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Neste segundo ano de trabalho da atual gestão, conseguimos resultados expressivos nos objetivos estratégicos 
de excelência organizacional e intensificamos as relações com a sociedade através de diversos eventos, com 
destaque para as atividades realizadas no interior do estado. 

Nossa fiscalização atuou em todo território estadual. Foram realizadas 989 ações de fiscalização in loco em 
2019, com destaque para as atividades realizadas nos municípios de Cardoso Moreira, Carmo, Comendador 
Levy Gasparian, Cordeiro, Laje de Muriaé, Miracema, Rio Claro, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de 
Pádua, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Sumidouro, nunca antes fiscalizados. Registramos 363 
denúncias, todas devidamente tratadas. Outros números que demonstram o nosso trabalho: 21 pedidos de 
impugnação de editais de órgãos públicos; 65 informes de obras irregulares às prefeituras; e 9 informes ao 
Ministério Público de casos de exercício ilegal. O melhor resultado, entretanto, foi a contratação de 32 arquitetos 
e urbanistas após atuação da nossa equipe.

A eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos foi garantida. Ao todo, foram realizados 27.224 
atendimentos. Um crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior. O correio eletrônico continua como o 
principal canal entre os arquitetos com o Conselho, respondendo por 37% atendimentos realizados. O 
atendimento através do WhatsApp foi a grande novidade. Apesar da sua implementação ter ocorrido em agosto, 
foram realizados 2.451 atendimentos. 
Além das ações de atendimento itinerante, realizamos dois Encontros com a Sociedade no interior: Campos de 
Goytacazes e Petrópolis, um seminário sobre Planos Diretores em Cidades Históricas em Vassouras, além de 
encontros com prefeitos e vereadores do interior para tratar da implementação de uma lei de assistência técnica 
para habitação de interesse social no âmbito municipal.

A utilização de recursos da reserva de capital, permitida pelo CAU/BR através da Deliberação Plenária 0084-
03/2018, e aprovados pela Deliberação Plenária 014/2019 do CAU/RJ, possibilitou a realização de diversas 
ações importantes não só para valorização profissional, mas para amplificação do direito à moradia, através
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de ações afirmativas de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Destacamos o Prêmio 
CAU/RJ EMAUs 2019, cujo objetivo foi reconhecer as experiências dos Escritórios Modelo de Arquitetura 
e Urbanismo (EMAUs) na área de Athis. Através da Comissão Temporária de Equidade de Gênero, 
criamos o Prêmio CAU + Mulheres, que prestigiou o trabalho de 34 arquitetas e urbanistas.

Presidente do CAU/RJ, Jeferson Salazar



Realizamos vários eventos igualmente importantes, com sucesso de público, entre eles destacamos o evento Arquitetura 
Substantivo Feminino, em sua segunda edição, duas edições do Fórum de Patrimônio Cultural e do Fórum de Escolas de 
Arquitetura, o Workshop de vivência das barreiras de acessibilidade, o Seminário Nacional de Athis, que reuniu 
profissionais de todo o país e a Conferência Estadual de Arquitetos, evento regimental , realizado em outubro, tratando do 
tema do mundo do trabalho da Arquitetura e Urbanismo.
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Nosso já consagrado edital de Patrocínio Cultural contemplou importantes 
projetos de fomento a arquitetura e urbanismo. Entre os projetos patrocinados, 
destacamos o lançamento do filme sobre o arquiteto e urbanista Marcos Konder 
Neto, que foi contemplado pelo edital 2018, além de outros excelentes projetos. 
O edital de Fomento a ATHIS, em seu segundo ano de existência, foi 
aprimorado e contemplou quatro iniciativas no estado do Rio de Janeiro.

O CAU/RJ, em parceria com a Associação de Amigos do Museu Nacional de 
Belas Artes, montou a exposição Sérgio Bernardes 100 anos, em homenagem

ao centenário de nascimento do arquiteto e urbanista carioca, 
com mais de 15 mil visitantes desde dezembro de 2019.

Esta breve mensagem dá a dimensão do quão produtivo foi o ano 
de 2019 para o CAU/RJ. Além da maior aproximação com os 
profissionais do estado, conseguimos estreitar nossas relações 
com vários segmentos da sociedade civil. Apesar da carga extra 
de atividades propostas e executadas, não nos esquecemos das 
atividades fins desta autarquia. Ao contrário: ampliamos nossas 
ações de fiscalização e de atendimento. Seguimos para o terceiro 
e último ano desta gestão com a certeza de que estamos no 
caminho correto.1. Workshop de vivência das barreiras de 

acessibilidade; 2. Arquitetura Substantivo 
Feminino; 3. Fórum de Athis.

1. 

2. 

3. 



1. VISÃO GERAL 
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 
Janeiro (CAU/RJ), têm como função orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos 
princípios de ética e disciplina da classe em todo o 
território nacional, bem como pugnar pelo 
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e 
urbanismo.

Criado pela Lei Federal 12.378 de 31 de dezembro de 
2010, o CAU/RJ, autarquia federal 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 conselho tem a missão de orientar e de 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.
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19.869
Arquitetos e Urbanistas

3.387
Empresas de Arquitetura

989
Ações de Fiscalização

in loco

62.489
Atividades de Arquitetura
e Urbanismo Realizadas

33
Escolas de Arquitetura
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Organograma:

* Organograma aprovado na Reunião Plenária Ordinária nº 6/2017, conforme Deliberação Plenária 25/2017
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O estado do Rio de Janeiro tem hoje 92 municípios, segundo dados do IGEO. Destes, 53 têm profissionais arquitetos e urbanistas registrados neste 
conselho, atuando em prefeituras mediante RRT de cargo e função. Ou seja, 58% dos municípios possuem arquitetos e 42% ainda não contam com 
esses profissionais em seus quadros técnicos, ou pelo menos não possuem RRT de cargo e função. 

Estes números não permitem uma análise precisa da situação dos quadros técnicos dos municípios, pois apresentam distorções, por se basearem nos 
profissionais que preencheram o RRT, A capital por exemplo, aparece com 7 profissionais, enquanto pequenos municípios como Rio das Ostras e Santa 
Maria Madalena apresentam 26 e 25 profissionais, respectivamente. Os dados apontam para duas situações: a necessidade de concursos públicos para 
estruturar as equipes técnicas nos municípios e, nas prefeituras que já têm essas equipes, mantê-las e dar o suporte para que os profissionais exerçam 
as atividades plenamente e efetuem seus registros.

CAU/RJ tem realização ações com as prefeituras a fim de incentivar o registro de RRT por parte dos arquitetos funcionários públicos. No final do ano, o 
CAU/RJ apoiou evento realizado pelo SEAERJ, Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, entidade local que congrega em 
sua maioria Funcionários públicos das prefeituras e do Governo do Estado, promovendo este tema. A Gerente Técnica do CAU/RJ Maria Carolina 
Mamede participou de uma mesa de debates onde reforçou a necessidade do RRT de Cargo e Função, como forma de identificações destes 
profissionais e de possibilidade de registro de suas atividades no serviço público. 

É necessário um trabalho de convencimento e conscientização das prefeituras de que a presença destes profissionais nos seus quadros técnicos é 
primordial para tentar garantir a presença do poder público na construção de cidades e no planejamento urbano, tentando dirimir as desigualdades e 
planejar para o futuro um desenvolvimento mais sustentável, equitativo e justo. Em especial neste cenário em que vivemos, de desmonte, não só de 
políticas, como também de legislações e de instrumentos de controle, de que são exemplos a extinção dos conselhos nacionais de políticas públicas, 
como o Conselho das Cidades.
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Sem a presença destes profissionais os municípios perdem sua capacidade de planejar e projetar, deixando as 
cidades sem a possibilidade do real diagnóstico dos seus problemas, nem de planos para superar seus 
desafios não só urbanísticos, como também ambientais, econômicos e sociais. 



O estado do Rio de Janeiro sofre com peso específico relevante a crise econômica pela qual atravessa o país. Trata-se de um estado que conta com 
baixa participação industrial em seu PIB (cerca de 20%), participação essa concentrada nas industrias petrolífera, metalúrgica, siderúrgica e de turismo. 
O setor agropecuário é ainda mais irrelevante (menos de 1% do PIB). Trata-se, portanto, de uma economia terciária de serviços. A crise na cadeia 
produtiva do petróleo, sendo Rio de Janeiro o estado sede da Petrobrás, assim como polo relevante de extração (o aumento no faturamento/lucro da 
Petrobrás se deveu a alienações e privatizações, e não pelo aumento da produção, o que por decorrência impactaria positivamente no setor da 
construção civil); a drástica redução dos investimentos federais em obras públicas, como igualmente pelos governos estadual e municipais (salvo 
naqueles municípios com orçamentos fortalecidos pelos royalties do petróleo como Macaé e Maricá) e a timidez nas políticas de incremento ao turismo 
possuem, no conjunto, óbvio e determinante impacto negativo sobre o mercado de trabalho dos arquitetos e urbanistas. Somos um CAU/UF com uma 
das menores relação entre profissionais inscritos e emissão de RRTs (para o que também contribui o número elevado de profissionais servidores 
públicos). Este cenário remete ao CAU o desafio de interlocução e incidência sobre políticas públicas, não só pela função social das mesmas, como 
também pelo potencial de indução estratégica do desenvolvimento regional que possuem, e mais especificamente da indústria da construção civil, do 
desenvolvimento urbano sustentável e do acesso a uma moradia digna. 

Por outro lado, o Rio de Janeiro é um estado que abriga numerosos e relevantes centros universitários de ensino e pesquisa, que passam por retração 
em seus orçamentos, o que igualmente remete ao desafio para a autarquia de contribuir e potencializar a produção de conhecimento pelas mesmas. 
Por fim, ainda que igualmente em crise, há que se destacar a relevância não só econômica, como também simbólica, da cadeia produtiva da cultura, 
incluindo o carnaval, igualmente a requerer nossa inserção. 

Infelizmente em 2019, tivemos dois casos emblemáticos que reforçam esta máxima, de que construir sem profissional habilitado pode ser um enorme 
risco,  foram eles o desabamento dos prédios construídos por milicianos na Muzema, área na zona oeste da cidade, e o incêndio no Ninho no Urubu, 
centro de treinamento de jovens atletas jovens Clube Flamengo de Futebol.
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O primeiro deles traz um drama que é constante para a fiscalização de obras na cidade do Rio de Janeiro: a 
presença da milícia enquanto agente da construção civil. Obviamente, sem a presença de responsável técnico 
habilitado, ocupando áreas não autorizadas pelos órgãos municipais. A ausência do Estado nessas regiões faz 
com que seja impossível qualquer trabalho de fiscalização. Esta tragédia, como outras, é reflexo de um 
conjunto de problemas que incluem, mas vão além, da ausência de responsável técnico habilitado em 
atividades de projeto e obra de construções.



Ao deixar de garantir direitos fundamentais como acesso à terra infra-estruturada, à moradia e à mobilidade urbana, o Estado se exime de sua 
responsabilidade constitucional de garantir o direito à cidade aos cidadãos. O resultado é a insalubridade, a ocupação de áreas de risco, habitat precário 
e, como na tragédia de hoje, o desabamento de moradias. Na ausência do Estado, o território é ocupado pelo tráfico de drogas e pela milícia.

O outro caso trágico foi o incêndio que consumiu alojamento dos atletas da categoria de base do Flamengo, com a morte de dez jovens. Os atletas 
estavam abrigados em estruturas temporárias, construídas ou adaptadas sem um responsável técnico habilitado, caracterizando um descaso com as 
atividades de projeto e obra, e a falta de responsabilidade do clube. Os contêineres que serviam de dormitório no Centro de Treinamento George Helal, 
em Vargem Grande, não tinham autorização da prefeitura para tal função. Esta caso mostra o risco que traz o descaso com a atividade de projeto, e a 
execução de estruturas, mesmo que “provisórias” sem a presença de um profissional habilitado, que possa prever os riscos e propor soluções mais 
eficazes e seguras.

O Rio de janeiro conta hoje com 33 Escolas de Arquitetura e Urbanismo cadastradas no SICCAU; em 2019 foram registrados 973 arquitetos no 
CAU/RJ, sendo 695 formados em 2019 com registro efetivado no mesmo ano. Infelizmente nem todas as escolas realizam a importação da listagem 
dos formandos, destas 33 apenas 6 escolas fazem a importação regularmente, não permitindo que tenhamos uma relação direta entre a quantidade de 
arquitetos e urbanistas que se formam e a quantidade de profissionais que entram no mercado de trabalho. 

Já existem hoje escolas de arquitetura distribuídas em quase todas as macrorregiões do Estado, sendo assim esta formação deixou de estar 
concentrada apenas na capital e em Niterói e se distribuiu gerando novos polos com uma presença significativa de profissionais, como o Norte 
Fluminense e a região serrana. Mas claro, que a formação não é o único fator de atração, existem fatores econômicos que também levam a estes novos 
polos, mas a presença de escolas de arquitetura gera profissionais capacitados na região para atendimento das demandas locais. 
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O CAU/RJ em 2019 realizou diversos atendimentos pelo interior do estado e também realizou “Encontros com a 
Sociedade” nestas regiões, descentralizados da capital, e foi possível perceber a grande participação de 
arquitetos e urbanistas que atuam nestas áreas e de estudantes da região que estudam nestas instituições. 
Neste sentido, além da graduação, a formação continuada e a capacitação permanente são de grande 
importância, para democratizar os conhecimentos entre as regiões do estado, contando com esta rede de 
escolas existentes. 
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Toda a dinâmica de governança do CAU/RJ obedece a um fluxo 
conjugado de “cima para baixo” e de “de baixo para cima” (“top 
down” e “botton up”), nos referindo, num dos vetores, às 
orientações que emanam da plenária, presidência e comissões 
em direção dos agentes executores (gerências e assessorias) e, 
no outro sentido, destes para tais instâncias originárias, não só 
indicando e avaliando resultados nas implementações das 
orientações, como também alimentando com dados da realidade 
os formuladores das orientações e diretrizes para que as 
mesmas possuam aderência e fecundidade junto à realidade. Há 
a busca constante portanto de retroalimentação entre as várias 
instâncias tanto de formulação/ orientação quanto de execução. 
Considera-se portanto o ambiente de transparência, fluxo de 
informações e diálogo como condição imprescindível para a 
implementação efetiva e eficaz das atividades, ações e projetos.

Em consonância com o que foi referido acima, o momento de 
construção do planejamento estratégico é, sem ser redundante, 
estratégico. Realizar o planejamento estratégico sem a 
estratégica visão de envolvimento e diálogo dos atores 
formuladores e executores é comprometer na saída a eficácia e 
eficiência do planejamento. Assim sendo, a metodologia consiste 
em reuniões plenárias iniciais envolvendo conselheiros, conselho 
diretor, presidência, gerentes, assessores e funcionários para 
uma formulação inicial, que é depois remetida para seu 
desenvolvimento por instâncias específicas, sejam as gerências, 
de fiscalização por exemplo, sejam as comissões, retornando em 
sequência à plenária para a conciliação, sedimentação e 
consolidação de todo o processo de planejamento. 
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Instâncias externas:
• TCU;
• CGU;
• CAU/BR.

Instâncias externas 
de apoio:
• Auditoria independente;
• Controle social 

organizado;
• Fórum de Athis;
• Fórum de Patrimônio.

Instâncias Internas:
• Plenário;
• Conselho Diretor;
• Comissões Ordinárias;
• Comissão Especial;
• Comissões Temporárias.

Instâncias Internas 
de apoio:
• Auditoria interna.
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Plenário

Gestão operacional
(Gerência Geral, 4 gerências e 2 

assessorias)

Arquitetos e              Outras partes                           
Urbanistas                 interessadas

SOCIEDADE
Cidadãos

CAU/BR
TCU

Gestão Tática
(Gabinete e SGM)

Instâncias externas de controle e 
regulamentação

Controle social organizado
CEAU

Instâncias externas de 
apoio à governança

Comissões permanentes

Instâncias internas de 
governança

Auditoria interna
CPFI

Instâncias internas de 
apoio à governança

Conselho Diretor

Presidência

Figura: Sistema de Governança do CAU/RJ
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Quem é quem:
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O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por uma organização, para atingir um ou mais 
objetivos estratégicos, dentro de um contexto previamente analisado dos cenários, definindo-se metas e ações que permitirão chegar onde se deseja.
A Identidade Organizacional do conjunto autárquico CAU composta pela Missão, Visão e Valores; bem como os Objetivos Estratégicos Nacionais e 
Locais estabelecidos para um período de dez anos. O Planejamento Estratégico CAU 2013 - 2023, sedimenta as bases de um Conselho com 
excelência organizacional, transparente, inovador e financeiramente sustentável, para servir à Sociedade, assegurando eficácia no atendimento aos 
19.869 profissionais e às 3.387 empresas do setor no estado, compromissado com a qualidade e a modernidade.

A Missão estabelecida é “Promover Arquitetura e Urbanismo para Todos”.  No que diz respeito à Visão, o CAU busca ser reconhecido como referência 
na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo.

Os Valores, por sua vez, têm as seguintes premissas: Ética e transparência; Excelência organizacional; Comprometimento com a inovação; Unicidade e 
integração e Democratização da informação e conhecimento.

O mapa estratégico, em 2019, tem seus pilares fundamentados na identidade estratégica do CAU e relacionam os 16 objetivos estratégicos, dos quais 
foram priorizados em 2 objetivos nacionais e 2 objetivos locais. 

Planejamento Estratégico

2. Governança, Estratégia e Alocação de Recursos
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Planejamento Estratégico

Ao lado, indicamos os objetivos estratégicos 
nacionais e locais (circundados em laranja), 
estes selecionados pelo CAU/RJ nas dinâmicas 
indicadas anteriormente.
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Impactar significativamente o 
planejamento e a gestão do 

território
Valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo

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

Assegurar a eficácia no 
atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a 
Sociedade

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

das melhores práticas em 
Arquitetura e Urbanismo

Influenciar as diretrizes do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Garantir a participação dos Arquitetos 
e Urbanistas no planejamento 
territorial e na gestão urbana

Estimular a produção da Arquitetura e 
Urbanismo como política de Estado

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação 

com a sociedade

Promover o exercício ético e 
qualificado da profissão

Fomentar o acesso da sociedade 
à Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a sustentabilidade 
financeira

Aprimorar e inovar os processos
e as ações

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão 

e o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Construir cultura 
organizacional adequada 

à estratégia

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

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

Promover a Arquitetura e 
Urbanismo para Todos

Ser reconhecido como referência na 
defesa e fomento das boas práticas 

da Arquitetura e Urbanismo
R$ 2.304.021,58

Fiscalização

Investimento

R$ 2.029.269,16

Atendimento

Investimento

R$ 445.844,97

Comunicação

Investimento

R$ 466.300,00

Patrocínio

Investimento

R$ 941.317,48

Objetivos locais

Investimento

R$ 139.000,00

Capacitação

Investimento

R$ 209.000,00

Athis

Investimento

Missão Visão
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Mapa Estratégico da Alocação dos Recursos:
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Modelo de Negócio

• A sociedade.
• Órgãos públicos nas três esferas de 

governo.
• Conselhos profissionais.
• Instituições de ensino e pesquisa.
• Arquitetos e urbanistas.
• Entidades de classe.
• Atores do campo da A&U (movimentos 

sociais, empresas de construção, 
fornecedores de insumos para a construção, 
etc..

• Desenvolvimento de produtos e serviços
• Plano de Fiscalização
• Gestão da informação (Gestão do conhecimento)
• Gestão eletrônica de documentos e processos - GED
• Gestão do relacionamento
• Comunicação E Atendimento
• Planejamento e gestão estratégica
• Prestação de contas 
• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e 

mostras especializadas, seminários, oficinas, 
congressos, conferências, outros)

• Normatização da profissão E Consultoria/ orientações
• Treinamento/cursos de capacitação
• Convênios ( implantação e funcionamento de 

escritórios modelo, projetos e pesquisas)
• Plano de Comunicação

Capital humano
• Conselheiros
• Colaboradores do CAU
• Funcionários, Contratados, Conveniados
Infraestrutura física
• Sede
• Pontos de atendimento 

dedicados/móveis/provisórios ou compartilhados 
com os parceiros: instituições de ensino, 
prefeituras, 

Tecnologia
• SICCAU/Portal/ 
• CRM (Customer Relationship Management)
• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/SGI

• Ética e transparência.
• Excelência organizacional.
• Comprometimento com a 

inovação.
• Unicidade e integração.
• Democratização da informação 

e conhecimento.
• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.

• Redes Sociais  - Fóruns de debate
• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos 

relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia 
subliminar

• Portal do CAU
• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)
• Atendimento presencial, eletrônico(e-mail), telefônico e 

WhatsApp
• Serviço CAU Itinerante
• Ouvidoria
• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras 

especializadas, seminários, workshops, congressos, 
conferências, outros)

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

Classificações:
• Relações de prestação de serviços.
• Relações politicas e institucionais.
• Relações de fiscalização.
• Relações de formação profissional e 

pesquisa.
• Relações associativas.
• Relações culturais e científicas.
• Sociedade.

Online
• SICCAU
• Portal online

Presencial
• Sede (fiscais/funcionários)
• Pontos móveis/provisórios de atendimento 

(fiscais/funcionários)
• Pontos de atendimento dedicados ou 

compartilhados com os parceiros: 
instituições de ensino, Prefeituras 
Municipais

• Publicidade
• Publicações
• Recursos Áudio Visuais
• Assessoria de Imprensa

• Anuidades.
• Emissão de RRT e certidões.
• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).
• Aplicações financeiras

• Sistemas de informação:
• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervarão, registro e certificação);
• Data Center.

• Capital humano.
• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.
• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, conferências, outros).
• Infraestrutura física Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo.
• Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de conhecimento, patrocínio e 

convênios;
• Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços.
• Comunicação e marketing.
• Capacitação continuada – reciclagem profissional.
• Reuniões plenárias e de comissões 
• Premiações (valorização das boas práticas / concurso de TCC).



2. Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

Principais iniciativas estratégicas

2

22.40% da RAL

Tornar a fiscalização um
vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura
e Urbanismo

Assegurar a eficácia no
relacionamento e 

comunicação
com a sociedade

Estimular o conhecimento,
o uso de processos

criativos e a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e Urbanismo

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

Fomentar o acesso
da sociedade

à Arquitetura e Urbanismo

19.8% da RAL 9.2% da RAL 4.3% da RAL 4.5% da RAL 2.2% da RAL 2% da RAL

3 2 8 3 3 1 1

Assegurar a eficácia no 
atendimento e no 

relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Garantir a participação 
dos arquitetos e 

urbanistas no 
planejamento territorial 

e na gestão urbana

Fomentar o acesso da 
sociedade à 
Arquitetura e 
Urbanismo

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



3. RISCOS,
OPORTUNIDADES,
PERSPECTIVAS



Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR realizou um 
levantamento junto a todos os CAU/UF e ao CAU/BR por meio 
de um “Questionário de Avaliação de Controles Internos e 
Gestão de Riscos (QACI) visando avaliar o nível de maturidade 
institucional nestes quesitos.

Não obstante, até 2019 o conjunto autárquico CAU/BR e 
CAU/UF não  implementou uma política de gestão de riscos, 
deficiência a ser debelada em 2020, tendo em vista a 
expedição da Portaria Presidencial do CAU/BR nº 284, de 
20/12/2019 criando um grupo de trabalho para atuar nas ações 
de estruturação e implantação dentre outros, de Política de 
Gestão de Riscos e Controles Internos, cujos trabalhos se 
iniciaram em meados do corrente exercício, com prazo 
conclusivo estimado para 30/06/2020.
(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/)

3. RISCOS, OPORTUNIDADES, PERSPECTIVAS

Visão Geral

A autarquia enfrenta continuamente um grande Risco: A 
incompreensão, desvalorização e desrespeito da sociedade 

à especificidade e exercício da profissão. 

Comparada a outras profissões como Medicina, Engenharia e  
Direito, o campo da Arquitetura e Urbanismo é desconhecido, 

seus contornos e conteúdos pouco nítidos para a grande 
maioria da população e seu exercício negligenciado ou 

exercido frequentemente por pessoas não habilitadas. As 
tragédias vividas em 2019, a saber o incêndio de containers 

que abrigavam jovens atletas do Flamengo F.C. e o 
desabamento de prédios construídos irregularmente pela 

milícia no município do Rio de Janeiro, são exemplos 
dramáticos dessa marginalização da profissão. Não há só 
esses casos mais vultuosos; há também o exercício ilegal 
cotidiano, muitas vezes praticado não por má fé, mas por 

desconhecimento das especificidades e das vantagens da boa 
prática profissional, ou ainda por falta recursos para contratar e, 

é claro, a prática marginal guiada por ganância financeira e 
descaso com a qualidade do “produto” e da qualidade de vida 

dos futuros usuários destes ambientes em construção. As duas 
tragédias mencionadas são exemplos eloquentes destas 

“motivações” ou “desmotivações”.

Para fazer frente à este risco que impacta o exercício 
profissional, e portanto a autarquia, criada para dele zelar e 

promover, são estratégias institucionais permanentes:

Visão Local



3. RISCOS, OPORTUNIDADES, PERSPECTIVAS

1. Uma politica de comunicação não só direcionada 
para os profissionais, cujo conteúdo é específico e 
obviamente que não demanda um processo de 
conscientização sobre a utilidade da A&U, mas 
direcionada também à sociedade em geral, seja nas 
suas mídias próprias, seja tentando captar espaços 
em outras mídias, alternativas ou de massa. 

2. Priorizar as ações de fiscalização, exercida em duas 
direções, a de investigação/ repressão/ 
responsabilização e a educativa/ preventiva. Desta 
última são exemplos e presença e palestras em 
condomínios, shoppings e grandes eventos como 
Rock in Rio e Carnaval.

3. Priorizar o tema da Assistência Técnica em Habitação 
de Interesse Social - ATHIS, tendo em vista que um 
dos principais problemas relacionados à baixa 
inserção dos profissionais de A & U na produção do 
ambiente construído das cidades é justamente a 
exclusão dos mesmos no projeto e construção do 
habitat da maior parte da população, a de seus 
extratos mais pobres. Esta exclusão, se em parte 
pode se dar pela falta de informação desta população 
sobre a profissão e seus benefícios, tem entretanto 
como principal e maior responsável o poder público,  
dada sua omissão na formulação,

Visão Local (continuação)

implementação e financiamento de políticas 
públicas para o setor. As ações empreendidas 

pelo CAU RJ em 2019 torno da ATHIS foram 
diversificadas, envolvendo: I) o funcionamento de 
uma Comissão especial para tratar do tema; II) o 

lançamento de um edital no valor de duzentos mil 
reais para apoiar projetos; III) a mobilização de 

um Fórum reunindo atores da sociedade civil, 
poder público executivo, Defensoria Pública etc. 

visando a difusão de práticas e implementação de 
políticas públicas; IV) uma pesquisa em parceria 

com o observatório das Metrópoles do IPPUR/ 
UFRJ visando mapear e identificar o estado da 

arte da ATHIS em todo Brasil; V) a realização de 
um Seminário Nacional para identificar avanços e 

principalmente entraves para  a implementação da 
Lei Federal  11.888 que trata da ATHIS, realizando 

igualmente a formulação de estratégias visando 
superá-las.



3. RISCOS, OPORTUNIDADES, PERSPECTIVAS

4. Manter e alimentar o diálogo com entidades privadas 
e sem fins lucrativos, órgãos públicos, outras 
autarquias, prefeituras, operadores do direito, etc. 
visando sempre a conscientização e ampliação da 
visão da sociedade sobre a profissão e sua 
importância insubstituível na construção de uma 
sociedade mais justa, sustentável e saudável, para a 
qual a qualidade do ambiente construído é fator 
determinante. Esta estratégia se realiza através de 
reuniões, encontros, Seminários, participação em 
Fóruns, etc. Os quais a autarquia promove ou 
participa.

5. A permanente observação do cenário visando 
identificar e potencializar oportunidades que vão de 
encontro à difusão da profissão e de sua relevância. 
Nesta aspecto, o das oportunidades, merece 
destaque a parceria firmada com a Escola de Samba 
Unidos da Tijuca do grupo especial do Carnaval do 
Rio de Janeiro, cujo enredo para o carnaval de 2020 
foi “Arquitetura e Urbanismo”, tendo o CAU RJ ao

longo de 2019 desenvolvido uma parceria formal 
com a agremiação, cujo principal objetivo para a 
autarquia, diga-se que obtido, foi o de influenciar 

no conteúdo e construção do enredo, exatamente 
para demonstrar a amplitude das atribuições da 

profissão, sua relevância social e   a função 
estratégica que possui para o desenvolvimento 

sócio econômico de uma sociedade

Visão Local (continuação)



3. RISCOS, OPORTUNIDADES, PERSPECTIVAS

Naturalmente, qualquer autarquia, especialmente os Conselhos de classe possuem riscos judiciais inerentes à sua atividade, seja por meio da 
ação de terceiros ou por condutas comissivas do próprio Conselho na prática de sua atividade finalística.

Assim, é natural, e até mesmo esperado, que o CAU/RJ tenha um acervo jurídico que, ainda que não seja numeroso ou sujeito o Conselho a 
graves riscos ou revés material, pode ser mensurado.

Para melhor compreensão, apresentamos a situação do acervo jurídico desta autarquia, com atualização de status, valores e prognósticos:

Riscos Judiciais

TIPO DE DEMANDA JUDICIAL TOTAL DE DEMANDAS VALOR TOTAL ENVOLVIDO PROGNÓSTICO

Natureza Cível

Indenização

Obrigação de fazer/não fazer

Mandados de Segurança

22

R$ 738.468,62

R$ 62.888,87 a serem recuperados

R$ 675.580,75 como chances de perda

6 – remota

11 – possível

5 – provável

Natureza Trabalhista 7 R$ 262.000,00 todos como chances de perda

2 – remota

1 – possível

4 - provável

Total de demandas de 

prognóstico remoto

Total de demandas de 

prognóstico possível

Total de demandas de 

prognóstico provável

Valores tidos como possibilidades 

de perda

8 12 9 R$ 937.580,75



4. RESULTADOS E 
DESEMPENHO DA 
GESTÃO



A fiscalização do exercício da profissão de arquitetura e urbanismo é uma das três funções do CAU, conforme §1° do art. 24 da Lei Federal 12.378/2010. 
Segundo o art. 34 da referida Lei, a fiscalização é uma competência direta dos CAU/UFs, cabendo ao CAU/BR a criação de normativos sobre a matéria e a 
análise e julgamento de recursos de decisões tomadas no âmbito do CAU/RJ. O principal normativo que rege a atuação da fiscalização do CAU/RJ é a 
Resolução CAU/BR n.22.

A Fiscalização está contemplada no mapa estratégico do CAU/BR, que possui como um de seus objetivos “tornar a fiscalização um vetor de melhoria do 
exercício da Arquitetura e Urbanismo”. No ano de 2019, a Fiscalização compôs o  Planejamento Estratégico Institucional do CAU/RJ através do Plano de 
Ação nº 1, intitulado: “Diversificar a sua atuação no Estado, priorizando a ação de orientação e combatendo o exercício ilegal”.

Fiscalização

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Tornar a fiscalização um 
vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura 
e Urbanismo

OBJETIVO

R$ 2.324.616,06

INVESTIMENTO REALIZADO
› 100,89% do previsto

22,20 %

LIMITE ALCANÇADO

› % da Receita Líquida

É importante destacar que cerca de 60% do investimento realizado na fiscalização referem-se a gastos com 
pessoal,  encargos e benefícios. A equipe é composta por 10 pessoas distribuídas entre os seguintes cargos: 
um gerente, três agentes de fiscalização, dois analistas técnicos, três assistentes técnicos e um estagiário. 
Outros 30% são direcionados ao CSC (Centro de Serviços Compartilhados) do CAU/BR, e 6% à empresa 
terceirizada que fornece um veículo e mão de obra de motorista para conduzir os fiscais às ações de 
fiscalização externas.  O CSC da Fiscalização  foi executado  na forma de transferência do recurso  para o 
CAU/BR, que e responsável pela sua  execução. 



• Carro sempre na rua, objetivando maximizar o seu efeito publicitário de conscientização da existência do órgão e o contato direto da fiscalização com a 
sociedade em canteiros de obras. O resultado dessa diretriz, foi a realização de 989 ações de fiscalização in loco ao longo do ano.

• Ações Predominantemente de Orientação, objetivando uma abordagem mais educativa e menos punitiva.

• Atendimento a todas as denúncias recebidas, objetivando dar à sociedade o retorno esperado em termos de prestação de serviços. No ano de 2019, 
foram recebidas de 363 denúncias (em média uma por dia).

• Diversidade geográfica, objetivando atuar por amostragem em todo o território jurisdicionado ao CAU/RJ;

• Combate ao exercício ilegal, objetivando coibir a infração mais grave passível de fiscalização pelo CAU.

Fiscalização | Diretrizes

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

O Carro da Fiscalização em frente à
Prefeitura de Teresópolis, durante ação de
fiscalização itinerante na região serrana,
em novembro de 2019.

Ação de fiscalização no bairro de Brás de
Pina (cidade do Rio de Janeiro) em outubro
de 2019.

Ação de fiscalização do evento GAME XP em julho
de 2019



• Fiscalização Itinerante

Foram realizadas 18 ações de fiscalização itinerantes fora da Região 
Metropolitana. Cada ação durou de 4 a 5 dias. Com isso cerca de 30% do tempo 
em ações externas, foram direcionados ao interior do estado do RJ. Somando-se 
todas as ações in loco realizadas em cada vigem, temos um total de 471.

Fiscalização | Principais Projetos e Ações

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO DATA REGIÃO AÇÕES IN LOCO

14 a 18 de janeiro Noroeste Fluminense 20

5 a 8 de fevereiro Baixadas Litorâneas 24

19 a 22 de fevereiro Costa Verde 40

19 a 22 de março Norte Fluminense 26

2 a 5 de abril Centro Sul Fluminense 21

15 a 18 de abri Serrana 29

14 a 17 de maio Baixadas litorâneas 20

20 a 23 de maio Médio Paraíba 37

10 a 13 de junho Norte Fluminense 32

2 a 5 de julho Macaé 20

6 a 9 de agosto Serrana 33

19 a 23 de agosto Noroeste Fluminense 29

3 a 6 de setembro Médio Paraíba 22

24 a 27 de setembro Baixadas Litorâneas 35

15 a 18 de outubro Costa Verde 15

11 a 14 de novembro Norte Fluminense 29

26 a 29 de novembro Região Serrana 21

10 a 13 de dezembro Médio Paraíba 18

TOTAL                           471



Fiscalização | Principais Projetos e Ações
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EVENTOS

Sete eventos com montagem de
estruturas provisórias foram
fiscalizados:

1. Carnaval no Sambódromo (FEV);
2. Game XP (JUL);
3. Rock in Rio (SET/OUT);
4. Casa Cor (AGO/SET);
5. Bienal do Livro (AGO/SET);
6. Morar Mais por Menos (AGO/SET);
7. Casa Design Niterói (OUT/DEZ)

Fiscalização do evento “Bienal do Livro”

EDITAIS

O CAU/RJ mantém uma frente de
atuação em editais que envolvem a
contratação de arquitetos. Em 2019,
foram analisados 21 editais, e
solicitada impugnação na maioria
deles. Em 8 casos, as impugnações
foram integralmente ou parcialmente
acatadas. A seguir, alguns links para
reportagens de editais impugnados:

1. Prefeitura de Paraty (clique aqui)

2. Prefeitura de São João da Barra
(clique aqui)

3. Prefeitura de Campos dos
Goytacazes (clique aqui)

CARTILHAS

O Fiscalização do CAU/RJ distribui em
suas ações material de orientação
para diversos públicos, através de três
modelos de cartilhas, desenvolvidos
pela própria equipe interna.

1. Guia de obras – orientações para
inquilinos, usuários e proprietários
de imóveis;

2. Guia para síndicos – orientações
sobre autovistoria e reformas na
unidades;

3. Guia de eventos – orientações para
organizadoras e profissionais.

https://www.caurj.gov.br/edital-da-prefeitura-de-paraty-e-impugnado-e-passa-a-aceitar-empresas-de-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.caurj.gov.br/cau-rj-impugna-edital-de-concurso-da-prefeitura-de-sao-joao-da-barra/?fbclid=IwAR0pUAz8h3e1ERe3IhSPlXwUhw2YkPFELBDLliv-f1TxrSeM0bATrBeZI5A
https://www.caurj.gov.br/prefeitura-de-campos-dos-goytacazes-adia-licitacao-apos-impugnacao-do-cau-rj/


VISITAS A ESCRITÓRIOS

Durantes as ações de fiscalização
itinerantes foram realizadas 07 visitas
a empresas locais de arquitetura com
o objetivo de entender melhor o
cenário da profissão na região, coletar
sugestões e prestar orientações.

Itaocara (Noroeste Fluminense)

Resende (Região Médio Paraíba)

Fiscalização | Principais Projetos e Ações
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WHATSAPP

No ano de 2019, passamos a adotar
um novo canal de atendimento para
assuntos relativos à Fiscalização. Além
dos meios mais tradicionais como e-
mail e telefone, agora dispomos do
aplicativo WhatsApp para tirar dúvidas,
receber e enviar documentos. Este
canal foi implementado no mês de
agosto e foi o meio de comunicação
utilizado para a realização de 223
atendimentos até o final do ano.

Ao adotar este canal, estreitamos a
relação com os profissionais,
contribuindo para que tenham uma
percepção de que a instituição está
mais próxima e disponível.

PALESTRAS

ABR – Alunos da Universidade Estácio
de Sá (Campus Centro de Niterói);
MAI – Sessão de esclarecimentos para
parceiros do Rock in Rio (ver foto);
JUN – Seminário “Plano Diretor em
cidades Históricas” em Vassouras;
SET – Estudantes da Universidade
Estácio de Sá (Campus Barra da
Tijuca);
SET – Estudantes do 9° período da
UFRJ (Campus Ilha do Fundão)
OUT – Seminário “Impermeabilização
na Arquitetura” – SINDUSCON



Fiscalização | Resultados
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DADOS GERAIS

989 ações de fiscalização in loco;
1.210 relatórios de fiscalização;
365 notificações preventivas;
128 autos de infração;

Proporção RFs / AIs (caráter orientativo): 10,5%

REGULARIZAÇÃO APÓS FISCALIZAÇÃO:

RRTs emitidos: 331
Placas instaladas: 93
Arquitetos contratados: 32
Empresas registradas: 19

Em etapa de Intimação Fiscal: 168 casos
Em etapa de Notificação Preventiva: 87 casos
Em etapa de Auto de Infração: 47 casos

Índice da capacidade de fiscalização (%) – META: 80% | ATINGIDO: 99,60%
Índice de RRT por mês por profissional ativo – META: 0,24 | ATINGIDO: 0,26
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) – META: 90% | ATINGIDO: 97%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - META: 70% | ATINGIDO: 65,07%

INDICADORES PROPOSTOS PELO CAU/BR

Distribuição espacial dos Relatórios de Fiscalização cadastrados no SICCAU em 2019. – Fonte: IGEO.



Fiscalização | Exercício Ilegal

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

A gerência de fiscalização do CAU/RJ entende que
o combate ao exercício ilegal é o serviço mais
relevante que este setor pode prestar à sociedade.
Por este motivo, este combate é uma das diretrizes
de atuação do setor, que é feita, principalmente
através das seguintes ferramentas:

1. Priorização de obras de pequeno porte e
sem placa: os agentes, em ações externas de
rotina, são orientados a procurar por obras sem
placa e de pequeno porte, onde as chances de
identificar o exercício ilegal são maiores.

2. Informe a Prefeituras de todas as obras
fiscalizadas não regularizadas após NP:
Apesar de o CAU não possuir atribuição legal
para embargar obras, entendemos que
podemos contribuir para este tipo de ação,
acionando as Prefeituras todas as vezes que
uma obra sem responsável técnico é
identificada e não é regularizada após nossas
orientações. Em 2019, foram enviados cerca de
75 informes a Prefeituras.

3. Obtenção de dados de proprietários de
imóveis em cartório: um dos maiores
problemas enfrentados para aplicarmos multas
por exercício ilegal é a dificuldade na
identificação dos proprietários de obras.

Por este motivo, sempre que não conseguimos
identificar os dados de titularidade de um
imóvel, mesmo após contato com a Prefeitura,
realizamos diligências em cartórios com o
objetivo de aferir estes dados através da
obtenção de certidões de ônus reais. Esta
medida nos permite avançar com os
processos em aplicar multas por exercício
ilegal.

1. Informe ao Ministério Público: todos os casos
de exercício ilegal são informados ao Ministério
Público para apuração de infração à Lei de
Contravenções Penais. O informe ocorre após o
trânsito em julgado do processo administrativo
ou quando não é possível prosseguir devido à
insuficiência de dados. Em 2019, foram
realizados 12 informes ao MP.

Obras sem placa.

Dados em cartório.

Acionamento de 
Prefeituras.

Acionamento do 
Ministério Público.

27%

73%

Notificações   Preventivas

22%

78%

Autos de Infração

exercício ilegal outrras infrações



Fiscalização | Desafios e Perspectivas
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A equipe de fiscalização possui três fiscais e dois analistas desde agosto de 2015 (com redução de um analista entre junho de 2017 e maio de 2018); enquanto a
de assistentes permanece em três desde dezembro de 2015.

Portanto, nosso maior desafio é otimizar os recursos humanos disponíveis e selecionar amostras efetivas a serem fiscalizadas. Não há margem para propor
aumento expressivo de resultados, sem aumento de equipe. Por outro lado, podemos remanejar ações buscando uma maior efetividade e criar mecanismos que
incrementem a produtividade da equipe.

Em 2020, manteremos as diretrizes de atuação do setor, destacando-se o foco no exercício ilega. Iremos manter a meta de 1.000 ações in loco, valor que nossa
série histórica mostra possível mantendo um carro sempre na rua. Os eventos a serem fiscalizados serão reduzidos de 7 para 4, enquanto as ações itinerantes
serão incrementadas de 18 para 21, com o objetivo de reforçar nossa presença no interior do estado. Neste contexto, destacamos que iremos realizar ações nos
cerca de 15 municípios que nunca receberam visita do CAU. Uma ação com um forte simbolismo, pois no ano em que a criação do CAU completa 10 anos,
poderemos afirmar que a fiscalização já atuou em todos os municípios do estado.

Também iremos abrir novas frentes de atuação ou aprofundar algumas existentes. Neste contexto, destacamos a
manutenção das ações de orientação como palestras e reuniões em shopping centers, incluindo nesta frente,
reuniões com condomínios. As ações em obras públicas (espaços abertos e edificações) serão mantidas e
adicionaremos a fiscalização de obras em edificações classificadas como patrimônio histórico. Além disso,
aprofundaremos as ações de apuração de material publicitário de empreendimentos imobiliários com o objetivo
de garantir a divulgação da autoria de projeto. Para o segundo semestre, pretendemos iniciar as tratativas para
contratação de empresa que desenvolva um aplicativo que permita aos arquitetos denunciar obras irregulares
com maior facilidade.

Com estas medidas, pretendemos ter uma atuação diversificada e efetiva no que diz respeito a levar informação
à sociedade acerca da importância dos serviços prestados por arquitetos e urbanistas.

Principais metas
para 2020:

• 1.000 ações in loco;

• 21 ações itinerantes fora
da Região Metropolitana;

• Fiscalizar 21 obras públicas
(espaços livres e edificações);

• Fiscalizar 4 eventos; • Impugnar 6 editais; • 15 ações de orientação em 
shopping centers; 
universidades e condomínios;

• Realizar ações de fiscalização 
nos municípios do estado que 
nunca receberam visita do 
CAU/RJ.
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O atendimento do CAU/RJ é uma das atividades fim do Conselho e tem a função de 
manter o relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade, buscando 
sempre a melhoria funcional e do reconhecimento do Conselho, tendo um 
atendimento mais presente no estado do Rio de Janeiro. Além disso, o atendimento é 
um dos meios do conselho na orientação aos arquitetos e urbanistas e à sociedade. O 
atendimento presencial é realizado na sede do CAU/RJ e através do atendimento 
itinerante realizado ao longo do ano nas cidades do interior do estado. 

O horário de atendimento presencial  e telefônico é das 9 às 17 horas, de segunda a 
sexta. O atendimento via chat WhatsApp acontece das 10 às 16 horas. Os protocolos 
do SICCAU podem ser efetuados 24 horas por dia, todos os dias da semana e são 
tratados durante o horário de expediente do CAU/RJ, que acontece das 8 às 19 
horas. 

O CAU/RJ atende presencialmente as cidades do interior do estado através de 
parcerias com as entidades (associações, órgãos municipais), geralmente atendente a 
cada 15 dias de terça a sexta, das 9h às 17h.

O CSC do Atendimento  foi executado  na forma de transferência do recurso  para o 
CAU/BR, que e responsável pela sua  execução. 

R$ 1.843.709,23

INVESTIMENTO REALIZADO

10% (Min)

LIMITE ALCANÇADO

› 17,6% da Receita Líquida

95,2% do previsto



Atendimento | Atendimento de Qualidade
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Telefone
(segunda a sexta, das 9h às 17h)
(21) 3916-3925

WhatsApp
(21) 96707-5207
(somente mensagens de texto)

E-mail:
atendimento@caurj.gov.br

Pessoalmente
(segunda a sexta, das 9h às 17h)
Av. República do Chile, 230, 23º 
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Canais de
Atendimento

INDICADORES

Índice de atendimento

Índice de satisfação

100%

81%

Assegurar a eficácia no 
atendimento e no 

relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e 

a Sociedade

OBJETIVO

PRINCIPAIS AÇÕES: aprimorar, ampliar e intensificar o
atendimento e relacionamento com os profissionais do
estado do Rio de Janeiro e realização de palestras de
orientação aos profissionais.

PRIORIDADES: ampliação dos canais de comunicação e
aproximação do Conselho com o profissional e a
sociedade.

DESAFIO: busca constante na melhoria do atendimento
com a limitação orçamentária e do quadro funcional, afim
de manter e ampliar a qualidade em todo o território
estadual.
RISCO: não conseguir atender com a satisfação
esperada pelo arquiteto ou pela sociedade.



Atendimento | Resultados
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Apurou-se um total de 27.226 atendimentos em geral,
através dos canais de relacionamento (e-mail, telefone,
presencial e WhatsApp) e 1.577 solicitações de registros
de profissionais e empresas em 2019. Através do
programa Atendimento Itinerante, a equipe de
atendimento do CAU/RJ realizou 27.226 atendimentos no
interior do estado.

Foram efetivados 977 registros profissionais para pessoa
física, sendo 04 para diplomados no exterior; e os
registros de empresas efetivados em 2019 no CAU/RJ
foram 250. Também foram realizadas 34 anotações de
Título de Especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho.

A autarquia participou de 07 cerimônias de colação de
grau, ação importante de aproximação não só com os
profissionais recém-formados, mas também com as
instituições de ensino.

Destaca-se também a presença do CAU/RJ em feiras,
encontros com a sociedade civil, entidades profissionais e
universidades.



Atendimento | Atendimento Itinerante
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Atendimento
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TELEFONE
34%

WHATSAPP
9%

PRESENCIAL
20%

E-MAIL
37%

 2453 Whatsapp
 9117 Ligações  9736 E-mail

 5307 Presencial

ATENDIMENTOS POR CANAL SEDE CAURJ

Telefone
52,75%

Chat
44,61%

E-mail
2,64%

 6139 Ligações
 5192 Chat
 307 E-mail

ATENDIMENTOS POR CANAL TAQ CAU/BR



Atendimento | Relatório TAQ (Registros – CRM)
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Elogio

Sugestão

Denúncia

Reclamação

Solicitação

Diversos

Informação

4

4

68

495

863

972

9232

Carteira Profissional

CAU Assuntos Gerais

Registro Profissional

RRT

Anuidade

9%

12%

15%

23%

29%

Informação

Registro Profissional

Atendimento

RRT

Anuidade

Suporte

3%

5%

8%

20%

52%

Reclamação
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5% 4%
6%

17%

68%

Índice de Satisfação 
Consolidado

85% ficaram satisfeitos e muito satisfeitos - Meta 90% de satisfação

Índice de Satisfação
Satisfação Quantidade

Muito Satisfeito 2726

Satisfeito 688

Regular 236

Insatisfeito 158

Muito Insatisfeito 221

Total Geral 4029

A diferença de valores entre o
“total geral” e o “número de
atendimentos” ocorre, pois
53% dos arquitetos optaram
por não avaliar.



Comissão Temporária de Equidade de Gênero
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Assegurar a eficácia no atendimento e no 
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e 

a Sociedade

OBJETIVO

R$ 25.067
INVESTIMENTO REALIZADO

› 62,67% do previsto

A Comissão de Temporária Equidade de Gênero do
CAU/RJ realizou 16 reuniões no ano de 2019.
Destas, 12 ordinárias e 04 extraordinárias. A CTEG
tem objetivo de garantira participação democrática
de nossa autarquia e contribuindo para o debate
social sobre as assimetrias de gênero.

Eventos promovidos ou apoiados pela CTEG:

• Debate Substantivo Feminino (março)
• Roda de Conversa Cidades Inclusivas para

Mulheres em Cabo Frio, Volta Redonda, Rio das
Ostras, Campos dos Goytacazes, (novembro e
dezembro)

• Exibição do Filme “Colete” (junho)
• Lançamento Prêmio CAU+Mulheres (setembro a

dezembro)



Desafios e Perspectivas

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

A Gerência Técnica deste Conselho segue comprometida na prestação de um atendimento de
excelência aos arquitetos e urbanistas do estado e à sociedade. O número de atendimentos
realizados, em todos os nossos canais, aumentou significativamente em relação a 2018, com
destaque ao serviço prestado através do WhatsApp, disponibilizado a partir de agosto de
2019 e responde por quase 2.500 atendimentos.

Reestruturamos o teleatendimento do CAU/RJ, com a contratação de três novos
colaboradores terceirizados. Além otimizar o setor, conseguimos distribuir servidores para o
desenvolvimento de outras atividades administrativas internas. Passado o período de
treinamento e adaptações, os resultados deverão surgir de forma mais proeminente em 2020.

O setor realizou 25 visitas aos municípios do interior. As ações tiveram como objetivo levar
atendimento com orientações aos profissionais e empresas, realizações de palestras, visitas
às prefeituras, assim como entidades profissionais. Com a aquisição da van, a expectativa é
ampliar o serviço de atendimento itinerante, promovendo não só a imagem do CAU/RJ juntos
aos profissionais e sociedade, mas atuando de forma mais firme em defesa da qualificação
dos quadros técnicos na área de planejamento urbano junto às administrações municipais e
em defesa do direito à moradia, com a criação ou efetivação de legislação municipal nos
moldes da 11.888/08



Comissão de Ética e Disciplina
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Promover o exercício ético e
qualificado da profissão

OBJETIVO

R$ 45.647
INVESTIMENTO REALIZADO

› 50,46% do previsto

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RJ realizou 14 reuniões no ano de 2019. Destas, 11
ordinárias e 03 extraordinárias. A CED possui a função regimental de julgar todas as infrações éticas
do arquitetos do Rio de Janeiro, inclusive aquelas contra as quais não foram apresentados recursos. A
Comissão também enviou conselheiros estaduais e assessoria para 02 treinamentos técnicos e 03
Seminários Regionais sobre ética e disciplina ambos promovidos pelo CAUBR para qualificar
membros da comissão.

No total, foram realizados 136 encaminhamentos de processos:

Aguardavam admissibilidade (até 31/12/2019): 34
Com decisão de não admissibilidade em 2019: 15
Com decisão de admissibilidade em 2019: 19
Aguardavam julgamento (até 31/12/2019): 20
Foram julgados improcedentes em 2019: 07
Foram julgados procedentes em 2019: 05
Processos com encaminhamento: 36

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos: 70%

Eventos promovidos ou apoiados pela CED:

• Seminário de Ética “Mudança de Paradigma e a
Ética no Exercício Profissional” (novembro)

• Promoveu treinamento técnico jurídico para os
membros da comissão (novembro)

• Atualização da cartilha de ética com a inclusão da
resolução 143-2017

Os desafios da Comissão de Ética e Disciplina para
o próximo período vão no sentido de tentar diminuir
as infrações éticas cometida pelos profissionais.
Neste sentido, a CED confeccionará cartilha que
além de trazer o Código de Ética, de uma forma
mais acessível, mapeará as infrações éticas mais
comuns e suas principais causas. O objetivo é
orientar os profissionais antes de que cometam
infrações.

Desafios e Perspectiva



Comissão de Ensino e Formação
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Influenciar as diretrizes do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

OBJETIVO

R$ 31.546
INVESTIMENTO REALIZADO

› 42,14% do previsto

A Comissão de Ensino e Formação do CAU/RJ realizou 11 reuniões
no ano de 2019. Dessas, 10 ordinárias e 01 extraordinária. A CEF
possui a função regimental de promover a articulação entre o
CAURJ e o sistema de ensino de arquitetura e urbanismo. No total,
tiveram 17 deliberações sobre diplomados no exterior sendo 5
deferidas.

CEF-CAU/RJ - Deliberou por adotar o procedimento disposto na
Deliberação nº 103/2018 CEF-CAU/BR que orienta os CAU/UF,
com base na Nota Jurídica nº 16/AJ-CAM/2018, em regime de
exceção, a conceder o registro PROVISÓRIO do título
complementar de “Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho
(Especialização) ”.

Participou do Seminário Internacional “Qualidade do Ensino e
Mobilidade Profissional promovido pelo CAU/SP.



Comissão de Ensino e Formação
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Os desafios da Comissão de Ensino e Formação para
o próximo período e continuar o processo de
aproximação com as Instituições de Ensino superior
em Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de
Janeiro, através da Realização do Fórum de Escolas,
evento semestral da CEF e de outros encontros e
ações, em especial em relação a presença das EIS na
UIA2020, através da mostra de trabalhos acadêmicos e
dos concursos para estudantes. A Comissão também
tem a perspectiva de realizar uma publicação com os
trabalhos que foram premiados no prêmio CAU+
Emaus, em 2019.

Desafios e Perspectivas Eventos promovidos ou apoiados pela CEF:

• IV Fórum das Escolas de Arquitetura (novembro)
• Prêmio Grand Jean Montygni
• Promoveu o Prêmio CAU/RJ EMAUS
• Participação em 07 Colações de Grau



Patrocínio

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

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

Urbanismo

OBJETIVO

R$ 476.320,75
INVESTIMENTO REALIZADO

› 102,15% do previsto

• Programa de Patrocínio Cultural visa à seleção de
projetos a serem patrocinados pelo CAU/RJ, que
sejam relevantes para o conhecimento, o
fortalecimento, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento
e a valorização do exercício da Arquitetura e
Urbanismo no Estado do Rio de Janeiro.

• Exposição Sérgio Bernardes 100 Anos preparatórios
da agenda Rio Capital Mundial da Arquitetura.

Principais
Objetivos

5% (máx)
LIMITE ALCANÇADO
› 4,54% da Receita Líquida

Desafios e Perspectivas

Estimular o conhecimento, o uso de processos
criativos, a difusão das melhores práticas em
Arquitetura e Urbanismo, que divulguem a história da
Arquitetura brasileira e os princípios do planejamento
urbano e dedicados à valorização profissional
contribuindo para o esclarecimento sobre a importância
e a função social da Arquitetura e Urbanismo.



Apoio Institucional
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Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 
melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

OBJETIVO

R$ 1.093.074
INVESTIMENTO REALIZADO

› 157,11% do previsto

• Termo de Fomento com Grêmio Recreativo Escola de
Samba Unidos da Tijuca, "Arquitetura e Urbanismo no
Carnaval 2020";

• Premiação visando inserção e da visibilidade das
mulheres em múltiplas áreas de trabalho da
Arquitetura e Urbanismo.

• Curso de mobilidade, acessibilidade e desenho
universal, proposta de capacitação em Acessibilidade
de Arquitetos, Urbanistas, Gestores Públicos e
Estudantes de Arquitetura;

Principais
Objetivos

• Chamada pública de parceria para realização política
Urbana.de minissérie de curtas-metragens sobre
Política Urbana;

• Acordo de cooperação para realização de cursos de
Capacitação para Arquitetos e Urbanistas;

• Vídeos de arquitetos e urbanistas com mais de 50
anos de formado contanto sua história de vida
profissional.

Facilitar e aprimorar a prática profissional para
arquitetos e urbanistas no estado. O CAU/RJ tem
buscado, cada vez mais, parcerias que possam
otimizar as condições para o melhor exercício
profissional, além de benefícios para arquitetos e
urbanistas de todo estado com registro ativo no
Conselho.

Desafios e Perspectivas

• Índice de intenção (plano) de investimento
em patrocínios: 3,9%

• Índice de capacidade de execução dos
investimentos em patrocínios: 102%

Metas Alcançadas



Acordos e Parcerias

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

• Seminário Planos diretores em cidades históricas (Núcleo Pró-IAB Vassouras);
• Semana da Arquitetura e Urbanismo (IFF – Campos dos Goytacazes);
• Encontro com a Sociedade – Edição Petrópolis (Prefeitura de Petrópolis e

Unesa – Petrópolis)
• Seminário Gestão Urbana e Saúde: planejando a cidade, promovendo a saúde

(Fiocruz)
• Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas (entidades estaduais de A&U)

Eventos

• 1° fase do Concurso para Estudantes UIA2020RIO – Acordo com ABEA;
• Exposição Sérgio Bernardes 100 anos – ABA MNBL;
• Corrida dos Arquitetos e Urbanistas – SEAERJ;
• Pesquisa Nacional de agentes que atuam em prol da Assistência

Técnica em Habitação de Interesse Social – IPPUR/UFRJ

Acordos



Comunicação

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação com 

a sociedade

OBJETIVO

R$ 196.917,38
INVESTIMENTO REALIZADO

› 44,17% do previsto

3% (mín)
LIMITE ALCANÇADO

› 1,88 % da Receita Líquida

A Assessoria de Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ), ao longo de todo o ano de 2019, empreendeu esforços para
assegurar a eficácia no relacionamento e na comunicação com a sociedade. Nesse sentido, criou um perfil oficial no Instagram, rede social que ganha, cada vez
mais, destaque, considerada a segunda rede social mais usada entre as empresas e organizações brasileiras, segundo estudo da Social Media Trends 2018. Até o
dia 2 de janeiro, o novo canal atingiu 3.424 seguidores.

O site continua como principal canal de comunicação da autarquia. Apesar das inúmeras falhas da estrutura digital (apontadas em relatórios de gestão anteriores,
como site não amigável, alta taxa de rejeição, otimização precária para buscadores de busca, entre outros), conseguimos atrair a atenção dos profissionais e da
sociedade através da publicação diária de conteúdo com qualidade. O gráfico comparativo geral acima mostra um crescimento do número de pessoas navegando
no site do CAU/RJ.

Apesar de todas as dificuldades tecnológicas do site, estivemos próximos de atingir a meta proposta para o período em
tela: alcançamos 49.208 mil acesso únicos por trimestre, sendo a meta 50 mil.



Comunicação
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A Assessoria de Comunicação do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ),
ao longo de todo o ano de 2019, empreendeu esforços
para assegurar a eficácia no relacionamento e na
comunicação com a sociedade. Nesse sentido, criou
um perfil oficial no Instagram, rede social que ganha,
cada vez mais, destaque, considerada a segunda rede
social mais usada entre as empresas e organizações
brasileiras, segundo estudo da Social Media Trends
2018. Até o dia 2 de janeiro, o novo canal atingiu 3.424
seguidores.

O site continua como principal canal de comunicação
da autarquia. Apesar das inúmeras falhas da estrutura
digital (apontadas em relatórios de gestão anteriores,
como site não amigável, alta taxa de rejeição,
otimização precária para buscadores de busca, entre
outros), conseguimos atrair a atenção dos profissionais
e da sociedade através da publicação diária de
conteúdo com qualidade. O gráfico comparativo geral
acima mostra um crescimento do número de pessoas
navegando no site do CAU/RJ.

Mesmo sem contar com o suporte de uma agência de
assessoria de comunicação integrada para dar o apoio
necessário à Ascom, foi possível produzir mais de 530
notícias, 345 posts no Facebook, com o post sobre o

anúncio do Sítio Burle Marx como patrimônio mundial despontando com o
que obteve o maior envolvimento (3.935), mais de 500 posts no Instagram,
além de disparos de e-mail marketing para os mais de 20 mil pessoas,
entre arquitetos e urbanistas, instituições públicas, representantes de
movimentos sociais, entre outros.

Como já mencionado, a Ascom não dispõe do apoio de assessoria de
comunicação integrada, assim como não dispõe de uma agência
publicitária contratada. Apesar das referidas contratações estarem no
planejamento estratégico do Conselho, a efetivação das contratações foi
impossibilitada por fatores como burocracia e adequações dos processos
licitatórios internos à Instrução Normativa 05/2017, que dispõe sobre as
regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o
regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional, assim como ao Decreto do Tribunal de
Contas da União nº 10.024/2019.

Mesmo assim, a Ascom conseguiu emplacar resultados importantes na
imprensa local e nacional, todas classificadas como positivas.



Comunicação
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Quanto a meta não alcançada de investimento em
Comunicação, o setor sofreu com a descontinuidade
de serviços importantes, que contribuíam não só para
as ações estratégicas da área, mas para a meta em si.
Foram os serviços de publicidade e de assessoria de
comunicação estratégica. Após recomendação do
Tribunal de Contas da União (TCU) de não renovação
dos serviços em 2018, com reflexos em 2019. Novo
processo licitatório foi iniciado, mas em função da
adequação dos processos internos à Instrução
Normativa nº 5/2017-MPOG, ainda não foi possível
assinar com os novos prestadores dos serviços.

Em tempo, informamos que R$ 312.500,35 foram
gastos com pessoal, mas compatibilizados no projeto
Contas do Centro de Custo: 4.02.001.009 –
Manutenção – Assessoria de Comunicação.

A assessoria de comunicação do CAU/RJ está melhor estruturada, assumindo cada vez mais
funções estratégicas. A contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de
publicidade e propaganda e de suporte às ações do setor, a autarquia deve aumentar
significativamente o espaço ocupado na imprensa, com desenvolvimento de campanhas de
valorização profissional e de conscientização mais robustas, atuando em diferente vertentes da
comunicação.

O maior desafio continua na incorporação e execução do planejamento estratégico por parte dos
conselheiros. Nem todas as ações precisam de visibilidade. Precisamos focar nas mais
importantes para a gestão. Outro grande desafio é o tempo. Precisamos ser mais ágeis às
pautas que surgem diante de nós. Para isso, o trabalho das comissões é fundamental.

A perspectiva é otimista. O Conselho tem se firmado como importante fonte e formadora de
opinião no campo da arquitetura e urbanismo e construção civil no estado. Com o suporte
esperado para o próximo ano, a imagem institucional ficará mais forte e valiosa.

Desafios e Perspectivas
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Assistência Técnica (Athis)

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Fomentar o acesso da sociedade à 
Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO

R$ 201.114,00
INVESTIMENTO REALIZADO

Chamada Pública visa à seleção de projetos a serem
patrocinados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Rio de Janeiro (CAU/RJ) para o desenvolvimento e a
execução de projetos de Apoio à Assistência Técnica
Habitacional de Interesse Social (ATHIS).

A chamada pública é aberta a pessoa jurídica pública ou
privada sem fins lucrativos, foram apresentados a
comissão temporária de assistência técnica do CAURJ
10 propostas doa quais 4 foram selecionados:

1.Projeto OKA- Aldeia Teko Maraka’na
Proponente: Centro de Etnoconhecimento Sócio Cultural
e ambiental Cayuré-CESAC

Principais
Objetivos

2% (min)
LIMITE ALCANÇADO
› 1,92% da Receita Líquida

2.Projeto Urbanização Sustentável Itanhangá
Proponente: Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro

3.Projeto Ecovila Maricá-Oficinas de Capacitação
Profissional
Proponente: Associação de Apoio à Moradia

4.Projeto Habitar São Cristóvão-moradia popular e luta
contra a remoção
Proponente: Associação de Moradores da Vila 59 e 65
da Rua São Cristóvão



Assistência Técnica (Athis)

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

A Comissão de Assistência Técnica do CAU/RJ realizou 12 reuniões no ano de
2019. Destas, 11 ordinárias e 01 extraordinária. A CATHIS tem objeto de fomentar
o debate e fortalecimento e ampliação das políticas de assistência técnica e
democratização do serviço do arquiteto urbanista. Lançou o segundo edital de
Seleção Pública de Projetos de Apoio à Assistência Técnica Habitacional de
Interesse Social (ATHIS) concorreram 10 projetos sendo 05 selecionados.

Participação em Seminários/Oficinas em São Paulo, Paraná, Rio Grande do
Norte.

Foram realizados dois outros Projetos relacionados com Athis: PA 11 - PLANO
DE AÇÃO "Assistência Técnica" e PA 28 - PLANO DE AÇÃO -" MARATONA
EMAUS", que somados ao Projeto PA 15 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA
PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CONVÊNIOS E
OUTROS), totaliza R$ 269.109,11, que corresponde 2,57% da RAL, assim sendo,
cumprindo com as Diretrizes.

Eventos promovidos ou apoiados pela CATHIS:

• Fórum permanente de Athis (novembro)
• Seminário Nacional de Assistência Técnica CAU (novembro)
• Debate Arquitetas Negras: Formação, profissão e cidade (dezembro)

A Comissão Temporária de Assistência Técnica em Habitação de Interesse
Social tem como principal tarefa para este próximo período assegurar a
aplicação adequada da verba destinada à ATHIS, que é de no mínimo 2%,
através da reedição do Edital de Apoio a ATHIS que tem como propósito
fomentar ações de ATHIS no Estado, sempre através das entidades e
movimentos sociais envolvidos com o tema, de forma a promover boas
práticas e fomentar a importância da ATHIS.

Desafios e Perspectivas



Comissão Temporária de Acessibilidade

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Fomentar o acesso da sociedade à 
Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO

R$ 26.644
INVESTIMENTO REALIZADO

› 62,20% do previsto

A Comissão Temporárias de Acessibilidade do
CAU/RJ realizou 09 reuniões ordinárias no ano
de 2019. Tem objeto de fomentar o debate e
analise normas, ações, medidas de controle e
de monitora de mento que visem garantir
acessibilidade para pessoas com deficiência e
com mobilidade reduzida às edificações, vias e
espaços públicos, transportes, mobiliários,
equipamentos urbanos e sinalizações.

Participou do Seminário Internacional
“Acessibilidade e Diversidade Humana em um
só mundo. Arquitetura 21”, em São Paulo.

Eventos promovidos ou apoiados pela CAT:

• Seminário Acessibilidade em Cabo Frio (fevereiro)
• VIII Encontro com a sociedade em Campos dos Goytacazes (abril)
• Curso de Acessibilidade (dezembro)
• Apoio evento Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em

Campos dos Goytacazes (setembro)



Comissão Temporária de Acessibilidade

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

A comissão Temporária de Acessibilidade tem como meta para o próximo
período fomentar ações que contribuam para assegurar a aplicação adequada
das normas de Acessibilidade nos projetos arquitetônicos e urbanísticos, para
tal a comissão planeja a confecção de uma cartilha didática que explique a
aplicabilidade das normas e também tem como perspectiva continuar com o
curso de Acessibilidade Universal, onde são abordados diversos conteúdos
ligados a promoção da acessibilidade, com publicação de apostila e workshop
prático de vivências de barreiras para a acessibilidade.

Desafios e Perspectivas



CAU Itinerante

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Fomentar o acesso da sociedade à 
Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO

R$ 23.400
INVESTIMENTO REALIZADO

› 20,4% do previsto

PRINCIPAIS AÇÕES: Aprimorar o relacionamento
com a sociedade e profissionais.

PRIORIDADES: Levar atendimento com
orientações aos profissionais e empresas;
encontro com a sociedade local e realização de
palestras de orientação e apresentação do
Conselho; visitas às prefeituras e entidades afins.

DESAFIO: Realização de 24 visitas no interior do
estado, atendendo todas as regiões
(Metropolitana, Norte Fluminense/Noroeste
Fluminense, Serrana, Baixadas litorâneas/Região
dos Lagos, Centro Sul Fluminense/Médio Paraíba
e Costa Verde )

RISCO: não conseguir as 24 visitas previstas.

INDICADORES

Índice de RRT por população

Índice de RRT mínimos

3,87%

0,57%



Comissão de Política Urbana

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Garantir a participação dos 
Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão 
urbana

OBJETIVO

R$ 40.200,56
INVESTIMENTO REALIZADO

› 80,1 % do previsto

A Comissão de Política Urbana do CAU/RJ realizou 11 reuniões
no ano de 2019. A CPU é uma comissão especial que possui a
função regimental auxiliar o plenário nas matérias de sua
competência. No total, foram debatidos 06 projetos de lei pelo
Portal de Manifestações (CAU/BR), Carta Pública sobre
simplificação do censo do IBGE 2020; Nota de repúdio sobre
desmonte do INEPAC;

Participação em 03 audiências públicas e Seminário Legislativo
em Brasília;

Dois membros fazem parte do Conselho Municipal de Política
Urbana – COMPUR;

Realizou a primeira Chamada Pública para realização de curtas-
metragens sobre temas gerais dos episódios (habitação,
mobilidade e saneamento).

Eventos promovidos ou apoiados pela CPU:

• VIII Encontro com a Sociedade em Petropolis (agosto)
• Encontro Nacional das CPUAs dos CAU-Ufs (novembro)
• Promoveu em conjunto com a CEP o Fórum de Patrimônio Cultural

CAURJ (maio)



Comissão de Política Urbana

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Os desafios da Comissão de Política Urbana para o próximo período se
concentram em fomentar ações que possam promover melhores práticas na
gestão urbana e planejamento territorial, através da participação da Comissão
no Fórum de Discussão do Plano Diretor, no Conselho Municipal de Política
Urbana - COMPUR, entre outros eventos que possibilitem colocar este debate.
Além um posicionamento sempre vigilante nas diversas legislações e ações
em âmbito municipal e estadual que possam colocar em risco direitos e
comprometer as questões urbanas.

Desafios e Perspectivas



Comissão de Exercício Profissional

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Garantir a participação dos 
Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão 
urbana

OBJETIVO

R$ 56.236
INVESTIMENTO REALIZADO

› 66,21% do previsto

A Comissão de Exercício Profissional do CAU/RJ realizou 13
reuniões no ano de 2019. Destas, 11 ordinárias e 2
extraordinárias. A CEP possui a função regimental de julgar todas
as multas aplicadas pela Fiscalização, inclusive aquelas contra as
quais não foram apresentados recursos. No total, foram
realizados 134 encaminhamentos de processos.. A Comissão
também enviou dois conselheiros estaduais a reuniões periódicas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Eventos promovidos ou apoiados pela CEP:

• Encontro com a Sociedade em Campos dos Goytacazes (junho)
• Fórum de Patrimônio Cultural (maio e agosto)
• Seminário Gestão Urbana e Saúde em parceria com a ENSP e a

Fiocruz (junho)
• Fórum de entidades estaduais (junho)
• Planos diretores em cidades históricas (junho)
• Conferência Estadual de Arquitetos (outubro)



Sustentabilidade Financeira

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Assegurar a sustentabilidade 
financeira

OBJETIVO

R$ 5.103.301
INVESTIMENTO REALIZADO

› 91,19% do previsto

INDICADORES

Meta

Meta Alcançada

53%

52%
53%

45,30%

Relação receita/custo de pessoal (%)

INDICADORES

7,5

5,49

Índice de liquidez corrente

Meta

Meta Alcançada

7,5%

5,49%



Sustentabilidade Financeira

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

A operação e manutenção das atividades do CAU/RJ são essenciais para que suas
atividades sejam realizadas sem interrupções para uma prestação de serviços de
qualidade, inclusive dos prestadores de serviços que auxiliam na operacionalização do
CAU/RJ:

Foram realizados os pagamentos destinados a folha de pagamento, encargos,
benefícios e estagiários: R$ 3.589.147.

Os pagamentos ao condomínio da sede do CAU/RJ totalizaram o valor de R$ 351.647.

Foram executados os contratos referentes ao Material de Consumo (Expediente,
Gêneros Alimentícios) no valor de R$ 16.559; Serviços de Terceiros (Serviços de
Comunicação, Call Center, Data Center, Medicina do Trabalho, Agente de Integração de
Estágio, Correios, Internet, Limpeza) no valor de R$ 227.604.

Nesse mesmo objetivo temos o projeto PA 19 - PLANO DE AÇÃO "FUNDO DE APOIO
FINANCEIRO AOS CAU/UF“, onde foram repassados ao CAU/BR, o valor de
R$187.757. Os resultados são de responsabilidade do CAU/BR.
O projeto PA 16 - PLANO DE AÇÃO "RESERVA DE CONTINGÊNCIA“, foi utilizada
conforme as normas do CAU/BR.

 Operação e Manutenção das Atividades Rotineiras R$ 4.884.156
INVESTIMENTO REALIZADO

633
ÍNDICE DE RECEITA POR A&U

52%
RECEITA/CUSTO DE PESSOAL

5,49
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

23,3%
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA PF

45,4%
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA PJ



Comissão de Planejamento e Finanças

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Assegurar a sustentabilidade 
financeira

OBJETIVO

R$ 31.389
INVESTIMENTO REALIZADO

› 67,26% do previsto

A Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RJ possui a
função regimental de zelar pelo equilíbrio econômico financeiro do
conselho, realizou 15 reuniões no ano de 2019, destas, 10
ordinárias e 05 extraordinárias. Foram analisados 34 processos
referente a dívida ativa.

Conselheiros e Assessores da comissão participaram de Seminário
Técnico de Planejamento e Finanças promovido pelo CAUBR



Capacitação

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

OBJETIVO

R$ 72.841
INVESTIMENTO REALIZADO

› 88% do previsto

2% (min)

LIMITE ALCANÇADO
› 1,1% da receita líquida

Em 2019 foi desenvolvido um programa de
capacitação dos Servidores e Dirigentes do
CAU/RJ buscando trazer maior eficácia e
eficiência na prestação de serviços ao profissional
e ao publico em geral a fim de impulsionar um
serviço público de qualidade. Não foi possível
atingir a meta, pois o CAU/RJ não conseguiu
finalizar a contratação de Curso de Inglês para os
funcionários que iriam participar do Congresso
Mundial de Arquitetura – UIA2020RIO.

Desafios e Perspectivas

Desenvolver, aperfeiçoar competências e capacitar
funcionários, dirigentes e colaboradores,
estruturando e mantendo um conselho moderno e
interativo com a sociedade, com avaliações e
planejamento visando obter e usar as melhores
práticas e da qualidade sistêmica do Conselho.

10H

MÉDIA DE H DE 
TREINAMENTO

› Média prevista: 6h



Capacitação

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

INDICADORES

Meta da média de hora de treinamento
por colaborador

Média de hora de treinamento
por colaborador alcançada

6h

10h

• Concentrado de Orçamento e Controladoria;

• Cargos e Salários por competência;

• Oratória - a arte de falar em público;

• Excelência no Atendimento ao Cliente;

• Redação Empresarial; Líder coach (SEBRAE);

• Curso "39º Curso Oficial de Capacitação e
Certificação de Ouvidores de Organizações
Públicas e Privadas;

Cursos
Realizados

• A nova legislação de convênios e contratos de
repasse;

• Formação Executiva de Líderes;

• Excel Avançado; e Capacitação governança e
gestão pública e fiscalização de orientação
centralizada- FOC TCU.



Despesas de Capital

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 
arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

OBJETIVOR$ 352.385
INVESTIMENTO REALIZADO

› 35% do previsto

O plano de manutenção predial é realizado
anualmente com o objetivo de manter a
funcionalidade e segurança das instalações do
CAU/RJ. Ressalta-se que não foi necessário
realizar reforma na sede do CAU/RJ.

O CAU/RJ adquiriu uma veículo customizado, tipo
furgão, no valor de R$ 284 mil. O veículo teve
como propósito a ampliação e interiorização das
atividades de atendimento que são desenvolvidas
de forma itinerante pelos municípios e regiões de
todo o Estado, bem como serviu de referência e
apoio para a intensificação das frentes de
fiscalização, tanto nas demandas de rotina quanto
no atendimento às denúncias.

Como forma de melhorar as condições de trabalho
e para atender as normas regulamentadoras, o
CAU/RJ adquiriu 4 estações de trabalho para
atendimento telefônico, no valor de R$ 6 mil. O
referido mobiliário permiti maior absorção sonora
dos sons produzidos nas atividades, contribuindo
para uma melhoria do conforto acústico aos.
atendentes.

A atual gestão sempre busca utilizar o espaço da
sede para realização de eventos e cursos diversos,
portanto, fez necessário a aquisição de mesas
dobrável, com tampo basculante e rodízios para a
plenária, no valor de R$ 9 mil.

3,30%
LIMITE ALCANÇADO
› 3,30% da Receita Líquida
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Gestão de Pessoas

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Os servidores do Conselho são regidos pela CLT.

O CAU/RJ finalizou o ano de 2019 com 42 funcionários entre concursados e comissionados:

Áreas Masculino Feminino

Assessoria de Comunicação 2 2

Assessoria de T.I. 2

Assessoria Jurídica 3

Auditoria Interna 1

Gerência Administrativa 5 2

Gerência de Fiscalização 4 6

Gerência Financeira 2 4

Gerência Técnica/Atendimento 4 3

Gerência Técnica/Técnica 7

Presidência 1 3

Secretaria Geral da Mesa 1

Total de Funcionários e Estagiários 24 28

Comissionado 9

Conselheiro Suplente 25

Conselheiro Titular 25

Estagiário 10

Funcionário 33

Terceirizado 10

Em 2019, o CAU/RJ realizou o valor
de R$ 5.689.462 com despesas com
pessoal. Conforme demonstrado na
tabela abaixo, a evolução dos gastos
refere-se ao reajustes salariais de
acordo com o Acordo Coletivo,
convocação de um analista técnico e
um analista de fiscalização, criação
dos cargos de supervisor de TI e
supervisor de atendimento:

Ano % Receita Corrente

2016 46,24%

2017 46,04%

2018 47,16%

2019 45,30%

* Para informações sobre a execução das ações de capacitação, ir aos slides 66 e 67



Gestão de Pessoas

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

A planilha abaixo demonstra a quantidade de 42 funcionários e 10 estagiários por faixa etária em cada área:

Dos 42 funcionários, o CAU/RJ possui 3 fiscais (7%) atuando em atividades de fiscalização.

Dos 33 concursados, quatro concursados estão designados para exercer as seguintes funções:

• Gerente Administrativo;
• Gerente de Fiscalização;
• Supervisor de Atendimento; e
• Supervisor de TI.

ÁREAS
FAIXA ETÁRIA:

00 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 Acima de 58

Assessoria de Comunicação 1 2 1

Assessoria de T.I. 1 1

Assessoria Jurídica 1 2

Auditoria Interna 1

Gerência Administrativa 1 1 1 2 1 1

Gerência de Fiscalização 1 6 1 1 1

Gerência Financeira 1 1 1 2 2 1

Gerência Técnica/Atendimento 1 2 2

Gerência Técnica/Técnica 1 3 3

Presidência 1 1 1 1

Secretaria Geral da Mesa 1

Total 0 4 5 15 13 8 2 1 1 3



Gestão de Pessoas | Avaliação de Desempenho

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

O CAU/RJ concluiu o processo de revisão do Sistema de
Avaliação de Desempenho e em Março/2019 implementou o novo
sistema cujos princípios norteadores são:

• Aprimoramento contínuo de processos e competências;

• Diálogo e participação;

• Utilização de ferramentas pré-definidas visando a efetividade;

• Clareza na comunicação;

• Feedback constante e em tempo real;

• Eliminação, tanto quanto possível, da subjetividade;

• Autonomia das gerências;

• Observância às especificidades de cada setor e de cada
cargo/função;

• Padronização a nível macro; e

• Flexibilidade a nível micro.

Todos os servidores são avaliados nos quesitos:

Produtividade: Estritamente objetivo e diretamente
relacionado à capacidade de produção de cada servidor
dentro de determinado período temporal;

Qualidade: Relacionado à observância de normas e
regulamentos vigentes e à busca contínua pela excelência e
melhoria de procedimentos internos; e

Dinamismo: Relacionado a aspectos de pró-atividade e de
disponibilidade para realizar tarefas que não façam
necessariamente parte da rotina do servidor, mas que
estejam dentro da atribuição de seu cargo. Também está
relacionado a aspectos de convivência entre colegas, espírito
de equipe e capacidade de trabalho em grupo.



Gestão de Pessoas

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

A tabela abaixo demonstra a quantidade de funcionários por nível
de qualificação:

Níveis de Qualificação do Empregados:

Formação Quantidade

2º Grau Completo 4

Ensino Superior 23

Pós-graduação 11

Mestrado 2

Doutorado 2

Total de Funcionários: 42

Encontra-se em análise a revisão do plano de cargos e salários com
mapeamento de processos e planejamento para dimensionamento
de pessoal. Após a revisão, caso haja necessidade, será realizado
novo concurso público.

Principais desafios e ações futuras:



Gestão orçamentária e financeira

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

A evolução referente a execução orçamentária encontra-se demostrada nos gráficos anexos.

Em relação as receitas, o CAU/RJ, realizou 90,76% do orçamento previsto para 2010. Cabe destacar que a arrecadação
relativa ao RRT foi superior em 8,98% sobre o estimado assim como em taxas e multas superou em 52,68% sobre o
estimado, demonstrando a efetividade na ações da fiscalização e atendimento/financeiro no que tange a cobrança dos
inadimplentes. Verifica-se que as receitas referente a anuidade de pessoa física e jurídica ficaram abaixo da estimada ( PF -
0,31 e PJ -9,95 anuidades do exercício e anos anteriores) que se justifica diante da situação econômica que o Estado do Rio
de Janeiro se encontra.

Em relação as despesas, o CAU/RJ realizou 92,63% das despesas correntes orçadas para o ano de 2019 e 35,24% com
despesas de capital. Foi realizada uma reformulação orçamentária, permitindo o fechamento do exercício financeiro com
superávit.

A crise econômica que assolou o pais em especial no Estado do Rio de Janeiro aliado a instabilidade politica devido as
eleições presidências e estaduais impactaram significativamente na economia nacional e estadual.

O principal desafio financeiro é a manutenção das receitas e efetivação da cobrança dos inadimplentes possibilitando a
integral execução do planejamento estratégico.

Encerramos o ano de 2019 com 45,3% de comprometimento com despesas com Pessoal.



Gestão orçamentária e financeira

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

ANUAL

2018 2019
Anuidades PF 4.753.307,86 5.485.895,74 
% 15,41%
RRTs 4.198.327,27 4.854.748,27 
% 15,64%
Anuidades PJ 711.275,44 978.644,11 
% 37,59%
Aplicações 388.389,52 423.766,96 
% 9,11%
Outras Receitas 699.031,07 826.023,99 
% 18,17%

TOTAL 10.750.331,16 12.569.079,07
16,92%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Anuidades PF RRTs Anuidades PJ Aplicações Outras
Receitas

TOTAL

M
ilh

ar
es

ANO 2018 ANO 2019

Comparativo – Receita x Despesas 2018 - 2019

• Receitas



Gestão orçamentária e financeira

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

ANUAL

2018 2019
Pessoal/ Enc. & Benefícios 5.811.187,49 6.585.192,00
% 13,32%
Uso/Bens/Serv./Cons. 2.125.740,45 2.234.030,02
% 5,09%
Encargos Diversos 262.117,41 224.768,52
% (14,25%)
Transf.Correntes 1.775.839,88 2.858.426,25
% 60,96%
Investimentos 35.622,70 352.385,07
% 889,21%
TOTAL 10.010.507,93 12.254.801,86

22,42%
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Gestão orçamentária e financeira

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Posição Orçamentária - 2019

• Receitas

RECEITAS Orçado CAURJ Realizado Saldo % Realiz.

CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 13.848.842,09 12.569.079,07 1.279.763,02 90,76%

RECEITAS CORRENTES 11.985.225,00 12.569.079,07 -583.854,07 104,87%
ANUIDADES PF 5.502.897,00 5.485.895,74 17.001,26 99,69%
ANUIDADES PJ 1.086.775,00 978.644,11 108.130,89 90,05%
RRTs 4.454.518,00 4.854.748,27 -400.230,27 108,98%
FINANCEIRAS 400.001,00 423.766,96 -23.765,96 105,94%
TAXAS E MULTAS 541.034,00 826.023,99 -284.989,99 152,68%

RECEITAS DE CAPITAL 1.863.617,09 0,00 1.863.617,09 0,00%
EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.863.617,09 0,00 1.863.617,09 0,00%
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Posição Orçamentária - 2019

• Despesas

DESPESAS Orçado CAURJ Realizado Saldo % Realiz.

CONTAS DE RESULTADOS 
DEVEDORAS 13.848.842,09 12.254.801,86 1.594.040,23 88,49%

DESPESAS CORRENTES 12.848.842,09 11.902.416,79 946.425,30 92,63%
PESSOAL/ ENC. & BENEFÍCIOS 6.707.730,77 6.547.792,00 159.938,77 97,62%
MATERIAL DE CONSUMO 67.279,13 44.269,05 23.010,08 65,80%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF 722.040,00 594.477,11 127.562,89 82,33%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ 2.209.612,23 1.632.726,85 576.885,38 73,89%
ENCARGOS DIVERSOS 242.684,48 224.725,53 17.958,95 92,60%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.899.495,48 2.858.426,25 41.069,23 98,58%

DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00 352.385,07 647.614,93 35,24%
INVESTIMENTOS 1.000.000,00 352.385,07 647.614,93 35,24%
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Comparativo Trimestral CAU/RJ RECEITAS 2018 – 2019

Receitas/Trimestre 1T 2018 1T 2019 2T 2018 2T 2019 3T 2018 3T 2019 4T 2018 4T 2019
Anuidades PF 2.514.058,67 2.434.517,51 1.259.020,03 1.371.780,47 549.342,61 1.032.274,31 430.886,55 647.323,45

(3,16%) 8,96% 87,91% 50,23%
RRTs 868.827,24 1.068.454,82 1.022.967,54 1.188.964,87 1.190.452,09 1.373.484,16 1.116.080,40 1.223.844,42

22,98% 16,23% 15,38% 9,66%
Anuidades PJ 352.217,94 352.254,86 205.088,67 224.476,27 87.384,39 272.216,56 66.584,44 129.696,42

0,01% 9,45% 211,52% 94,78%
Aplicações 81.270,95 94.745,40 103.039,01 114.874,63 106.671,24 120.302,51 97.408,32 93.844,42

16,58% 11,49% 12,78% (3,66%)
Outras Receitas 183.001,39 153.723,02 152.011,21 112.201,30 177.910,63 318.531,98 186.107,84 241.567,69

(16,00%) (26,19%) 79,04% 29,80%
Total 3.999.376,19 4.103.695,61 2.742.126,46 3.012.297,54 2.111.760,96 3.116.809,52 1.897.067,55 2.336.276,40

2,61% 9,85% 47,59% 23,15%
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Comparativo Trimestral CAU/RJ RECEITAS 2018 – 2019
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Comparativo Trimestral CAU/RJ DESPESAS 2018 – 2019

Despesas/Trimestre 1T 2018 1T 2019 2T 2018 2T 2019 3T 2018 3T 2019 4T 2018 4T 2019
Pessoal/ Enc. & Benefícios 1.256.110,71 1.490.405,09 1.334.175,85 1.560.625,32 1.384.037,96 1.528.439,77 1.836.862,97 2.005.721,82

18,65% 16,97% 10,43% 9,19%
Uso/Bens/Serv./Cons. 340.006,77 271.654,40 504.486,62 525.921,44 573.163,54 562.934,27 708.083,52 873.519,91

(20,10%) 4,25% (1,78%) 23,36%
Encargos Diversos 84.923,54 48.018,88 75.858,36 41.784,02 55.848,27 51.277,43 45.487,24 83.688,19

(43,46%) (44,92%) (8,18%) 83,98%
Transf.Correntes 319.434,64 264.927,26 304.654,32 264.187,98 442.762,19 350.487,98 708.988,73 1.978.823,03

(17,06%) (13,28%) (20,84%) 179,11%
Investimentos 0,00 17.082,49 0,00 14.041,65 18.804,17 7.118,50 16.818,53 314.142,43

(62,14%) 1767,84%
Total 2.000.475,66 2.092.088,12 2.219.175,15 2.406.560,41 2.474.616,13 2.500.257,95 3.316.240,99 5.255.895,38

4,58% 8,44% 1,04% 58,49%
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Comparativo Trimestral CAU/RJ DESPESAS 2018 – 2019
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Comparativo Mensal – Históricos das Receitas e Despesas CAU/RJ - 2013 – 2019

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2013 RC 1.063 1.197 733 718 566 437 445 489 464 542 426 475 7.555

DP 127 227 233 366 284 249 284 356 349 394 474 1.314 4.657
2014 RC 1.534 1.460 673 709 707 722 716 600 566 600 552 500 9.339

DP 381 499 592 490 479 529 548 492 753 584 585 1.478 7.410
2015 RC 1.559 1.607 931 738 782 794 719 648 633 702 684 611 10.408

DP 435 580 678 515 733 559 544 657 682 672 978 1.636 8.669
2016 RC 1.551 1.839 979 794 896 928 675 648 662 579 600 610 10.761

DP 516 614 713 685 776 719 735 798 643 1.042 1.165 1.932 10.338
2017 RC 1.609 1.560 866 756 1.027 1.078 771 883 695 741 638 605 11.229

DP 686 830 923 889 803 812 649 884 753 722 940 1.691 10.582
2018 RC 1.469 1.394 1.136 878 948 916 655 810 647 740 560 597 10.750

DP 602 686 712 717 763 739 792 842 841 731 761 1.824 10.010
2019 RC 1.649 1.609 845 930 1.122 960 1.174 1.024 919 892 704 741 12.569

DP 631 718 743 765 863 779 819 924 757 1.364 1.045 2.846 12.254
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Comparativo Mensal – Históricos das Receitas e Despesas CAU/RJ - 2013 – 2019
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

O planejamento é elaborando de acordo
com o mapa estratégico 2023 bem a
distribuição dos recurso conforme
estabelecido na diretrizes orçamentárias
estabelecidas pelo CAU/BR. Desta forma,
são definidos percentuais destinados para
áreas finalísticas e de suporte indicando
seus objetivos estratégicos e planos de
ação para o alcance da missão do
CAU/RJ. Aprimorar a elaboração dos
projetos/atividades são os maiores
desafios, o que resultara na melhoria da
qualidade dos gastos.

LIMITES Programação 2019 Executado 2019 Variação

Fiscalização Valor 2.304.022 2.324.616 0,894

(mínimo de 15% do total da RAL) % 22% 21,8% (0,2)

Atendimento Valor 2.029.269 1.843.709 (9,1)

(mínimo de 10% do total da RAL) % 19,4% 17,3% (2,1)

Comunicação Valor 445.845 196.917 2,1

(mínimo de 3% do total da RAL) % 4,3% 1,8% (2,4)

Patrocínio Valor 466.300 476.321 2,1

(máximo de 5% do total da RAL) % 4,5% 4,5% 0,0

Objetivos Estratégicos Locais Valor 941.317 714.442 (24,1)

(mínimo de 6% do total da RAL) % 9,0% 6,7% (2,3)

Assistência Técnica Valor 209.000 201.114 (3,8)

(mínimo de 2% do total da RAL) % 2% 1,9% (0,1)

Reserva de Contingência Valor 133.265 - (100)

(Até 2% do total da RAL) % 1,3% 0% (1,3)
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Sustentabilidade ambiental

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

O CAU/RJ atribui como critério de escolha da sua
nova sede que o estabelecimento fosse sustentável.
Desta forma foi selecionado um prédio que possui
sistema de tratamento de esgoto sendo os rejeitos
descartados e reaproveitamento da agua. Possuímos
também o sistema de coleta de lixo seletiva.
Periodicamente é realizada limpeza no carpete e nos
dutos de ar condicionado buscando contribuir para
qualidade do ambiente. Sempre que possível as
contratações possuem critérios de sustentabilidade
em suas aquisições
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6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

• As Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), em observância às
determinações contidas na Lei nº 4.320/64 e conformidade com os critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, 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, definido com base nas instruções normativas especificas da Receita
federal, IN SRF nº 4, de 30 de janeiro de 1985 e IN SRF nº 162, de 31 de janeiro de 1998.

• 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;

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

• 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 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 Anos

Equipamentos de informática 20%

Sistema de Processamento de Dados 20%

Móveis e utensílios 10%

Máquinas e equipamentos 10%

Instalações 10%

Edificações 4%

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. 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 2019 R$
354.044,68, impactou 2,53% em relação ao total da variação patrimonial de R$ 14.016.742,32.

Responsáveis: Jose Ribamar, Jeferson Salazar, Nadir Moreira



6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Descrição NE 2019 2018 NE 2019 2018
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 17 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIINUTIVA 17

CONTRIBUIÇÕES 7.722.005 6.919.538 PESSOAL E ENCARGOS 6.563.546 5.896.478
EXP. DE VENDA DE BENS, SERVIÇOS 4.870.668 4.221.822 USO DE BENS E SERVIÇOS 2.840.446 2.766.202
FINANCEIRAS 1.107.329 945.439 FINANCEIRAS 739 38
OUTRAS VAR. PATR. AUMENTAT. 316.740 709.656 TRANSFERÊNCIAS 2.857.687 1.775.801

DESVALOR. E PERDA DE ATIVOS 22.649
OUTRAS VAR. PATR. DIMINUT. 25.000 500.234

TOTAL 14.016.742 12.796.455 TOTAL 12.310.067 10.938.753
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 1.706.675 1.857.702

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÕES 2019 2018
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 61 37
INVESTIMENTOS 61 37
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 52 0
ALIENAÇÃO DE BENS 52 0



6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Considerações

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e pelos
CAU/UF utiliza um mesmo sistema informatizado de
contabilidade estando este integrado a diversos sistemas
de controle administrativo possibilitando, assim, um
acompanhamento da gestão contábil do conjunto em
tempo real, tanto pelas áreas técnicas do CAU/BR como
por sua assessoria contábil terceirizada que presta
consultoria e emite relatórios contábeis a todos os entes
do CAU.

Norma interna

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e
do manual correspondente (MCASP) seguidas
integralmente pela Contadoria do CAU/RJ, a Resolução
CAU/BR nº 174/2018 dispõe sobre procedimentos
orçamentários, contábeis e de prestação de contas a
serem adotados pelo CAU/BR e pelos CAU/UF
(https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/). Tal
norma propicia ao CAU/BR, dentre outros, de exercer
acompanhamento por meio de orientações e
proposições de melhorias das informações contábeis.

Gestão Contábil

Auditoria Interna do CAU/BR

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

Declaração do Contador do CAU/RJ

Declaro que as informações constantes das
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração de
Fluxos de Caixa e Demonstração das Variações
Patrimoniais, regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCASP) e pelo respectivo manual (MCASP),
referentes ao exercício de 2019, refletem nos seus
aspectos mais relevantes a situação orçamentária,
financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro – CAU/RJ.

Rio de Janeiro - RJ, 31 de Janeiro de 2020.

Jose Ribamar do Amaral Cypriano
Contador CRC/RJ 60.038

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/
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Balanço Patrimonial

ATIVO 2019 2018 2017
ATIVO CIRCULANTE 12.416.044 10.821.055 6.811.057
DISPONIBILIDADE DE BANCOS 7.479.123 6.212.188 5.138.468
ANUIDADES A RECEBER 10.126.716 11.616.694 10.161.739
(-)PROVISÃO PARA PERDAS (5.248.769) (7.061.717) (8.523.667)
OUTROS CRÉDITOS 58.974 53.890 34.517
ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.191.930 7.193.062 7.527.151
BENS PATRIMONIAIS 7.191.930 7.193.062 7.527.151
TOTAL 19.607.974 18.014.116 14.338.208

Valor em RS mil

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018 2017
PASSIVO CIRCULANTE 2.262.053 1.397.987 929.601

PROVISÕES DE FÉRIAS 581.669 565.915 441.059
FORNECEDORES 1.545.345 730.399 454.834
DEMAIS OBRIGAÇÕES 135.039 101.674 33.708

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 362.667 442.916 555.046
PROVISÕES A LONGO PRAZ 362.667 442.916 555.046

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.983.253 16.173.213 12.853.561
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.983.253 16.173.213 12.853.561

TOTAL 19.607.974 18.014.116 14.338.208

Valor em RS mil
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Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA 2019 2018 2017
CONTRIBUIÇÕES 7.722.005 6.919.538 7.793.631
SERVIÇOS (TAXAS, RRT) 4.870.668 4.221.822 3.865.297
JUROS E ENCARGOS 1.381 0 0
OUTROS VPA 1.422.688 1.655.095 1.595.488

TOTAL 14.016.742 12.796.455 13.254.416

DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0 0 67.054

Valor em RS mil

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD 2019 2018 2017
PESSOAL E ENCARGOS 6.563.546 5.896.478 5.774.626
MATERIAL DE CONSUMO 37.909 58.910 86.177
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.448.492 2.337.570 2.676.292
JUROS E ENCARGOS 739 38 28.232
DEPRECIAÇÃO DE BENS 354.045 369.712 393.890
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2.857.687 1.775.801 1.679.190
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS 22.649 0 2.496.677
OUTRAS VAR. PATR. DIMINUT. 25.000 500.234 186.386

TOTAL 12.310.067 10.938.753 13.321.471
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 1.706.675 1.857.702 0

Valor em RS mil
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Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2019 2018 2017
RECEITA CORRENTE 12.569.079 10.750.331 11.229.411
CONTRIBUIÇÕES (ANUIDADES) 6.464.540 5.464.583 6.054.358
SERVIÇOS (TAXAS RRT) 4.870.441 4.221.822 3.865.297
RECEITAS FINANCEIRAS 1.107.329 945.439 1.271.869
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 126.769 118.487 37.888
RECEITA DE CAPITAL 0 0 0
TOTAL 12.569.079 10.750.331 11.229.411

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2019 2018 2017
DESPESA CORRENTE 11.902.417 9.974.885 10.333.017
PESSOAL E ENCARGOS 6.653.890 5.863.205 5.904.230
MATERIAL DE CONSUMO 44.269 58.920 86.177

SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.121.063 2.014.803 2.351.447
ENCARGOS DIVERSOS 224.769 262.117 283.740
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.858.426 1.775.840 1.707.422
DESPESA DE CAPITAL 352.385 35.623 249.238
TOTAL 12.254.802 10.010.508 10.582.254
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 314.277 739.823 647.157

Valor em RS mil
Valor em RS mil
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Balanço Financeiro

INGRESSOS 2019 2018 2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 12.569.079 10.750.331 11.229.411
RECEBIMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 9.855.189 7.918.788 6.495.486

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR 6.233.871 5.161.162 4.666.708

TOTAL 28.658.139 23.830.281 22.391.605

DISPÊNDIOS 2019 2018 2017
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 12.254.802 10.010.508 10.582.254
PAGAMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 8.910.024 7.585.903 6.648.188

SALDO EM ESPÉCIE PARA O 
EXERCÍCIO SEGUINTE 7.493.312 6.233.871 5.161.162

TOTAL 28.658.139 23.830.281 22.391.605

Valor em RS mil Valor em RS mil
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Demonstração dos Fluxos de Caixa

Valor em RS mil

INGRESSOS 2019 2018 2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
RECEITA CORRENTE 12.569.079 10.750.331 11.229.411
OUTROS INGRESSOS 8.412.820 7.281.121 6.138.939
DESEMBOLSOS
DEPESAS CORRENTES 10.746.204 9.327.019 9.945.283
OUTROS DESEMBOLSOS 8.910.024 7.595.092 663.388
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS 
OPERAÇÕES 1.325.671 1.109.342 759.679
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO
INGRESSOS 0 0 0
DESEMBOLSOS 58.735,07 35.622,70 249.238

INGRESSOS 2.019 2.018 2.017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSO 0 0 0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO
INGRESSOS 0 0 0
DESEMBOLSO 0 0 0
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA 1.266.936 1.073.719 510.441

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 6.212.188 5.138.468 4.628.026,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 7.479.123 6.212.188 5.138.468

Valor em RS mil
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• PLANEJAMENTO

• A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/BR opinou favoravelmente à aprovação do Plano de Ação executado pelo CAU/RJ no exercício de
2019.

• ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR

• Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº 14/2020, de 05/02/2020, a empresa contratada pelo CAU/BR, ATA Contabilidade e Auditoria, responsável pela
assessoria e análise contábeis junto aos CAU/UF, concluiu: “Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha na prestação de contas de 2019 do CAU/RJ,
informamos que a mesma está em condições de ser aprovada pela Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do CAU BR”.

• INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/RJ

• A Comissão de Planejamento, Finanças Organização e Administração do CAU/RJ emitiu a Deliberação nº 02/2020 de 19/02/2020 pela aprovação da
prestação de contas do estadual relativas ao exercício de 2019, sem indicação de ponto de ressalva ou recomendação, posicionamento seguido pelo Plenário
do CAU/RJ, mediante a Deliberação Plenária nº 10/2020 de 10/03/2020.

Posicionamentos da Área, Assessoria, Instâncias e Auditoria Externa
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• AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)

• As contas do CAU/RJ relativas ao exercício de 2019 foram auditadas pela empresa contratada pelo CAU/BR, a BDO RCS Auditores Independentes,
responsável por expressar opinião sobre as demonstrações contábeis daquele conselho, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria.

• O Relatório do Auditor Independente integrante da prestação de contas expressa opinião que as Demonstrações Contábeis apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ, sem ressalva.

• PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA INTERNA DO CAU/BR

• Em análise à formalização do processo de Prestação de Contas do CAU/RJ, aos aspectos de gestão demonstrados, posicionamentos das assessorias e
instâncias deliberativas pertinentes, e ao relatório e parecer da Auditoria Independente, formamos opinião pela regularidade do referido processo.

Posicionamentos da Área, Assessoria, Instâncias e Auditoria Externa
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