

30.000,00Valor da Transposição
13/11/201591

Origem
-4.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

Destino
4.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center

4.000,00Valor da Transposição
13/11/201592

Origem
-1.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e

Telégrafos
Destino

1.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center
1.000,00Valor da Transposição

13/11/201593
Origem

-1.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação

Destino
1.000,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center

1.000,00Valor da Transposição
13/11/201594
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Origem
-23.600,001.01.016.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de

Comunicação e Divulgação
Destino

23.600,004.01.02.0016.2.2.1.1.01.07.02.005 - Convênio IAB/RJ
23.600,00Valor da Transposição

13/11/201595
Origem

-23.660,001.01.016.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação

Destino
23.660,004.01.02.0016.2.2.1.1.01.07.02.007 - Convênio SARJ

23.660,00Valor da Transposição
13/11/201596

Origem
-10.000,001.01.016.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de

Comunicação e Divulgação
Destino

10.000,004.01.086.2.2.1.1.01.07.02.006 - Convênio SEAERJ
10.000,00Valor da Transposição

13/11/201597
Origem

-10.000,002.02.01.0016.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Destino

10.000,004.01.086.2.2.1.1.01.07.02.006 - Convênio SEAERJ
10.000,00Valor da Transposição

13/11/201598
Origem

-102.000,001.01.016.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação

Destino
102.000,004.01.086.2.2.1.1.01.07.02.008 - Convênio UIA 2020

102.000,00Valor da Transposição
12/11/201599

Origem
-290,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de

Comunicação e Divulgação
Destino

290,004.02.07.0026.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center
290,00Valor da Transposição

13/11/2015100
Origem

-158.000,002.02.01.0016.2.2.1.1.01.04.04.036 - Encontro, Congressos e
Seminário

Destino
158.000,004.01.086.2.2.1.1.01.07.02.008 - Convênio UIA 2020

158.000,00Valor da Transposição
13/11/2015101

Origem
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-10.000,002.02.01.0016.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Destino

10.000,004.01.086.2.2.1.1.01.07.02.008 - Convênio UIA 2020
10.000,00Valor da Transposição

2.286.124,89Valor Total:

Jose Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CAU/RJ

866.957.117-04
CRC nº 60.038

Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes
Diretor (a) Financeiro (a)

708.270.367-87

Jeronimo de Moraes Neto
Presidente

337.793.507-00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
  

Ao Conselho Federal e Conselho Diretor 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ 
Rio de Janeiro – RJ 
 
 

Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Rio de Janeiro – CAU/RJ (‘Entidade’), que compreendem os balanços 
patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2015 e as 
respectivas demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 
 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis  
 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil para as entidades do setor público, assim como pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente, se 
causada por fraude ou erro. 
 

Responsabilidade dos auditores independentes  
 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão 
livres de distorção relevante. 
 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 



 
 

 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalvas. 
 
Base para opinião com ressalvas  
 
Ausência de critérios de provisão para perdas de valores a receber de 
exercícios anteriores 
 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2 A), a Entidade possui 
registrado em 31 de dezembro de 2015, na rubrica Créditos de Curto Prazo do 
ativo circulante o montante de R$705 mil, dos quais R$255 mil correspondem 
a créditos a receber com anuidades de pessoas físicas e jurídicas de exercícios 
anteriores. Todavia, a Entidade não possui critérios formais para constituição 
de eventuais provisões para perdas desses montantes. Consequentemente, 
não nos foi possível determinar se havia necessidade de ajustar esses valores. 
 
 
Limitação de escopo relacionada à vida útil dos bens do ativo imobilizado 
 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.2 b), o CAU/RJ possui 
registrado em 31 de dezembro de 2015, os montantes de R$569 mil e R$148 
mil (R$404 mil e R$88 mil em 2014) referentes ao ativo imobilizado e 
depreciação acumulada, respectivamente. Entretanto, não nos foram 
apresentadas as fundamentações técnicas formais em relação aos percentuais 
das vidas úteis utilizados nos cálculos das depreciações dos bens do ativo 
imobilizado. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia 
necessidade de ajustar esses valores. 
 
Opinião com ressalvas 
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no 
parágrafo “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 2015, o 
desempenho de suas operações, as variações patrimoniais aumentativas e 
diminutivas e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis as entidades do setor público. 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 
Os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário e as demonstrações das 
variações patrimoniais e dos fluxos de caixa relativos ao exercício de 2014, 
apresentados para fins de comparabilidade, foram examinados por outros 
auditores independentes que emitiram relatório sem ressalva e ênfase 
relacionada à dispensa de adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade 



 
 

 

Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2015, a STN – Secretaria do Tesouro Nacional por meio da 
Portaria nº 700 de 10 de dezembro de 2014, aprovou a 6ª Edição do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP), que referendou a adoção 
das NBCASP. 



 METAS E RESULTADOS  (PROJETOS/ ATIVIDADES):

Diretoria Técnica P Qualificação da Fiscalização
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Remuneração do quadro de fiscalização; correios; 

veículos; fiscalização de interiores, pesquisa em 

Órgãos Públicos; fiscalização de empresas não 

cadastradas no CAU; atender denúncias; 

fiscalização itinerante; fiscalização de denúncias nos 

municípios; selos; capacitação; participação das 

Comissões e; aquisição de aplicativos.

Todas as metas foram realizadas no 

exercício de 2015.

Aprimorar e qualificar a fiscalização do 

CAU/RJ
Plenamente alcançado em 2015.

Diretoria Técnica P Atendimento de Qualidade
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Remuneração do quadro técnico, call center, base 

de dados, correios, atendimento itinerante e 

campanha de publicidade.

Todas as metas foram realizadas no 

exercício de 2015.
Qualificar o atendimento do CAU/RJ Plenamente alcançado em 2015.

CEF P
Programa de Produção em 

Ensino e Formação Profissional

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada

Diagnóstico, cooperação CAUBR - IAB e ABEA, 

cooperação escolas de Arquitetura, Aula Magna e 

valorizar projeto TFC e TCC.

Meta não realizada.
Valorizar o rito de passagem para o 

exercício profissional
Resultado não alcançado.

Planos de incentivo aos projetos TFC e TCC 

serão iniciados para o seguinte ano. 

Grupo de Trabalho de 

Mobilidade Urbana
P Programa de Mobilidade Urbana

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão urbana

Ações de valorização profissional, aprofundamento 

ao tema Mobilidade Urbana, fiscalização da 

instâncias governamentais, planejamento, suporte 

técnico, defesa pública, representações externa e 

interna.

Meta não realizada.
Valorização Profissional e defesa da 

Arquitetura
Resultado não alcançado.

Diagnóstico realizado, visando 

operacionalização em 2016.

Presidência A Reserva de Contingência Assegurar a sustentabilidade financeira Custear 100% das demanda não planejadas. Suas transposições realizadas. Reserva para emergências Plenamente alcançado em 2015.

97,68% das reservas, utilizadas para 

demandas em atividades e/ou projetos não 

planejados. 

Diretoria Financeira A
Centro de Serviços 

Compartilhados

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Contribuição 100% cota parte.
Todas as metas foram realizadas no 

exercício de 2015.
Compartilhamento de despesas TI Plenamente alcançado em 2015.

Diretoria Financeira A Fundo Nacional de Apoio Assegurar a sustentabilidade financeira Contribuição 100% cota parte.
Todas as metas foram realizadas no 

exercício de 2015.
Contribuição aos CAUs Deficitários Plenamente alcançado em 2015.

Presidência P Patrocínios
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento 

das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo.

Apoiar Seminários, encontros ou eventos de 

Arquitetura previamente aprovados em Plenária, 

visando uma interação entre CAU RJ com 

profissionais e a sociedade.

Todas as metas foram realizadas no 

exercício de 2015.

Intensificação da sociedade com o 

Conselho
Plenamente alcançado em 2015.

Parte classificada em Restos a Pagar para 

2016.

Diretoria Administrativa P Capacitação de Funcionários Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Capacitação de todo o quadro efetivo, no período de 

um ano. Proporcionar aos novos conselheiros, 

conhecimento básico sobre o dia a dia do CAU, 

como análise de processos nas Comissões e 

prestações de contas.

Foi realizada uma parte das metas.
Capacitação do quadro funcional e 

dirigentes

Resultado parcialmente 

alcançado.

Maior aprimoramento para o exercício de 

2016.

Presidência P Relacionamento
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Participação em 12 reuniões Plenárias, visitas em 

Municípios do Estado, valorização da Arquitetura no 

mês de dezembro, participação da Presidências em 

eventos internos e externos, publicação em 

diversasmídias no período de um ano, realização do 

Seminário alcançando o público interessado.

Todas as metas foram realizadas no 

exercício de 2015.

Aprimorarmento da atividade de 

comunicação
Plenamente alcançado em 2015.

Maior divulgação do Conselho para o 

exercício de 2016.

Diretoria Administrativa A
Operação e Manutenção das 

atividades rotineiras
Assegurar a sustentabilidade financeira

Pessoal e Encargos, Material de Consumo, Serviços 

Prestados PF e PJ, Serviços Terceirizados, Encargos 

Diversos e Imobilizado.

Todas as metas foram realizadas no 

exercício de 2015.

Realização das atividades fins do 

Conselho
Plenamente alcançado em 2015.

Comissão Especial da 

Sede Própria
P Aquisição de Imóvel

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Diagnóstico visando aquisição de sede definitiva. Meta não realizada. Foi aprovada a aquisição. Resultado não realizado.

Busca de melhor oportunidade e, 

custo/benefício.

Justificativas para as metas físicas e 

resultados
Unidade Responsável

* 

P/A
Denominação Objetivo Estratégico Principal Aprovadas  Realizadas Aprovados  Realizados 

Total

METAS FÍSICAS RESULTADOS



 METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES):

Diretoria Técnica P Qualificação da Fiscalização
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo
1.586.763 2.593 1.589.355 1.052.662 66,2

Gestão Eficiente dos recursos, gerando 

resultado positivo financeiramente.

Diretoria Técnica P Atendimento de Qualidade
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com 

os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
793.381 -133.000 660.381 566.430 85,8

Gestão Eficiente dos recursos, gerando 

resultado positivo financeiramente.

CEF P
Programa de Produção em 

Ensino e Formação Profissional

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e 

sua formação continuada
238.014 -189.260 48.754 0 0,0

A parte do plano realizado, não interferiu 

nas saídas financeiras. Parte do recurso foi 

transferido para outros projetos e 

atividades.

Grupo de Trabalho de 

Mobilidade Urbana
P

Programa de Mobilidade 

Urbana

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão urbana
238.014 -178.000 60.014 0 0,0

Plano de Ação não realizado. Parte do 

recurso foi transferido para outros projetos 

e atividades.

Presidência A Reserva de Contingência Assegurar a sustentabilidade financeira 158.683 -155.000 3.683 0 0,0
Parte do recurso foi transferido para 

outros projetos e atividades.

Diretoria Financeira A
Centro de Serviços 

Compartilhados

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

482.730 48.273 531.003 531.003 100,0

Diretoria Financeira A Fundo Nacional de Apoio Assegurar a sustentabilidade financeira 340.655 340.655 340.655 100,0

Presidência P Patrocínios
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas 

práticas da Arquitetura e Urbanismo.
396.691 190.569 587.260 498.100 84,8

Acréscimo ao Plano de Ação, decorrente 

ao apoio institucional ao Evento 

Internacional "UIA 2020"

Diretoria Administrativa P Capacitação de Funcionários Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores 175.144 -74.043 101.101 18.878 18,7

A Gerência Administrativa sofreu uma 

grande reestruturação, gerando demora 

como área de apoio, para a realização dos 

objetivos em treinamentos. Parte do 

recurso foi transferido para outros projetos 

e atividades.

Presidência P Relacionamento
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com 

os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
238.014 238.014 145.846 61,3

Gestão Eficiente dos recursos, gerando 

resultado positivo financeiramente.

Diretoria Administrativa A
Operação e Manutenção das 

atividades rotineiras
Assegurar a sustentabilidade financeira 5.609.108 875.416 6.484.524 5.515.505 85,1

Comissão Especial da Sede 

Própria
P Aquisição de Imóvel

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com 

os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
10.000.000 -387.548 9.612.452 0 0,0

Plano de Ação não realizado. Parte do 

recurso foi transferido para outros projetos 

e atividades.

20.257.198 0 20.257.198 8.669.079 42,8

Justificativas para as metas 

financeiras 
Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 

 Programação 

Aprovada (A) 
 Transposição   (B) 

 Total Aprovado + 

Transposição                                         

(C=A+B) 

 Total Executado                            

(D) 
 % de Execução  

Total

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)



EVENTOS IMPORTANTES 2015:

Novo entendimento ao processo de gestão do CAURJ, exigiu maturação no primeiro semestre de mandato. As 

Comissões Permanentes estiveram comprometidas aos projetos de penetreção da marca "CAU", aprimorando 

conhecimento técnico às cidades com potencial econômico no Estado do Rio de Janeiro, inclusive, seguindo o 

Planejamento Estratégico estimado no exercício em questão. Visando o compromisso dentro da lógica proativa, 

novos indicadores de resultados serão necessários para a qualificação constante ao atingimento de objetivos 

para o próximo ano. Novo ambiente operacional, com a operacionalização da política de cargos e salários, 

oferecendo maiores oportunidades de crescimento profissional interno pelo sistema meritocrático. Interação 

constante entre áreas operacionais, Diretorias, Grupos de Trabalhos e Comissões, sintonizando a comunicação e 

a condução ao Planejamento Estratégico. Parcerias constantes com instituições de ensino e ao próprio sistema 

nacional, ao projeto de inovação operacional constante.  

Eleição de Presidente, Vice-Presidente e Diretoria do CAURJ em 06 de janeiro de 2015; Homenagem do 

CAURJ aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro; Lançamento de Livro Repensando as Habitações de 

Interesse Geral; Inauguração de novo espaço CAURJ para atendimento, fiscalização e técnica; Seleção 

Pública de Projetos Culturais para Patrocínio; Processos Licitatórios realizados: computação em nuvem, 

armazenagem e criação de documentos, mensageria, rede social corporativa, mensagem instantânea, 

agenda e vídeo conferência, gravação/ amplificação e captação de vídeo, transporte de pessoas em 

serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, prestação de serviços de consultoria e assessoria 

nas áreas contábil, fiscal e rotinas trabalhistas e departamentos pessoal. Vídeo institucional sobre a 

nova gestão do CAU/RJ, apresenta o Conselho de forma transparente, dos desafios encontrados e 

superações. Maior conveniência aos profissionais e representantes de empresas em Arquitetura e 

Urbanismo, em estrutura de atendimento moderna e eficiente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS 2015:
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No final do exercicio de 2014, foi concluído o processo eleitoral do CAU/RJ.  A formalização para a nova gestão foi realizada em 06 de janeiro de 2015, e as repectivas 

Comissoes Permanentes em 03 de fevereiro de 2015. Prioridade aos investimentos às atividades de Fiscalização e atendimento, foram determinantes ao novo paradigma 

de gestão. Dinamização aos processos internos administrativos, em conjunto na execução ao plano de capacitação de pessoal, em pleno processo de efetivação do novo 

quadro de funcionários concursados. Nova política de cargos e salários e patrocínios, implementada no segundo segundo semestre desse ano, foi operacionalizada. 

Reserva de Contingência, Centro de Serviços Compartilhados e Fundo Nacional de Apoio, seguiram a cronologia de pagamentos em favor do CAUBR.  Alguns setores 

foram contemplados com aumento de quadro funcional, visando qualificação às práticas de atendimento e controles internos. Participação de todas as áreas 

operacionais, Diretorias e Comissões, seguindo a nova metodologia de planejamento para a elaboração do plano orçamentário do exercício de 2016. Participação do 

Conselho como apoiador ao COngresso Mundial de Arquitetos - UIA 2020.

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2015:

Implementação do "Manual do Servidor", definindo responsabilidades, tarefas individuais ou em equipe, compromissos éticos, pautados pela moralidade. Reforma nas 

instalações das gerências Técnica e Fiscalização, dando maior atenção ao atendimento direto aos profissionais e representantes de empresas em Arquitetura e 

Urbanismo, em conjunto com às atividades iniciadas na fiscalização intinerante. Informatização ao processo decisório em Plenárias, otimizando o tempo e melhor 

segurança no processo. Maior interação com as instituições de ensino e de profissão, aumentando o grau de participação do Conselho na sociedade. Nova proposta de 

controle aos processos administrativos, foi reformulada, e está em constante acompanhamento visando aprimoramento, com o objetivo na otimização de tempo, e 

maior dinamismo na comunicação entre áreas, respeitando as determinações ao Regimento Interno. Novo entendimento ao foco de negócios do Conselho, em 

investimentos nas áreas Técnica e Fiscalização. Novo espaço para atendimento ao público, aproximando o profissional como parceiro e usuário do Conselho. Controle 

mais eficiente de contratos, com apoio de diversas áreas. Nova metodologia de trabalho às Comissões Permanentes, com rotinas pré-definidas ao Plano de 

Ação/Orçamento. Operacionalização de instrumentos internos de controle de ponto, visando maior participação dos colaboradores. Nível satisfatório de novos 

entrantes no CAURJ, como resultado ao processo inicial das áreas Técnica e Fiscalização,  de interiorização no Estado. 

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

ORIENTAÇÕES: INCLUIR O MAPA ESTRATÉGICO CONTEMPLANDO OS OBJETIVOS PRIORIZADOS PARA O EXERCÍCIO 

DE 2015.

2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU RJ

2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2015:
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 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado  

(R$)              
 Execução (%) 

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado 

(R$)                       
 Execução (%) 

                8.757.198                   9.014.600                102,9              4.725.388             4.677.688                           99,0 

                               -                                    -                        -             10.642.198           10.407.603                           97,8 

                8.757.198                   9.014.600                102,9 

                    340.655                      340.655                100,0 

                    482.730                      531.003                110,0 

                7.933.813                   8.142.942                102,6 

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado  

(R$)              
 Execução (%) 

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado 

(R$)                       
 Execução (%) 

 Valor                 1.586.763                   1.052.662                  66,3  Valor              4.725.388             4.537.559                         96,03 

 %  20,0% 12,9% -7,1%  %  44,4% 43,6% -0,8%

 Valor                     793.381                      566.430                  71,4  Valor                 175.144                   18.878                         10,78 

 %  10,0% 7,0% -3,0%  %  3,7% 0,4% -3,3%

 Valor                     238.014                      145.846                  61,3 

 %  3,0% 1,8% -1,2%

 Valor                     396.691                      498.100                125,6 

 %  5,0% 6,1% 1,1%

 Valor                     476.029                      -   

 %  6,0% 0,0% -6,0%

 Valor                     158.683                      155.000                  97,7 

 %  2,0% 1,9% -0,1%

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES DOS ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

Limites Abaixo do Previsto - Economia Operacional com o objetivo na geração de resultado, visando aquisição futura de sede própria: 1) Fiscalização = (7,1%) ; 2) Atendimento = (3,0%); 3) Comunicação = (1,2%); 4) Patrocínio = 1,1%; 5) Dois Objetivos Estratégicos = (6,0%); 6) Despesas com Pessoal = R$140.128,64 

correspondente às Indenizações Trabalhistas; 7) Capacitação = (3,3%) 

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 (
It

em
 6

)

 LIMITES 

Dois Objetivos Estratégicos                

(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência                          

(2 % do total da RAL)              

 LIMITES 

 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as 

Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes 

de rescisões contratuais)

Capacitação (mínimo de 2%  e máximo de 4%  do valor 

total das respectivas folhas de pagamento -salários, 

encargos e benefícios)                  

Patrocínio (máximo de 5% do total da 

RAL)                                                                                     

4- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:
B

A
SE

 D
E 

C
Á

LC
U

LO
 APLICAÇÕES DE RECURSOS 

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 FOLHA DE PAGAMENTO  

1. Receita de Arrecadação

6.  Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)

 3. Soma (1+2) 

 1.Salários e Encargos 

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)  2 Receitas Correntes 

Atendimento (mínimo de 10 % do total 

da RAL)

Comunicação (mínimo de 3% do total 

da RAL)                                                                                             

4. Aportes do Fundo de Apoio

5. Aporte do CSC

Fiscalização (mínimo de 20 % do total 

da RAL)                                                                             





 



            Valor (R$)                                                  

(A-B)

               (%)               

(B/A)

                                     10.642.198                                    10.407.603 -                         234.595                               97,8 

                                       8.757.198                                      9.014.600                           257.402                             102,9 

                                       4.841.086                                      5.213.788                           372.702                             107,7 

                                       3.906.822                                      4.163.323                           256.500                             106,6 

                                          762.554                                         606.642 -                         155.912                               79,6 

                                          171.710                                         443.823                           272.114                             258,5 

3.916.111                                                                           3.800.811 -                         115.300                               97,1 

1.500.000                                                                           1.374.763 -                         125.237                               91,7 

385.000                                                                                   18.240 -                         366.760                                 4,7 

                                       -                                    -  

                                       9.615.000                                    164.784 -                      9.450.216                                 1,7 

                                       9.615.000                                         164.784 -                      9.450.216                                 1,7 

                                       -                                    -  

                                     20.257.198                              10.572.387 -                 9.684.811                               52,2 

                                     19.275.130                                      7.797.421 -                    11.477.709                               40,5 

                                     13.666.022                                      2.281.916 -                    11.384.106                                  17 

                                       5.609.108                                      5.515.505 -                           93.603                                  98 

                                          340.655                                    340.655 -                                     0                                100 

                                          482.730                                    531.003                             48.273                                110 

                                          158.683                                                      - -                         158.683                                     - 

                                     20.257.198                                8.669.079 -               11.588.119                               42,8 

                                                             -                                      1.903.308                        1.903.308                                    -  

Projetos

Atividades

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES EM ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

2 Aportes ao Fundo de Apoio

3 Aporte ao CSC

4 Reserva de Contingência*

II – TOTAL DE USOS

VARIAÇÃO (I-II)

1. Quadro Geral de Fontes e Usos

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

1.1.2 RRT

1.2 Aplicações Financeiras

1.3 Outras Receitas

 I - TOTAL DAS FONTES

      Valor Executado (R$)           

(B)

Variação

2.2 Outras Receitas

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação

1.1.1 Anuidades

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

O valor de R$155.000,00 foi utilizado da Reserva de Contingência em duas transposições: 1) R$50.000,00 no Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados no Plano de Ação 

Operação e Manutenção das Atividades e; 2) R$105.000,00 para a locação de imóvel no Plano de Ação Operação e Manutenção das Atividades Rotineiras.

1.1.1.3 Taxas e Multas

Relatório de Gestão – Exercício 2015 

CAU/RJ

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Cynthia Attié

DATA DE ELABORAÇÃO: 07 de março de 2016

Período: 

1.1.1.1 Pessoa Física

PROGRAMAÇÃO 2015

        Valor Programado (R$)                 

(A)
Especificação

I. FONTES

1.4 Fundo de Apoio

2 Receitas de Capital

1 Programação Operacional

II - USOS



















1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

a) Convite

d) Pregão

f) Consulta

2. Contratação Diretas (h+i) 348.176,77

h) Dispensa

i) Inexigibilidade

3. Regime de Execução Especial 43.527,79

j) Suprimento de Fundos

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 4.994.672,59

k) Pagamento em Folha

l) Diária 316.984,96

5. Outros 2.740.880,68

6. Total (1+2+3+4+5)

235.341,56

108.705,66 368.010,00

8.669.079,00 7.410.129,58

1.963.134,55

Despesa Liquidada

2015

Valor

2014

Valor

Despesa Liquidada

683.243,23

0,00

3.870.467,46

541.821,17 893.284,34

430.307,51 525.274,34

CAU - RJ
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ

Despesas por Modalidade de Contratação  

CNPJ: 14.892.247/0001-74

Modalidade Contratação

2.808,00 0,00

214.606,90 639.367,90

133.569,87 43.875,33

43.527,79 0,00

4.677.687,63 3.635.125,90
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Descrição das atividades realizadas pela Auditoria interna no ano de 2015 

 

Os trabalhos da Auditoria Interna do CAU/RJ foram realizados por meio de análises e 

consolidação de informações coletadas a partir da apresentação dos Processos Administrativos 

em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Foram utilizados métodos e técnicas básicas de auditoria, quais sejam: análise 

documental; entrevistas; indagações escritas; conferência de cálculos; e inspeções físicas, para 

a consecução do trabalho. O campo de atuação do trabalho de auditoria interna, deveu-se a 

legalidade dos processos administrativos e não tem o cunho de auditoria contábil/financeira 

bem como todas as constatações foram suportadas por evidências, sendo emitidos relatórios 

individualizados por processos bem como relatórios setoriais e periódicos.  

Em 2015 foram abertos 725 Processos Administrativos, 365 referente à Fiscalização e 

317 administrativos e 43 referente à área Técnica no intuito de instrumentalizar os assuntos 

relevantes do CAU/RJ em atendimento ao princípio da legalidade.  

Com a nova gestão - 2015/2017 – deu-se a contratação da Gerente Geral que otimizou 

e integrou as gerências técnica, fiscalização, administrativa e financeira.  

Foi implantado o sistema de protocolo interno utilizando o SISTEMA – SICCAU buscando 

maior controle quanto a abertura e tramite dos processos administrativos. 

O setor administrativo foi seccionado por áreas especificas, tais como, departamento 

pessoal, compras e controle de contratos. Foram capacitados cinco funcionários como 

pregoeiro, por meio de cursos específicos.  

Institui-se o “ Pedido de Fornecimento” para as compras e serviços de menor valor. 

Foi realizado o acompanhamento e auxílio aos auditores externos contratados 

pelo CAU/BR tendo como objetivo auditar as áreas contábil, financeira, administrativa e 

da Tecnologia da Informação.  Resultante dos trabalhos realizados pela Auditoria 

Externa foi emitido um relatório o qual foi encaminhado as respectivas áreas para 
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verificação e providências quanto aos questionamentos levantados. Em prosseguimento 

elaboramos um relatório comparativo entre as recomendações e ou justificativas 

apresentadas pelas áreas auditadas, instrumentalizados através do P.A. nº 2015. 0347. 

Verificou-se que foram atendidas 90% das recomendações referente a área 

administrativa e 90 % referente a área financeira e 50% referente a área de T.I. 

Foram realizadas pela Gerência Geral: 27 reuniões com a Gerência Técnica; 14 com o 

setor de Atendimento; 26 reuniões com a Gerência de Fiscalização; 10 reuniões com a 

Gerência Administrativa; 07 reuniões com a Gerência Financeira, e, 4 reuniões em 

conjunto com todas as Gerências para acompanhamento e orientação junto as 

respectivas áreas.  

 

Destacamos ainda demais atividades realizadas por esta Auditora ao longo do ano de 

2015: 

 Acompanhamento do Auditor-chefe do CAU/BR no CAU/RJ para avaliação e 

diagnostico conjunto;  

 Orientação e treinamento à área administrativa referente abertura e andamento 
processual de acordo com a lei de processo administrativo. 

 Indicação da necessidade de nomeação de novos pregoeiros uma vez que foram 
demitidos os anteriores; 

 Orientação a área administrativa quanto a formalização legal do processo de 
compras e licitações e administração e controle de contratos administrativos; 

 Acompanhamento ás sessões públicas de licitações; 
 Orientações à equipe de licitações. 
 Orientação quanto ao controle de publicações exigidas por lei. 
 Orientação ao setor de Comunicação para regularização e prestação de contas 

de convênios e diversos processos sem prosseguimento. 
 Orientação a Assessoria as Comissões quanto a faltas de conselheiros em 

conformidade com o Regimento Interno. 
 Orientação referente a autorização de despesas pelo presidente e pela gerente 

geral. Delegação e assinaturas eletrônica; 
 Elaboração de questionário/resposta ao TCU quanto acesso a informação; 
 Orientação quando a formação do processo de sindicância. 



   
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ 

 
 Participação da comissão de sindicância.  
 Participação no processo de planejamento estratégico de 2016 
 Conclusão do relatório de auditoria de 2014. 
 Orientação à comissão de julgamento de patrocínio cultural quanto á habilitação 

dos participantes. 
 
 
 

 



 
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ 

 

MANUAL PARA SERVIDORES 

 

 

1. Este Manual estabelece os Termos e Condições de Serviço dos servidores do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ. Estas condições seguem as práticas 

utilizadas por bons empregadores, respeitando e cumprindo as disposições das leis brasileiras.  

Cabe à Gerência Administrativa solucionar qualquer disputa relativa ao mérito ou à 

interpretação dos termos e condições de serviço descritos neste documento.  

Ressalvados os casos em que for necessária prévia consulta aos colaboradores, hipóteses em 

que tal procedimento será necessariamente observado, quaisquer modificações nos termos e 

condições serão notificadas por escrito, à medida que em ocorrerem, na forma de emendas a 

este Manual. 

 

Serviço e Disciplina 

 

2. Os servidores devem desempenhar suas funções com diligência e responsabilidade, da melhor 

maneira possível, e obedecer às instruções de seus superiores diretos, relativas a seus deveres e 

conduta. Todos os novos servidores estarão sujeitos a uma avaliação profissional referente ao 

período de experiência de 90 dias.  

3. O processo de avaliação de desempenho do servidor, durante o período do contrato de 

experiência, será dividido em três períodos distintos e sucessivos, todos contados do início do 

contrato de trabalho, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2015 – CAU/RJ, a saber: 20° 

(vigésimo) dia de trabalho; 50° (quinquagésimo) dia de trabalho; e 80° (octogésimo) dia de 

trabalho. 

 

13º Salário  

 

4. O 13º Salário será pago integral ou proporcionalmente ao tempo de serviço prestado pelo 

Servidor, em duas parcelas de 50% cada, sendo a primeira em novembro e a segunda em 

dezembro.   

 

Imposto Sobre a Renda e Outras Responsabilidades 

 

5. É responsabilidade individual e direta de cada servidor, a partir dos descontos e recolhimentos 

feitos em folha de pagamento, cumprir com suas obrigações relativas ao imposto de renda, bem 

como àquelas relativas a quaisquer outros impostos ou taxas exigidos pela legislação brasileira. 

6. O servidor deverá solicitar ao RH ficha de Declaração de Dependentes para Fins de Desconto 

do Imposto de Renda na Fonte para ser preenchida caso haja alguma alteração familiar. 
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Da Jornada de Trabalho 

 

7. A jornada de trabalho do Conselho é de 40 horas líquidas por semana (isto é, excluído o 

almoço), distribuídas em 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 

8. De acordo com as características de cada área, poderá ser adotado um sistema de horário 

flexível diário, com variação máxima de 30 (trinta) minutos, onde o servidor poderá postergar 

seu horário de entrada no Conselho, com a consequente postergação de seu horário de saída, de 

forma a não alterar o número de horas de sua jornada diária de trabalho. Assim, o horário de 

entrada deverá ocorrer entre 9h e 9h30min, e o horário de saída deverá ser entre 18h e 

18h30min, devendo ser garantida, de toda a forma, a jornada de trabalho diária de 8h. Para 

fazer jus à flexibilidade de horário, deverá haver a concordância da chefia imediata, cuja 

formalização ocorrerá nos termos do Anexo II deste Manual. O regime de flexibilidade de que 

trata este item não abrangerá aqueles servidores que chegarem ao Conselho após 9h30min. 

Neste caso, será considerado atraso, sendo descontado do servidor todo o período contado a 

partir das 9h.   

9. Os supervisores deverão assegurar-se de que haja cobertura suficiente em cada Seção 

Funcional ao longo de todo o horário de funcionamento (isto é, para lidar com o público 

externo, que têm o direito de esperar que o Conselho esteja plenamente operacional em todos 

os momentos, bem como para garantir a manutenção de nossas atividades internas).   Se houver 

alguma dúvida sobre o que é considerada cobertura suficiente, os supervisores deverão 

consultar a Gerência Geral. 

 

Do Intervalo para Alimentação 

 

10. O horário de almoço é de 1h, e deverá ser usufruído entre 11h30min e 14h30min, devendo o 

responsável por cada setor acordar o respectivo horário com os servidores, de modo a manter as 

atividades do Conselho de forma ininterrupta. 

 

Serão aplicáveis as seguintes diretrizes: 

 É obrigatória a fruição integral do intervalo para a alimentação (1h), sob pena de aplicação 

das penalidades previstas na CLT, através de processo administrativo disciplinar, garantido o 

contraditório e a ampla defesa; 

 O intervalo de alimentação não poderá ser suprimido em nenhuma circunstância, tampouco 

utilizado para fins de encerramento da jornada de trabalho antes de seu horário final.  

 

Controle de Frequência 

 

11. O controle de frequência se dará através de registro de comparecimento do servidor ao 

trabalho, com as devidas ocorrências, entre elas as ausências e impontualidades. 

12. O controle de frequência será efetuado no início e no final da jornada, no intervalo para 

alimentação e nas demais saídas e retornos do servidor durante o expediente. 
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13. O servidor que não marcar o ponto no respectivo horário deverá efetuar justificativa, através de 

formulário próprio (Anexo III) e apresentá-lo à chefia imediata, até o dia seguinte ao da 

ocorrência. A ausência de justificativa implicará em atraso ou ausência. 

14. O servidor que se atrasar ou se ausentar, injustificadamente, por três ou mais vezes no mês, 

ficará sujeito às penalidades previstas na CLT, através de processo administrativo disciplinar, 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 

15. O atestado referente ao horário de consulta médica não abona falta, somente justifica e abona 

atrasos ou saídas durante o expediente. Neste caso, o atestado deverá indicar o horário do início 

e do término da consulta. 

16. Não serão descontadas como atraso e nem serão computadas como hora extra as variações de 

horário no registro de ponto não excedentes a 5 minutos, a cada marcação, observado o limite 

máximo de 10 minutos diários. A tolerância de que trata este item não terá aplicação quando se 

tratar de servidor que adotar o sistema de horário flexível diário. 

17. O formulário de fechamento do mês do ponto será encaminhado pela Gerência Administrativa 

ao supervisor imediato, para aprovação e assinatura, no primeiro dia útil do mês subsequente ao 

mês trabalhado.  Esse documento deverá ser entregue à Gerência Administrativa até o 5º dia 

útil do mês subsequente ao mês trabalhado. 

18. Os ocupantes de cargos de livre provimento e demissão não estão sujeitos ao controle de 

jornada. 

19. Os servidores que exercem atividades externas, tais como os agentes de fiscalização, não estão 

sujeitos ao controle de jornada, nos termos do artigo 62, inciso I da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social e no registro de servidores.  

 

Horas Extras 

 

20. As horas extraordinárias somente poderão ser realizadas mediante autorização expressa da 

Chefia ou Gerência imediata e da Gerência Geral (Anexo IV). Após a autorização, o formulário 

de solicitação deverá ser encaminhado à Gerência Administrativa. 

21. Não haverá necessidade de preenchimento do formulário de solicitação de jornada 

extraordinária (Anexo IV) caso o servidor seja convocado para participação em Reuniões 

Plenárias, de Diretoria, de Comissões e demais eventos oficiais (jantares, almoços, reuniões 

fora de sede) que ultrapassem o horário normal da jornada de trabalho, bastando, para tanto, 

que a unidade responsável encaminhe à Gerência Administrativa a respectiva relação de 

servidores.        

22. Em casos excepcionais, em que haja necessidade de realização de jornada excedente de 

trabalho, decorrente de situações emergenciais, a comunicação a que se referem os itens 17 e 

18 poderá ser realizada no primeiro dia útil seguinte, com as devidas justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

23. As horas trabalhadas em excesso e, excepcionalmente, além do limite de duas horas por dia, 

deverão ser pagas em sua totalidade como horas extras, por meio da folha de pagamento do 

mês subsequente ao mês de referência.  
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24. Os ocupantes de emprego de livre provimento e demissão não terão direito ao recebimento de 

horas trabalhadas excedentes às horas previstas na carga horária descrita no item 6.  

25. Os servidores que exercem atividades externas, tais como os agentes de fiscalização, não terão 

direito ao recebimento de horas extras. 

26. Quando se tratar de evento oficial não inserido na jornada regular de trabalho, as horas extras 

deverão ser contabilizadas observando as seguintes condições: 

 Nos casos em que houver um intervalo mínimo de 2 horas entre o final do horário regular 

de trabalho e o início do evento oficial, serão contabilizadas somente as horas referentes à 

duração do evento. No intervalo de 2 horas, o servidor não poderá estar à disposição do 

empregador, caso contrário fará jus às horas extras pelo período; 

 Quando não houver o intervalo mínimo acima mencionado, as horas adicionais serão 

contabilizadas a partir do final do horário regular de trabalho até o final do evento oficial; 

 Deve-se incluir o traslado quando o servidor estiver realizando atividades inerentes ao 

evento, como acompanhamento de convidado oficial, portando equipamentos oficiais, etc.; 

27. As horas extras serão calculadas e pagas a todos os servidores efetivos, conforme os cálculos a 

seguir: 

Custo da hora regular:  Salário-base (nominal) / 200 horas mensais (número de horas 

semanais) 

Custo da hora extra: Custo da hora regular + 50% do seu valor (segunda-feira a 

sábado) 

Custo da hora regular + 100% do seu valor (domingos e feriados) 

Valor do Pagamento:   (custo da hora extra) x (número de horas extras) 

Adicional Noturno: Para as horas trabalhadas entre 22h00 do dia anterior e 5h00 do 

dia seguinte, adota-se: adicionar, ao custo da hora regular, o 

percentual de 20%. Dentro deste período, havendo hora extra, 

esta deverá ser acrescida (50% ou 100%, conforme seja o caso) 

ao valor da hora regular acrescida do adicional noturno.  

28. Após a realização da jornada extraordinária, o servidor deverá encaminhar à Gerência 

Administrativa o relatório das atividades desenvolvidas. 

29. O servidor que, em razão do labor exercido no Conselho, findar a sua jornada de trabalho após 

as 21h, terá o retorno à sua residência realizado pelo CAU/RJ, através de veículo do próprio 

Conselho ou de custeio de despesas com serviços de taxi. No caso de utilização dos serviços de 

taxi, o servidor deverá comprovar as despesas realizadas através de comprovante fiscal ou 

recibo. 

 

Férias  

 

30. Em conformidade com a lei brasileira, o Empregador adota o seguinte sistema de férias anuais 

(baseado na data de contratação de cada servidor), para os contratos em que a duração do 

trabalho semanal for igual ou superior a 26 horas: 
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 30 dias corridos – nos casos em que o total de faltas não justificadas durante o período de 

aquisição de férias não superar 5 (cinco) dias; 

 24 dias corridos – nos casos em que o total de faltas não justificadas durante o período de 

aquisição de férias estiver entre 6 e 14 dias; 

 18 dias corridos – nos casos em que o total de faltas não justificadas durante o período de 

aquisição de férias estiver entre 15 e 23 dias; 

 12 dias corridos – nos casos em que o total de faltas não justificadas durante o período de 

aquisição de férias estiver entre 24 e 32 dias; 

 

Importante: 

 as férias podem ser tiradas em um período único de 30 dias, ou em dois blocos 

separados, sendo que um deles não poderá ser inferior a 10 dias. Os servidores com 

idade inferior a 18 anos ou superior a 50 anos deverão tirar suas férias em um bloco 

único de 30 dias corridos.  

 A Gerência Administrativa encaminhará a cada setor, no início do mês de outubro de 

cada ano, planilha de férias para preenchimento pelo supervisor imediato, que terá o 

prazo de 15 dias corridos para realizar o preenchimento e devolvê-la. No mês anterior 

ao do gozo das férias do servidor, a Gerência Administrativa enviará e-mail de 

confirmação das férias. 

 Ocorrendo o nascimento do filho durante o período de férias do servidor, entende-se 

que o mesmo não tem direito ao afastamento remunerado de 5 (cinco) dias consecutivos 

após o gozo das férias. Esse entendimento se dá pelo fato de que o afastamento tem por 

objetivo a assistência do pai ao recém-nascido nos seus primeiros dias de vida, bem 

como à mãe da criança. 

 

Importante: 

 A compra de 10 dias de férias pelo empregador (abono pecuniário) torna-se obrigatória 

somente quando solicitada pelo servidor até 15 dias antes do fim de cada período 

aquisitivo. 

 Nos casos em que o período de férias coincidir com feriados públicos, de cortesia ou 

fins de semana, não será concedido nenhum “crédito”, pois tais dias serão considerados 

parte do período de férias. Assevera-se, de toda a forma, que o início do gozo de férias 

não poderá coincidir com finais de semana (sábado e domingo) ou feriado. 

 O bônus de um terço de férias será pago automaticamente aos servidores e 

proporcionalmente a cada bloco de férias (1 ou 2 períodos) durante o seu respectivo ano 

concessivo. Caso ocorra aumento de salário entre um e outro período, o pagamento 

parcelado do terço de férias observará o valor do salário em cada um dos momentos de 

fruição.  

 

Importante: 

Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: 
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i) deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 (sessenta) dias 

subsequentes à sua saída;  

ii) permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias; 

iii) deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias em virtude de 

paralisação parcial ou total dos serviços do Conselho; e 

iv) tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de 

auxilio doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. 

Novo período aquisitivo iniciará quando o servidor, após o implemento de quaisquer 

das condições previstas anteriormente, retornar ao serviço. 

Metodologia na elaboração e pagamento de férias:  

Cabe ressaltar que os cálculos realizados para servidor que é mensalista terá sempre como base 

30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 64 da CLT. E o parágrafo único do mesmo artigo 

define que “sendo o número de dias inferior a 30 (trinta), adotar-se-á para o cálculo, em lugar 

desse número, o de dias de trabalho por mês”, ou seja, deve ser pago o valor proporcional aos 

dias trabalhados.  

Sendo assim, mesmo no mês em que só existam 28 (vinte e oito) ou 29 (vinte e nove) dias, o 

funcionário recebe seu salário integral, equivalente a 30 (trinta) dias. O mesmo raciocínio deve 

ser considerado para os meses que têm 31 (trinta e um) dias.  

Diante do exposto e, visando melhor elucidar como procedemos ao cálculo das férias, 

exemplificamos abaixo algumas situações: 

Férias de 30 dias (período de gozo: 01 de agosto a 30 de agosto): neste caso, o servidor não 

receberá nenhum dia em folha de pagamento, pois já recebeu os 30 dias em suas férias. 

Conforme mencionado acima, sendo o mês de agosto composto por 31 (trinta e um) dias, o 

servidor que é mensalista deve receber 30 (trinta) dias. 

Férias de 20 dias (período de gozo: 01 de agosto a 20 de agosto): no exemplo citado, o 

funcionário solicitou a conversão de 1/3 em abono pecuniário. Dessa forma, ele recebeu 20 dias 

de férias e na folha de pagamento deve receber 10 (dez) dias de salário, totalizando os 30 

(trinta) dias que tem direito. Também aplica-se o mesmo raciocínio do artigo 64, parágrafo 

único.  

 

Férias que recaem em duas competências (ex. agosto e setembro)  

Férias de 30 dias (período de gozo: 12 de agosto a 10 de setembro): as férias que têm gozo em 

dois meses diferentes equivalem aos mesmos 30 dias. Para apurarem-se os dias proporcionais, 

somam-se os 30 dias do mês (agosto) e os trinta dias do outro mês (setembro), subtraindo-se os 

dias de férias e os dias trabalhados, conforme demonstrado a seguir: 

Folha de Agosto: dias trabalhados: do dia 01 ao dia 11 de agosto: 11 (onze) dias de salário. 

Férias de Agosto: 12 a 31 de agosto (20 dias de férias) 

Total de dias em Agosto: 31 (trinta e um) dias. 

Férias de Setembro: 01 ao dia 10 de setembro: 10 (dez) dias de férias. 
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Folha de Setembro: Aplica-se o cálculo dos 60 dias: 11 dias de salário de agosto + 20 dias de 

férias de agosto + 10 dias de férias em setembro = 41  

Total: 41 (-) 60 = 19 dias. 

Portanto, na folha de setembro, o funcionário deve receber 19 (dezenove) dias de salário 

proporcional. 

Férias de 20 dias (período de gozo: 19 de agosto a 07 de setembro): as férias que têm gozo em 

dois meses diferentes equivalem aos mesmos 30 dias.  Para apurarem-se os dias proporcionais, 

somam-se os 30 dias do mês (agosto) e os trinta dias do outro mês (setembro), subtraindo-se os 

dias de férias e os dias trabalhados, conforme demonstrado a seguir: 

Folha de Agosto: Dias trabalhados: 01 ao dia 18 de agosto. Ou seja, receberá 18 (dezoito) dias 

na folha. 

Férias de Agosto: 19 a 31 de agosto (13 dias de férias) 

Total agosto: 31 (trinta e um) dias. 

Férias de Setembro: 01 ao dia 07 de setembro. (07 dias de férias). 

Folha de Setembro: Aplica-se o cálculo pelos 60 dias: 18 dias de salário de agosto + 13 dias de 

férias de agosto + 07 dias de férias em setembro = 38 

Total: 38 (-) 60 = 22 dias. 

Portanto, na folha de setembro, o funcionário deve receber 22 (vinte e dois) dias proporcionais. 

 

Não haverá pagamento de auxílio alimentação no período de gozo das férias. 

 

Feriados  

 

31. Além das férias anuais concedidas a todos os servidores, serão observados os feriados 

nacionais oficiais civis e pontos facultativos previstos no calendário divulgado sempre em 

janeiro de cada ano pelo órgão competente do Poder Público Federal e publicado no Diário 

Oficial da União (D.O.U.) a serem observados pela Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional. Os feriados locais (estaduais, distritais ou municipais) podem fazer 

parte do programa anual de feriados. 

32. Os feriados oficiais previstos no item 19 serão somados normalmente ao cálculo de horas das 

jornadas semanais de trabalho. 

33. Se houver folga oferecida pelo Empregador, além dos feriados oficiais previstos nos itens 19 e 

20, o período oferecido (dias e/ou horas) configurará mera liberalidade (ex gratia). 

34. A folga concedida pelo empregador poderá ser concedida mediante Sistema de Compensação 

de Horas. Compensação de horas de trabalho corresponde em acrescer a jornada de 

determinados dias em função de outro suprimido, sem que essas horas configurem como horas 

extras. 
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Licença Médica 

 

35. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento por motivo de doença, o pagamento 

da remuneração do servidor será realizado pelo Conselho. Se o afastamento ultrapassar 15 dias 

consecutivos, o servidor será encaminhado à perícia médica do INSS (§ 4º, do artigo 60 da Lei 

8.213/91) para percepção do auxílio-doença. 

36. Se o servidor, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante quinze dias, retornando à 

atividade no décimo sexto dia, e se dela voltar a se afastar dentro de sessenta dias desse 

retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo 

afastamento, sendo este de incumbência do INSS. Ainda dentro desta hipótese, se o retorno à 

atividade tiver ocorrido antes de quinze dias do afastamento, o servidor fará jus ao auxílio-

doença a partir do dia seguinte ao que completar os quinze dias de afastamento, somados os 

períodos de afastamento intercalados (Instrução Normativa da Previdência Social nº 45/2010 

em seu artigo 276). 

37. Atestados médicos: deverão ser apresentados à Gerência Administrativa no dia útil seguinte ao 

término do atestado, o qual deverá ter visto de ciência do Assessor-Chefe ou do Gerente 

imediato, bem como do Gerente Administrativo. 

 

Interesses Externos ou Familiares 

 

38. Não é permitido aos servidores manter interesses comerciais externos de qualquer natureza em 

que possam ser beneficiados por sua relação de trabalho com o Conselho. É condição para sua 

admissão que qualquer participação ou ligação com qualquer tipo de empreendimento ou 

companhia seja declarada por escrito, bem como qualquer relação familiar com outros 

membros desta autarquia (inclusive relações tais como compadre ou comadre).  

 

Presentes e Gratificações 

 

39. Não é permitido aos servidores ou a seus familiares aceitar presentes ou gratificações, seja na 

forma de dinheiro, objetos, viagens gratuitas ou qualquer outro benefício de pessoas com as 

quais tenham tido ou venham a ter contato em virtude de sua posição oficial.  Esta regra não se 

aplica a pequenos presentes ocasionais (com valor não superior a R$ 100,00 ou equivalente em 

dólares), tais como os que podem ser oferecidos por amigos ou colegas.  

40. Os servidores e seus familiares não deverão receber presentes ou pagamentos de qualquer outro 

colaborador em troca de tratamento especial oferecido no decorrer de suas funções no 

Conselho. 

 

Drogas Ilícitas 

 

41. Não será tolerado o uso ou posse de drogas ilícitas no local de trabalho ou a serviço. Quem 

violar tal determinação estará sujeito a medidas disciplinares. 



 
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ 

 

Má Conduta 

 

42. A disciplina no Posto de Trabalho está sob a responsabilidade, em primeira instância, da 

Gerente Geral, e em instância final do Presidente do Conselho. 

O comportamento denominado “Má conduta” pode ser classificado conforme o rol abaixo, 

considerado apenas exemplificativo: 

- descumprimento proposital dos padrões profissionais esperados;  

- comportamentos ou atitudes que possam trazer descrédito ao Empregador; 

- conflito de interesses/subordinação do próprio dever a interesses particulares. 

43. As condutas acima descritas não determinam, de plano, qual a penalidade a ser aplicada - cada 

caso de transgressão disciplinar será tratado individualmente, levando-se em consideração todos os 

fatores relevantes, como: 

- a natureza da  transgressão; 

- as circunstâncias em que foi cometida; 

- o nível e grau de experiência do funcionário envolvido; 

- a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

44. Dependendo da natureza da transgressão e sua gravidade, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades (não necessariamente nesta ordem), garantido, em todo o caso, o contraditório e a 

ampla defesa: 

- advertência verbal ou escrita; 

- suspensão sem vencimentos; 

- demissão por justa causa. 

 

Fraudes Financeiras 

 

45. A política interna sobre fraude é de tolerância zero.  Assim, o servidor que cometer fraude será 

demitido por justa causa, o assunto será reportado às autoridades competentes para ajuizamento 

de ação criminal, bem como a restituição de perdas e danos será realizada por meio de ação 

judicial.  

 

Queixas 

 

46. Qualquer servidor que tenha uma queixa deverá apresentá-la a seu supervisor direto ou, caso a 

queixa envolva o supervisor direto, ao supervisor indireto. Se não ficar satisfeito com a 

resposta dada à sua queixa, o procedimento correto é levar a questão um nível acima na cadeia 

hierárquica da administração até o nível máximo, ou seja, ao Presidente do Conselho.   
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Sigilo 

 

47. Os servidores deverão observar a devida discrição no que diz respeito a todos os assuntos 

ligados ao seu trabalho e com o Conselho, comprometendo-se, também, a não revelar a pessoas 

não autorizadas qualquer informação que tenha adquirido no exercício de seus deveres e que 

possa prejudicar os interesses dos Arquitetos e Urbanistas e do Conselho, ou que seja 

considerada sensível do ponto de vista comercial. Qualquer violação desses requisitos tornará o 

colaborador passível de demissão. 

 

Programas de Computação e Sistemas de Informática 

 

48. Todos os programas ou sistemas de computação desenvolvidos por, ou gerados como resultado 

de suas funções, ou pelo uso de hardware ou software do Empregador, ou durante suas horas de 

trabalho, serão de propriedade do Conselho e não de propriedade do servidor. 

49. Os servidores deverão obedecer ao Regulamento Interno de Segurança da Informação 

aplicáveis aos sistemas de informática do Empregador, os quais poderão ser periodicamente 

atualizados. 

 

Licença Paternidade e Maternidade 

 

50. Será concedida licença especial de trabalho às servidoras que retornarem do período legal de 

fruição de licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias. Esta licença especial e remunerada 

aqui mencionada valerá para o 5º e o 6º meses após o parto, desde que previamente 

comunicada e acertada com sua chefia imediata e a Gerência Geral. Se a colaboradora tirar 

férias no 5º ou 6º mês após o parto, ou seja, dentro do período de concessão da licença especial, 

não terá direito de usufruir desse beneficio nos meses subsequentes. A funcionária poderá tirar 

férias antes da licença maternidade, sem prejuízo do referido beneficio. Após o retorno da 

servidora da licença especial de 180 (cento e oitenta) dias, terá direito a jornada reduzida de 

trabalho em 1h somente enquanto perdurar a amamentação do(a) lactente, até o limite máximo 

de 12 (doze) meses a partir do nascimento da criança.  

51. Será concedida jornada de trabalho especial de 20 (vinte) horas semanais aos servidores que 

retornarem do período de fruição de licença paternidade de 5 (cinco) dias úteis ao parto. A 

jornada especial aqui mencionada deverá ser usufruída durante os 5 (cinco) dias consecutivos 

da primeira semana, a partir do retorno de licença paternidade e, neste período, poderá ser 

cumprida na forma que melhor convier ao funcionário, desde que previamente acertado com 

sua chefia imediata.  

 

Importante: 

A servidora que adotar uma criança terá direito a licença-maternidade, a qual só será concedida 

mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, com licença prevista 

de 120 (cento e vinte) dias, até a idade limite da criança de 12 anos.  
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O servidor do sexo masculino que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 

criança terá direito à licença e ao salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, 

caso a mãe não esteja em gozo desta licença ou mesmo no caso de falecimento da genitora, 

momento em que o servidor terá direito a adquirir o período restante da licença maternidade. 

Tal benefício também alcança pais solteiros ou casal homoafetivo.  

 

Licença por casamento (ou Licença por Gala) 

 

52. Será concedida licença gala de 5 (cinco) dias úteis a partir do dia do matrimônio, exclusive 

(data da cerimônia religiosa e/ou civil). 

 

Licença por Falecimento (ou Licença por Nojo) 

 

53. Será concedida licença por nojo de 5 (cinco) dias úteis em caso de falecimento do cônjuge ou 

companheiro, ascendente ou descendente direto (em primeiro grau), irmão ou pessoa que, 

declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência 

econômica. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro não ter antecedentes criminais e não ter infringido a lei no Brasil ou em qualquer outro 

país estrangeiro. Entendo ainda que é política deste Conselho que ninguém deva ser contratado 

estando em conexão com assuntos vitais aos interesses desta autarquia e que tenha 

demonstrado desonestidade ou falta de integridade, ou esteja submetido a circunstâncias que 

possam, de alguma forma, indicar sua falta de confiabilidade. 

Declaro ter lido e compreendido os termos e condições contidos neste documento, e concordo 

em aceitá-los como condições que regem minha relação de trabalho com o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. 

 

 

Local:  _______________________________________________________ 

 

 

Data:  _______________________________________________________ 

 

 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

 

Nome:  _______________________________________________________ 

 

 

CPF:  _______________________________________________________ 
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ANEXO II 

MODELO DE ACORDO DE FLEXIBILIDADE DIÁRIA DE HORÁRIO  

 

Por este instrumento particular, de um lado o Empregador CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO RIO DE JANEIRO – CAU/RJ, autarquia federal criada pelo artigo 24 da Lei nº 

12.378/2010, inscrito no CNPJ sob o nº 14.892.247/0001-74, situado na Rua Evaristo da Veiga, nº 55, 

21º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, representado neste ato por seu Presidente JERÔNIMO DE 

MORAES NETO, brasileiro, separado judicialmente, arquiteto e urbanista, portador da identidade nº 

A4146-7, expedida pelo CAU, inscrito no CPF/MF sob o nº 337.793.507-00, e de outro lado o(a) 

Servidor(a) ______________________________, portador(a) da CTPS n° _____, Série _______, da 

Carteira de Identidade n° _______, expedida pelo _____, e do CPF n° ___________ , celebram o 

presente acordo individual de flexibilidade diária de horário, regulado pelas seguintes Cláusulas: 

 

1. A partir da data de assinatura do presente instrumento, o(a) servidor(a) adotará o sistema de horário 

diário flexível, com variação máxima de 30 (trinta) minutos, onde poderá postergar seu horário de 

entrada no Conselho, com a consequente postergada de seu horário de saída, de forma a não alterar o 

número de horas de sua jornada diária de trabalho.  

2. O horário de entrada deverá ocorrer entre 9h e 9h30min, e o horário de saída deverá ser entre 18h e 

18h30min, devendo ser garantida, de toda a forma, a jornada de trabalho diária de 8h.  

3. A flexibilidade de que trata este acordo não será considerada quanto o(a) servidor(a) chegar ao 

Conselho após 9h30min. Neste caso, será considerado atraso, sendo descontado do servidor todo o 

período contado a partir das 9h.   

 

Rio de Janeiro, ___ de _________________ de 2015. 

 

 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ 

Contratante 

Jeronimo de Moraes Neto 

Presidente  

 

 

 

_______________________________ 

Contratada 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Testemunha:                                                Testemunha: 

CPF:                                                             CPF: 
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ANEXO III 

SOLICITAÇÃO DE ABONO POR FALTA/ATRASO 

 

À(O) Sr.(a) ___________________________________  
                                  (nome da chefia/gerência imediata) 

 

 

 

Assunto: Solicitação de abono por falta / atraso 

 

 

 

Eu, ________________________________, lotado(a) na ___________________________, venho 

solicitar abono do(a): 

 

ATRASO                                               Entrada _______h                                   Almoço _______h 

ANTECIPADO                                      Saída _______h                                      Almoço _______h 

FALTA                                                   Dia(s): _________________________________________ 

 

Motivo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de 2015. 

 

 

____________________________ 

Servidor(a) 

  À Gerência Administrativa, 

 

  Ciente e de acordo. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de 2015. 

 

 

____________________________ 

Assinatura da Chefia 
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ANEXO IV 

SOLICITAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA 

 

À(O) Sr.(a) ___________________________________  

                                  (nome da chefia/gerência imediata) 

 

 

 

Assunto: Solicitação de jornada extraordinária 

 

 

 

Eu, ________________________________, lotado(a) na ___________________________, venho 

solicitar autorização para a realização de hora(s) extra(s) no dia(s) ___________________________, 

para realização das seguintes tarefas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de 2015. 

 

____________________________ 

Servidor(a) 

 

  À Gerência Geral, 

 

  Ciente e de acordo. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de 2015. 

 

_________________________ 

Assinatura da Chefia 

À Gerência Administrativa, 

 

  Ciente e de acordo. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de 2015. 

 

_________________________ 

Assinatura da Gerência Geral 

 



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - RJ
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.892.247/0001-74

7.410.129,588.669.079,00Despesa Orçamentária9.338.738,6210.407.602,94Receita Orçamentária

7.410.129,588.669.079,00CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO9.338.738,6210.407.602,94RECEITA REALIZADA

7.346.976,088.504.295,26DESPESA CORRENTE9.338.738,6210.407.602,94RECEITA CORRENTE

3.651.913,904.719.096,03PESSOAL4.430.365,884.769.964,94RECEITAS DE CONTRIBUICOES

81.283,02100.857,58MATERIAL DE CONSUMO4.430.365,884.769.964,94RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

257.641,87321.595,93SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA4.430.365,884.769.964,94ANUIDADES

2.455.385,352.126.994,36SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.685.786,133.831.575,65RECEITA DE SERVIÇOS

341.504,91337.341,42ENCARGOS DIVERSOS20.623,1528.361,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

10.407,16DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.663.576,363.800.811,35
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

559.247,03888.002,78TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1.586,622.403,21RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

63.153,50164.783,74DESPESA DE CAPITAL1.202.169,051.787.822,23FINANCEIRAS

63.153,50164.783,74INVESTIMENTOS1.202.169,051.787.822,23ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA262.882,71413.059,12MULTAS SOBRE ANUIDADES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS A PAGAR

939.286,341.374.763,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

20.417,5618.240,12OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.885,199.734,91MULTAS DE INFRAÇÕES

11.532,374.909,48INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.595,73RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

12.903.652,7212.079.223,84Pagamentos Extraorçamentários12.720.566,1312.600.775,12Recebimentos Extraorçamentários

9.080.565,9011.340.641,12Saldo em espécie do Exercício Seguinte7.335.043,459.080.565,90Saldo em espécie do Exercício Anterior

29.394.348,2032.088.943,9629.394.348,2032.088.943,96Total:

Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes

Diretor (a) Financeiro (a)

708.270.367-87

Jose Ribamar do Amaral Cypriano

Contador do CAU/RJ

866.957.117-04

CRC nº 60.038

Jeronimo de Moraes Neto

Presidente

337.793.507-00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015
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Notas Explicativas

3 - NOTA EXPLICATIVA BALANÇO FINANCEIRO 2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

 

1.      CONTEXTO OPERACIONAL

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ foi criado pela Lei Federal          Nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que 
regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e 
estrutura federativa, passa a regulamentar as atividades de arquitetura e urbanismo no país.  O CAU surge como o mais novo interlocutor da sociedade na 
agenda do desenvolvimento urbano, uma conquista histórica para a categoria, que significa maior autonomia e representatividade para a profissão. 

 

O CAU/RJ tem a missão de orientar e desenvolver as atividades profissionais, restabelecendo o papel social do arquiteto e urbanista. Além de defender a 
sociedade, o bem viver, a qualidade do ambiente urbano, através da garantia das melhores práticas profissionais.

 

 2.      PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

 

2.1. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas em observância às determinações contidas na Lei nº 4.320/64 e em conformidade com 
os critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções 
CFC nº 1.137/2008, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade.
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a)      Apuração do Resultado

 

A escrituração das receitas com anuidade e das despesas foi realizada pelo regime de competência. As demais receitas foram escrituradas pelo regime de 
caixa. 

O Balanço Financeiro evidencia as receita e despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados 
com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 
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Balanço Orçamentário

CAU - RJ
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.892.247/0001-74

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-234.594,9410.407.602,9410.642.197,8810.642.197,88    RECEITA CORRENTE

100.588,064.769.964,944.669.376,884.669.376,88      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

100.588,064.769.964,944.669.376,884.669.376,88        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

100.588,064.769.964,944.669.376,884.669.376,88          ANUIDADES

-84.535,353.831.575,653.916.111,003.916.111,00      RECEITA DE SERVIÇOS

28.361,0928.361,090,000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-115.299,653.800.811,353.916.111,003.916.111,00
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

2.403,212.403,210,000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

116.112,231.787.822,231.671.710,001.671.710,00      FINANCEIRAS

116.112,231.787.822,231.671.710,001.671.710,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

241.349,12413.059,12171.710,00171.710,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-125.236,891.374.763,111.500.000,001.500.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-366.759,8818.240,12385.000,00385.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-375.265,099.734,91385.000,00385.000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

4.909,484.909,480,000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.595,733.595,730,000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-9.615.000,000,009.615.000,009.615.000,00    RECEITA DE CAPITAL

-9.615.000,000,009.615.000,009.615.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-9.615.000,000,009.615.000,009.615.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE
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SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-9.849.594,9410.407.602,9420.257.197,8820.257.197,88     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-9.849.594,9410.407.602,9420.257.197,8820.257.197,88     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

2.148.462,627.894.074,328.504.295,268.504.295,2610.652.757,8810.642.197,88      DESPESA CORRENTE

587.570,804.553.533,024.719.096,034.719.096,035.306.666,834.673.628,19        PESSOAL

515.071,814.512.124,624.677.687,634.677.687,635.192.759,444.623.628,19          PESSOAL E ENCARGOS

72.498,9941.408,4041.408,4041.408,40113.907,3950.000,00          DIÁRIAS

53.702,4289.314,26100.857,58100.857,58154.560,00200.000,00        MATERIAL DE CONSUMO

53.702,4289.314,26100.857,58100.857,58154.560,00200.000,00          MATERIAL DE CONSUMO

105.404,07306.181,95321.595,93321.595,93427.000,00420.000,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.980,6341.318,6346.019,3746.019,3757.000,0050.000,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

94.423,44264.863,32275.576,56275.576,56370.000,00370.000,00          DIÁRIAS

1.276.015,381.984.458,522.126.994,362.126.994,363.403.009,744.315.717,73        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,0084.566,3292.726,3292.726,3292.726,3280.000,00          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

7.078,40104.133,47129.223,43129.223,43136.301,83378.851,83          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

198.191,2374.650,0076.758,3476.758,34274.949,57405.159,57          MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

1.036.526,371.624.821,801.731.999,341.731.999,342.768.525,713.326.200,02          SERVIÇOS PRESTADOS

34.219,3896.286,9396.286,9396.286,93130.506,31125.506,31          PASSAGENS

34.764,75276.676,63337.341,42337.341,42372.106,17295.506,31        ENCARGOS DIVERSOS

34.764,75276.676,63337.341,42337.341,42372.106,17295.506,31          ENCARGOS DIVERSOS

92,8410.407,1610.407,1610.407,1610.500,000,00        DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

90.912,36673.502,78888.002,78888.002,78978.915,14737.345,65        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,01340.654,99340.654,99340.654,99340.655,00340.655,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

89.160,00283.600,00498.100,00498.100,00587.260,00396.690,65          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO
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SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

25,35974,79974,79974,791.000,140,00          JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

1.727,0048.273,0048.273,0048.273,0050.000,000,00          FUNDO DE RESERVA DO CENTRO DE SERV. COMPARTILHADO

9.439.656,26162.057,74164.783,74164.783,749.604.440,009.615.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

9.439.656,26162.057,74164.783,74164.783,749.604.440,009.615.000,00        INVESTIMENTOS

1.612.451,860,000,000,001.612.451,862.000.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

212.204,40162.057,74164.783,74164.783,74376.988,140,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

7.615.000,000,000,000,007.615.000,007.615.000,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,000,000,000,000,000,00        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,000,000,000,000,00          OUTRAS AMORTIZAÇÕES

11.588.118,888.056.132,068.669.079,008.669.079,0020.257.197,8820.257.197,88       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,001.738.523,940,000,00       SUPERÁVIT

9.849.594,948.056.132,068.669.079,0010.407.602,9420.257.197,8820.257.197,88       TOTAL

9.849.594,948.056.132,068.669.079,0010.407.602,9420.257.197,8820.257.197,88       TOTAL

Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes

Diretor (a) Financeiro (a)

708.270.367-87

Jose Ribamar do Amaral Cypriano

Contador do CAU/RJ

866.957.117-04

CRC nº 60.038

Jeronimo de Moraes Neto

Presidente

337.793.507-00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015
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SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

63.333,5473.367,66184.890,95248.224,4973.367,66DESPESA CORRENTE

0,002.305,261.135,581.135,582.305,26  PESSOAL

0,000,00805,60805,600,00  MATERIAL DE CONSUMO

0,0022.495,001.365,001.365,0022.495,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

43.698,6246.467,40163.219,69206.918,3146.467,40  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

19.634,922.100,0018.365,0838.000,002.100,00  ENCARGOS DIVERSOS

0,000,006.350,006.350,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,006.350,006.350,000,00  INVESTIMENTOS

63.333,5473.367,66191.240,95254.574,4973.367,66TOTAL:
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Notas Explicativas

2 - NOTA EXPLICATIVA BALANÇO ORCAMENTARIO 2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.  

1.      CONTEXTO OPERACIONAL

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ foi criado pela Lei Federal          Nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que 
regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e 
estrutura federativa, passa a regulamentar as atividades de arquitetura e urbanismo no país.  O CAU surge como o mais novo interlocutor da sociedade na 
agenda do desenvolvimento urbano, uma conquista histórica para a categoria, que significa maior autonomia e representatividade para a profissão. 

O CAU/RJ tem a missão de orientar e desenvolver as atividades profissionais, restabelecendo o papel social do arquiteto e urbanista. Além de defender a 
sociedade, o bem viver, a qualidade do ambiente urbano, através da garantia das melhores práticas profissionais. 

 

2.      PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

 

2.1. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas em observância às determinações contidas na Lei nº 4.320/64 e em conformidade com 
os critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções 
CFC nº 1.137/2008, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade.
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 a)      Apuração do Resultado

A escrituração das receitas com anuidade e das despesas foi realizada pelo regime de competência. As demais receitas foram escrituradas pelo regime de 
caixa.

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as 
suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. 

O Superávit Orçamentário de R$ 1.738.523,94 (um milhão, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos). 

 

Receita Corrente    10.407.602,94

Despesa Corrente           (8.504.295,26)

Despesa de Capital             (164.783,74)

Superávit Orçamentário Apurado     1.738.523,94
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ

CNPJ: 14.892.247/0001-74

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Exercício
Anterior

Exercício AtualEspecificação
Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Especificação

PASSIVOATIVO

632.696,021.099.279,65PASSIVO CIRCULANTE9.956.605,2812.083.573,81ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A
PAGAR A CURTO PRAZO

9.080.565,9011.340.641,12CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO806.146,25705.558,19CRÉDITOS A CURTO PRAZO

327.942,15676.280,48FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO69.893,1337.374,50DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

296.306,20347.224,84PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

8.447,6775.774,33DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO315.644,58420.548,17ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00328.514,73PASSIVO NÃO-CIRCULANTE0,000,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A
PAGAR A LONGO PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO315.644,58420.548,17IMOBILIZADO

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO404.597,31569.381,05BENS MÓVEIS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO88.952,73C148.832,88C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

0,00328.514,73PROVISÕES A LONGO PRAZO0,000,00INTANGÍVEL

0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,000,00

632.696,021.427.794,38  TOTAL DO PASSIVO
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Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00  Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,000,00  Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

10.272.249,8612.504.121,98  TOTAL10.272.249,8612.504.121,98  TOTAL

9.639.553,8411.076.327,60  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.639.553,8411.076.327,60  Resultados Acumulados

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.639.553,8411.076.327,60  SALDO PATRIMONIAL

0,000,00  PASSIVO PERMANENTE1.121.790,831.126.106,36  ATIVO PERMANENTE

632.696,021.427.794,38  PASSIVO FINANCEIRO9.150.459,0311.378.015,62  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

8.517.763,019.950.221,24  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes

Diretor (a) Financeiro (a)

708.270.367-87

Jose Ribamar do Amaral Cypriano

Contador do CAU/RJ

866.957.117-04

CRC nº 60.038

Jeronimo de Moraes Neto

Presidente

337.793.507-00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015
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Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Notas Explicativas

1 - NOTA EXPLICATIVA BALANÇO PATRIMONIAL 2015

  NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

1.      CONTEXTO OPERACIONAL 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ foi criado pela Lei Federal    nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o 
exercício da Arquitetura e Urbanismo no país, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e estrutura 
federativa, passa a regulamentar as atividades de arquitetura e urbanismo. 

O CAU/RJ tem a missão de orientar e desenvolver as atividades profissionais, restabelecendo o papel social do arquiteto e urbanista. Além de defender a 
sociedade, o bem viver, a qualidade do ambiente urbano, através da garantia das melhores práticas profissionais.  

                2.      PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS  

2.1. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas em observância às determinações contidas na Lei nº 4.320/64 e em conformidade com 
os critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções 
CFC nº 1.137/2008, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade. 

2.2. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – 
CAU/RJ, representado, portanto, uma posição estática.
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 a)      Ativo Circulante

 Caixa e Equivalentes de Caixa – Demonstram os valores disponíveis que o órgão possui em moeda nacional, incluindo os valores de aplicações financeiras 
demonstradas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos pró-rata até o término do exercício, e eventuais ajustes demonstrados nas devidas conciliações 
bancárias;

                                                                                                2014                                      2015

          Bancos                                                                                          36.276,10                                52.544,26

         Aplicações Financeiras                                                             9.044.289,80                         11.288.096,86

         Total                                                                                           9.080.565,90                      11.340.641,12 

 

Créditos a Curto Prazo – As receitas provenientes das anuidades foram contabilizadas pelo regime de competência, como créditos a receber, evidenciando 
o seu reflexo nas variações aumentativas. 

                                                                                                                            2014                                  2015

           Créditos a Receber do Exercício - Anuidades                             806.146,25                        450.517,16

                           Créditos a Receber do Ex. Anterior - Anuidades                                  0,00                         255.041,03                           

                            Total                                                                                               806.146,25                      705.558,19

      

 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Faz parte deste grupo as despesas antecipadas ao custo incorrido, cauções referente aluguel  e o valor 
repassado a maior ao CAU/BR relativo ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF  no período de janeiro à agosto de 2013 e no Exercício de 2014.

                                                                                                                                          2014                                  2015

                            Devedores da Entidade - Adiantamentos                                       4.919,78                              7.374,50

CAU - RJ
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
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                            Entidades Públicas Devedoras                                                     34.973,35                                     0,00

                            Cauções                                                                                          30 .000,00                            30.000,00

                            Total                                                                                                69.893,13                         37.374,50   

b)      Ativo Não-Circulante

 

Os bens móveis estão registrados ao custo de aquisição e, não foram reavaliados, conforme opção constituída no § 3º, art. 196 da Lei nº 4.320/64. 

A depreciação dos bens é calculada pelo método linear, com base no prazo de vida útil estimado dos bens e no Manual de Procedimentos para Depreciação 
de Bens Patrimoniais.

 

               Em termos monetários, os bens patrimoniais apresentam a seguinte composição: 

 

  Ex. Anterior Ex. Atual Total

 

Bens Móveis

 

404.597,31

 

164.783,74

 

569.381,05

 

Depreciações
(88.952,73) (59.880,15) (148.832,88)

 

 
315.644,58 104.903,59 420.548,17

CAU - RJ
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
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 c)       Passivo Circulante

 

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – Nesta rubrica estão registrados os valores aos restos a pagar, ou seja, os valores relativos a compromissos 
assumidos para o desempenho das atividades administrativas, os quais serão pagos no exercício seguinte.  

Provisões a Curto Prazo–Evidencia as provisões trabalhistas para pagamento de férias e os respectivos encargos sociais, constituídas com base nos direitos 
adquiridos pelos funcionários até a data do Balanço.

                        Provisões                                                                        2014                                              2015

                        Provisão de Férias                                                 227.927,82                                     267.096,01 

                        Encargos Sociais                                                      68.378,38                                       80.128,83

                        Total das Provisões Trabalhistas                       296.306.20                                     347.224,84                              

Demais Obrigações a Curto Prazo – Demonstra as consignações, que são os valores retidos dos funcionários em folha de pagamento a ser pago no 
exercício seguinte, bem como os valores de recebimentos não identificados e/ou passíveis de restituição.

                                                                                                                                 2014                                          2015

                                        Consignações                                                                4.851,94                                  74.336,96

                                        Outros Valores Restituíveis                                         3.595,73                                    1.437,37

                                        Total                                                                             8.447,67                                 75.774,33

CAU - RJ
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
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 d)      Passivo não-circulante

 

Representa os valores exigidos do conselho, em que o CAU/RJ é parte, mas que ainda estão em fase de contestação perante à autoridade competente, estão classificados como “provável” de 

perda de acordo com à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.180/09, que aprova NBC TG 25(R1).            

                                                                                                                         2014                                 2015

Provisão para Riscos Trabalhistas                                                                   0,00                             159.084,33

Provisão para Riscos Cíveis                                                                            0,00                             169.430,40

Total das Provisões                                                                                          0,00                           328.514,73

 

 Ainda de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica, o CAU/RJ possuía em 31.12.15 o valor de R$ 282.780,66 em indenizações cíveis e R$ 61.338,63 em 
indenizações trabalhista, classificados como “possível” de perda. Sendo que para esta classificação de acordo com Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade nº 1.180/09, que aprova a NBC TG 25(R1), deve-se apenas divulgar em notas explicativas.

 

 e)      Patrimônio Líquido

 Representa os recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente. No exercício de 2015 foi apurado um 
Superávit Patrimonial no montante de R$ 1.436.773,76 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

 Conforme Procedimentos Contábeis do Informativo nº.003/2014 da Assessoria Contábil e Financeira do CAU/BR, foram realizados os ajustes contábeis para 
depreciação dos Exercícios Anteriores no valor de R$ 36.666,20 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos). 

  O Patrimônio Líquido apurado no balanço patrimonial encerrado em 31/12/2015 está assim discriminado: 

CAU - RJ
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Página:7/8



CAU - RJ
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

  

  2014 2015

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.639.553,84 11.076.327,60

Superávits ou Déficits do Exercício 2.414.977,24 1.436.773,76

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores          
7.261.242,80

         
9.639.553,84

Ajustes de Exercícios Anteriores            
(36.666,20)

-
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ

CAU - RJ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.892.247/0001-74

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

9.338.738,6210.407.602,94        RECEITA CORRENTE

4.430.365,884.769.964,94          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

4.430.365,884.769.964,94            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

4.430.365,884.769.964,94              ANUIDADES

3.685.786,133.831.575,65          RECEITA DE SERVIÇOS

20.623,1528.361,09            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

3.663.576,363.800.811,35            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

1.586,622.403,21            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

1.202.169,051.787.822,23          FINANCEIRAS

1.202.169,051.787.822,23            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

262.882,71413.059,12              MULTAS SOBRE ANUIDADES

939.286,341.374.763,11              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

20.417,5618.240,12          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.885,199.734,91            MULTAS DE INFRAÇÕES

11.532,374.909,48            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,003.595,73            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

12.720.566,1312.600.775,12        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DESEMBOLSOS

7.346.976,088.504.295,26            DESPESA CORRENTE

3.651.913,904.719.096,03              PESSOAL

81.283,02100.857,58              MATERIAL DE CONSUMO

257.641,87321.595,93              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.455.385,352.126.994,36              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

341.504,91337.341,42              ENCARGOS DIVERSOS

0,0010.407,16              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

559.247,03888.002,78              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,00        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

12.903.652,7212.079.223,84        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

1.808.675,952.424.858,96FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

63.153,50164.783,74              INVESTIMENTOS

0,000,00              AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

-63.153,50-164.783,74FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Página:1/3



CAU - RJ
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

1.745.522,452.260.075,22GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

7.335.043,459.080.565,90CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

9.080.565,9011.340.641,12CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Jose Ribamar do Amaral Cypriano

Contador do CAU/RJ

866.957.117-04

CRC nº 60.038

Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes

Diretor (a) Financeiro (a)

708.270.367-87

Jeronimo de Moraes Neto

Presidente

337.793.507-00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015
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CAU - RJ
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

1.      CONTEXTO OPERACIONAL 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ foi criado pela Lei Federal   nº 
12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país, 
dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e estrutura 
federativa, passa a regulamentar as atividades de arquitetura e urbanismo. 

O CAU/RJ tem a missão de orientar e desenvolver as atividades profissionais, restabelecendo o papel 
social do arquiteto e urbanista. Além de defender a sociedade, o bem viver, a qualidade do ambiente 
urbano, através da garantia das melhores práticas profissionais.

  2.      PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

                2.1. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – CFC 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a 
transparência de gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos 
e entidades do setor público. 

O Fluxo de caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e 
seus equivalentes. 

O Fluxo de caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos 
extra-orçamentários, dos desembolsos da despesa corrente e dos desembolsos extra-orçamentários, bem 
como dos desembolsos da Despesa de Capital. 

                A demonstração do Fluxo de Caixa de 2015 está assim demonstrada: 

                                                                                                                   2014                                    2015 

                                                INGRESSOS                                                    22.059.304,75                        23.008.378,06 

                                                        Receitas Correntes                                               9.338.738,62                          10.407.602,94

                                                        Ingressos Extra Orçamentários                         12.720.566,13                          12.600.775,12

                                                        DESEMBOLSOS                                           20.313.782,30                           20.748.302,84

                                                        Despesas Corrente                                              7.346.976,08                           8.504.295,26

                                                        Desembolsos Extra Orçamentários                  12.903.652,72                         12.079.223,84

                                                        Desembolsos Desp Capital (Investimento)             63.153,50                              164.783,74

                                                        Apuração do Fluxo de Caixa no Período       1.745.522,45                           2.260.075,22                
             

5 - NOTA EXPLICATIVA FLUXO DE CAIXA 2015
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ

CNPJ: 14.892.247/0001-74

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

7.514.342,758.943.608,78VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA9.929.319,9910.380.382,54VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

3.709.959,784.728.606,27PESSOAL E ENCARGOS5.019.937,994.669.376,88CONTRIBUIÇÕES

3.333.748,894.342.088,41REMUNERAÇÃO DE PESSOAL5.019.937,994.669.376,88CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

3.333.748,894.342.088,41REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS5.019.937,994.669.376,88CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

376.210,89386.517,86BENEFÍCIOS A PESSOAL3.685.786,133.831.575,65EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

376.210,89386.517,86BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS3.685.786,133.831.575,65EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.204.889,682.988.077,84USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO3.685.786,133.831.575,65
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

81.283,02100.857,58USO DE MATERIAL DE CONSUMO1.202.169,051.787.822,23VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

81.283,02100.857,58CONSUMO DE MATERIAL1.202.169,051.787.822,23OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

3.071.320,132.827.340,11SERVIÇOS1.202.169,051.787.822,23MULTAS SOBRE ANUIDADES

235.341,56316.984,96DIARIAS21.426,8291.607,78OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

107.525,31142.306,30SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS0,003.595,73VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

2.728.453,262.368.048,85SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS0,003.595,73RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

52.286,5359.880,15DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO21.426,8288.012,05DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

52.286,5359.880,15DEPRECIACAO8.885,199.734,91MULTAS ADMINISTRATIVAS

276,75974,79VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS11.532,374.909,48INDENIZAÇÕES

276,75974,79JUROS E ENCARGOS DE MORA1.009,2673.367,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

276,75974,79JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

558.970,28887.027,99TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

558.970,28887.027,99TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

558.970,28887.027,99TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

5.309,370,00DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

5.309,370,00PERDAS INVOLUNTARIAS

5.309,370,00OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS

34.936,89338.921,89OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

34.936,89338.921,89DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

34.936,89338.921,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS
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7.514.342,758.943.608,78Total das Variações Passivas :9.929.319,9910.380.382,54Total das Variações Ativas :

2.414.977,241.436.773,76Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Total 10.380.382,54 9.929.319,99 10.380.382,54 9.929.319,99Total

Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes

Diretor (a) Financeiro (a)

708.270.367-87

Jose Ribamar do Amaral Cypriano

Contador do CAU/RJ

866.957.117-04

CRC nº 60.038

Jeronimo de Moraes Neto

Presidente

337.793.507-00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,00162.057,74INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Notas Explicativas

4 - NOTA EXPLICATIVA VARIAÇÃO PATRIMONIAL 2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015. 

1.      CONTEXTO OPERACIONAL

 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ foi criado pela Lei Federal  nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o 
exercício da Arquitetura e Urbanismo no país, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e estrutura 
federativa, passa a regulamentar as atividades de arquitetura e urbanismo no país.  O CAU surge como o mais novo interlocutor da sociedade na agenda do 
desenvolvimento urbano, uma conquista histórica para a categoria, que significa maior autonomia e representatividade para a profissão. 

 O CAU/RJ tem a missão de orientar e desenvolver as atividades profissionais, restabelecendo o papel social do arquiteto e urbanista. Além de defender a 
sociedade, o bem viver, a qualidade do ambiente urbano, através da garantia das melhores práticas profissionais.

  2.      PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

 2.1. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 As Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas em observância às determinações contidas na Lei nº 4.320/64 e em conformidade com 
os critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções 
CFC nº 1.137/2008, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade.

 a)      Apuração do Resultado

 A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e 
indicará o resultado patrimonial do exercício.

 O Resultado Patrimonial do exercício foi de R$ 1.436.773,76 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e seis 
centavos).
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Variação Patrimonial Aumentativa 10.380.382,54

Variação Patrimonial Diminutiva (8.943.608,78)

Resultado Patrimonial 1.436.773,76
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