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Mensagem do Presidente

O Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do
Tocantins – CAU/TO, autarquia
federal criada em 2010 pela Lei nº
12.378/2010, possui a função de
“orientar, disciplinar e fiscalizar o
exercício da profissão de arquitetura
e urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética
e disciplina da classe em todo o
território nacional, bem como
pugnar pelo aperfeiçoamento do
exercício da arquitetura e
urbanismo. Tem suas ações
pautadas pelo Planejamento
Estratégico 2023, implementado a
partir do ano de 2013, que direciona
e orienta os Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos
estados e o conselho federal a
agirem de forma integrada para o
alcance da missão institucional de
“Promover a Arquitetura e
Urbanismo para Todos” e da visão
de futuro de “Ser reconhecido como
referência na defesa e fomento das
boas práticas da Arquitetura e
Urbanismo”.

O CAU/TO encerrou o
ano de 2019 com 698 profissionais

registrados sob sua jurisdição, e
durante todo o ano atuou para o
fortalecimento da profissão, no
intuito de que o profissional
arquiteto e urbanista seja
reconhecido como aquele que
possui a expertise para idealizar,
projetar e dirigir construções,
transformar espaços e garantir
melhor qualidade de vida à
população.

Quanto à fiscalização –
função precípua do conselho –
vinculada ao objetivo estratégico
Tornar a Fiscalização um vetor de
melhoria do exercício da Arquitetura
e Urbanismo, o CAU/TO emitiu 323
relatórios de fiscalização, destes
110 resultaram em notificação.
Cabe destaque o resultado positivo
da cooperação técnica com a
Prefeitura de Palmas que
disponibilizou 681 alvarás de
construção, mediante a análise
destes foi identificada a presença de
arquiteto e urbanista como
responsável técnico em 43% dos
alvarás disponibilizados (294), entre
esses 113 demandaram diligência e
35 notificações ao final do trabalho.

No decorrer de 2019 foram
protocolas 21 denúncias perante a
nossa fiscalização com 100%
atendimento destas.

No ano de 2019
atuamos fortemente na busca de
parcerias não onerosas,
formalização de convênios, termos
de cooperação junto a diversos
órgãos públicos, e também da
sociedade civil como Sebrae,
condomínios, instituições de ensino
e sindicatos, em prol da boa
arquitetura.

No âmbito do ensino
salientamos a realização do I
Concurso de Trabalho de Conclusão
de Curso – TCC, com premiação
aos melhores trabalhos na intenção
de estimular a inovação e a
melhoria na qualidade dos trabalhos
acadêmicos em todo o Estado. Além
disso realizamos ações de
aproximação do Conselho com
estudantes de arquitetura e
urbanismo e com os recém
formados.
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A realização do
Concurso Nacional de Fotografia e
da Mostra Fotográfica do CAU/TO
nos possibilitou falar sobre
referências arquitetônicas, urbanas e
paisagísticas integrantes da história
de Palmas com a sociedade local,
que participou do concurso e realizou
visitas à exposição fotográfica.

Nossos gestores
trabalharam para proporcionar
condições facilitadas para a
regularização de débitos dos
profissionais junto ao Conselho,
permitindo a todos a oportunidade de
atuar de maneira regular. Por meio
de programas de recuperação
financeira (REFIS), os profissionais
foram convidados a regularizarem
sua situação de registro, com
desconto nas multas por atraso e
parcelamento dos valores devidos
em até 25 vezes. Esta ação
possibilitou alcançarmos excelentes
resultados na arrecadação de débitos
em atraso, com elevado impacto na
redução da inadimplência. Tivemos
reconhecimento em eventos do CAU
pelo bom desempenho na
recuperação de créditos.

urbanista seja
reconhecido como aquele que possui
a expertise para idealizar, projetar e
dirigir construções, transformar
espaços e garantir melhor qualidade
de vida à população.

É com imensa satisfação
que disponibilizamos o Relatório de
Gestão de 2019 no intuito de prestar
contas à sociedade e à classe de
arquitetos e urbanistas, conferindo
maior transparência às ações
realizadas por nossa gestão. Ao
longo do relatório detalhamos os
resultados obtidos no exercício.

Boa leitura!
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Silenio Martins Camargo

Presidente do CAU/TO



1. VISÃO GERAL 

ORGANIZACIONAL E AMBIENTE 

EXTERNO
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Identidade Organizacional Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Tocantins 

Quadra 103 Sul, 

Rua SO-5, lote 12, 

salas 3 e 4, 

Palmas/TO

15.002+367/0001-11

(63) 3026-1800

(63) 3026-1900

(63) 99259-2480

Autarquia Federal
Natureza Jurídica

9412001
Código CNAE

www.cauto.gov.br

Responsáveis

pelo relatório
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Promover 

Arquitetura e 

Urbanismo 

para Todos.

Ser reconhecido

como referência na

defesa e fomento

das boas práticas da

Arquitetura e

Urbanismo.

✓ Excelência 

organizacional;

✓ Comprometimento 

com a inovação; 

✓ Unicidade e 

integração; 

✓ Democratização da 

informação e 

conhecimento; 

✓ Interlocução da 

Arquitetura e 

Urbanismo na 

sociedade.

Silenio Martins Camargo - Presidente

Flávio Dalla Costa - Coordenador da CPAFi

Sirley Rodrigues Silva - Gerente Adm. e Financeira

atendimento@cauto.org.br

nº 12.378/2010 com a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o

exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel

observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o

território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do

exercício da arquitetura e urbanismo. O CAU/TO tem sua

organização e funcionamento normatizados pela sua lei de criação

e regimento interno, está sediado em Palmas, capital do Estado, e

possui em composição 7 conselheiros titulares e igual número de
conselheiros suplentes.

O Conselho de Arquitetura e

urbanismo do Tocantins é uma

autarquia federal da administração

indireta, dotado de personalidade

jurídica de direito público e estrutura

federativa. Foi criado pela Lei Federal



Organização do CAU/TO Organograma

O CAU/TO apresenta a seguinte estrutura organizacional,
aprovada através da Deliberação Plenária nº23/2019
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Órgãos Deliberativos

▪ Plenário

▪ Presidência

▪ Comissões Ordinárias

Comissão de Ensino e formação – CEF/TO

Comissão de Ética e Disciplina e Exercício

Profissional – CEDEP/TO

Comissão de Planejamento Administração e

Finanças – CPAFI/TO

Deliberação Plenária 01/2019

▪ Comissões Especiais

Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais –

CPUA/TO - Deliberação Plenária 02/2019

Comissão Eleitoral (em ano de eleição)

Órgãos Consultivos

▪ Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetura e

Urbanismo – CEAU/TO

▪ Comissões Temporárias

▪ Grupos de Trabalho



• A sociedade.

• Órgãos públicos nas três esferas de 

governo.

• Conselhos profissionais.

• Instituições de ensino e pesquisa.

• Arquitetos e urbanistas.

• Entidades de classe.

• Empresas de construção.

• Desenvolvimento de produtos e serviços

• Plano de Fiscalização

• Gestão da informação (Gestão do conhecimento)

• Gestão eletrônica de documentos e processos - GED

• Gestão do relacionamento

• Comunicação E Atendimento

• Planejamento e gestão estratégica

• Prestação de contas 

• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e 

mostras especializadas, seminários, oficinas, 

congressos, conferências, outros)

• Normatização da profissão E Consultoria/ orientações

• Treinamento/cursos de capacitação

• Convênios ( implantação e funcionamento de 

escritórios modelo, projetos e pesquisas)

• Plano de Comunicação

• Residência Técnica

Capital humano

• Conselheiros BR e UF

• Colaboradores do CAU

• Funcionários, Contratados, Conveniados

Infraestrutura física

• Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios

• 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.

• Call Center

• Redes Sociais  - Fóruns de debate

• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos 

relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia 

subliminar

• Portal do CAU

• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)

• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canais de 

atendimento presencial (pelo CAU e parceiros)

• Ouvidoria

• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras 

especializadas, seminários, workshops, congressos, 

conferências, outros)

• Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com 

instituições de ensino, certificadoras, desconto para 

ingressos  de eventos da profissão, outros)

• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das 

obras

Classificações:

• Relações de prestação de serviços.

• Relações politicas e institucionais.

• Relações de fiscalização.

• Relações de formação profissional e 

pesquisa.

• Relações de captação de recursos.

• Relações associativas.

• Relações culturais e científicas.

• Público infanto-juvenil.

• Sociedade.

Online

• SICCAU

• Portal online

Presencial

• Sedes Regionais (fiscais/funcionários)

• Pontos móveis/provisórios de atendimento 

(fiscais/funcionários)

• Pontos de atendimento dedicados ou 

compartilhados com os parceiros: 

instituições de ensino, Prefeituras 

Municipais

• Publicidade

• Publicações

• Recursos Áudio Visuais

• Assessoria de Imprensa

• Anuidades.

• Emissão de RRT e certidões.

• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).

• Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos, 

etc.).

• Locação e serviço de TI.

• Propagandas, com incentivo ao uso do site do CAU.

• Sistemas de informação:

• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervarão, registro e certificação);

• Data Center.

• Capital humano.

• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.

• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, conferências, outros).

• Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes).

• Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo.

• Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de conhecimento, patrocínio e 

convênios;

• Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços.

• Comunicação e marketing.

• Capacitação continuada – reciclagem profissional.

• Reuniões plenárias e de comissões para a normatização da atividade profissional.

• Premiações (valorização das boas práticas / concurso de TCC).

Modelo de Negócio do CAU
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Análise do Ambiente Externo

Desde meados de 2014 o país vem perpassando

uma grave crise econômica, em que o PIB nacional recuou

mais de três pontos percentuais nos anos de 2015 (-3,5%) e

2016 (-3,3%), mostrou sinais de recuperação em 2017

quando alcançou crescimento de 1,3%, mas fechou 2018

apresentando o mesmo resultado de 2017. O ano de 2019

encerrou com resultado positivo de 1,1%, segundo o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, porém abaixo

dos 2 anos anteriores.

O setor da construção civil é responsável por

movimentar uma ampla rede de fornecedores e prestadores

de serviços de arquitetura, engenharia e decoração, e

juntamente ao setor imobiliário impactam de forma direta o

mercado de atuação dos arquitetos e urbanistas. De acordo

com o IBGE o PIB da construção civil de 2019 alcançou

resultado de 1,6%, apesar do crescimento ser de apenas

0,4% acima do PIB nacional, interrompeu um longo período

de retração do setor, que estava há 5 anos consecutivos em

queda.

Esse contexto recessivo dos últimos anos

contribuiu para a elevação do grau de inadimplência das

anuidades, e seguiu em trajetória crescente nos últimos anos.

Apesar desse cenário econômico foi possível alcançar bons

resultados na recuperação de anuidades de exercícios

anteriores, através da ampliação da cobrança e do programa

de refinanciamento de débitos.

Um grande desafio para o CAU é a comunicação

com a sociedade sobre importância e os benefícios do

trabalho do arquiteto e urbanista, como economia na

construção, segurança e conforto. Parte da população ainda

enxerga a prestação de serviço da arquitetura com

desconfiança, equiparando projeto a artigo de luxo. E por

motivos como este acabam por contratar profissionais não

habilitados ou até mesmo praticando a auto construção,

fatores que desencadeiam o aumento do exercício ilegal da

profissão.
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Tocantins
Municípios: 139

População: 1.572.866

Profissionais ativos: 698

Empresas registradas: 230

RRTs registrados: 4.652

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/panorama e IGEO

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/panorama


2.GOVERNANÇA,

ESTRATÉGIA,

ALOCAÇÃO DE RECURSOS.
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Estrutura de governança CAU

Em 2019 o CAU,

conjunto autárquico constituído pelo

CAU/BR e pelos 27 CAU/UF, não

implementou um política de

governança, entretanto em

20/12/2019 foi expedida a Portaria

Presidencial do CAU/BR nº 284/2019

(https://transparencia.caubr.gov.br/por

tariapres284/) criando um grupo de

trabalho para atuar nas ações de

estruturação e implantação dentre

outros, da Política de Governança

Institucional, cujos trabalhos se

iniciaram em meados de 2020, com

prazo conclusivo estimado para

30/06/2020. Segue a identificação da

estrutura de governança do CAU e

proposta de representação de sua

figura, nos moldes do Referencial

Básico de Governança, 2ª versão,

expedido pelo Tribunal de Contas da

União. No CAU, a Governança

compreende a seguinte estrutura:

Estrutura de Governança do CAU

I. Instâncias externas:

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de apoio:

• Auditoria independente

•Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário

• Conselho Diretor

• Colegiado de Governança do 

Centro de Serviços Compartilhados 

do CAU (CSC-CAU)

• Colegiado de Governança do Fundo

de Apoio Financeiro aos CAU/UF

IV. Instâncias internas de apoio:

• Comissões de Administração e de

Finanças

• Controladoria

• Auditoria interna

• Ouvidoria
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Sistema de Governança

Figura: Sistema de Governança do CAU
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Conselheiros – Quem é Quem?
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Silenio Martins Camargo

Conselheiro estadual titular

Presidente

Thamise Bezerra Silva

Conselheira estadual 

suplente

Luis Hildebrando Ferrei-

ra Paz

Conselheiro estadual 

titular

Vice-Presidente

Thaisy Jokastha Moura

Conselheira estadual 

suplente

Matozalém Sousa Santana

Conselheiro federal titular

Carlos Eduardo Cava-

lheiro Gonçalves

Conselheiro federal 

suplente

Artur Máximo de Souza

Conselheiro estadual titular 

licenciado de 11/02/2019 a 

11/02/2020

Flavio Dalla Costa

Conselheiro Estadual no 

exercício da titularidade de 

11/02/2019 a 11/02/2020

Joseliene de Sá da Silva

Conselheira estadual 

titular

Tavylla Pereira Silva 

Coelho

Conselheira estadual 

suplente

Lúcio Milhomem Caval-

cante Pinto

Conselheiro estadual titular

Valéria Ernestina de 

Oliveira

Conselheira estadual 

suplente

Fernanda Brito de 

Abreu

Conselheira estadual 

suplente

Auri Everton De 

Abrahao Feres

Conselheiro estadual 

suplente no exercício da 

titularidade 22/08/2019 a 

01/01/2020

Andherson Prado 

Campos

Conselheiro estadual 

titular licenciado de 

22/08/2019 a 01/01/2020

Natanael Ferreira Fontes

Conselheiro estadual 

titular



Composição das Comissões

Ordinárias

CEF/TO

Titulares

Joseliene de Sá da Silva 
(Coordenadora)

Auri Everton De Abrahao
Feres 
(Coordenador Adjunto)

Flavio Dalla Costa 
(Membro)

Suplentes

Tavylla Pereira Silva Coelho

Obs.: Os conselheiros 
titulares Artur Máximo e 
Andherson Campos 
licenciaram – se das suas 
funções no conselho 
decorrer do exercício.

CEDEP/TO

Titulares

Luis Hildebrando Ferreira 
Paz 
(Coordenador)

Lúcio Milhomem Cavalcante 
Pinto 
(Coordenador Ajunto)

Natanael Ferreira Fontes 
(Membro)

Suplentes

Thaisy Jokastha Moura

Valéria Ernestina de Oliveira

Fernanda Brito de Abreu

CPAFI/TO

Titulares

Flavio Dalla Costa 
(Coordenador)

Lúcio Milhomem Cavalcante 
Pinto 
(Coordenador Adjunto)

Auri Everton De Abrahao
Feres 
(Membro)

Suplentes

Valéria Ernestina de Oliveira

Especial

CPUA/TO

Lúcio Milhomem Cavalcante 
Pinto 
(Coordenador)

Joseliene de Sá da Silva 
(Coordenadora Adjunta)

Representante do MPE/TO

Representante da OAB/TO

Profissional com 
experiência/conhecimento 
no tema

Representante das 
universidades
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R$ 120.203

R$ 41.636

R$ 0,00

R$ 54.670

R$ 13,033

R$ 0,00

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

15

Planejamento

Estratégico

O Mapa Estratégico do

CAU, construído para um

horizonte de dez anos

(2013 a 2023), definiu a

identidade organizacional

do CAU através da missão

de “Promover a Arquitetura

e Urbanismo para Todos”,

da visão de “Ser

reconhecido como

referência na defesa e

fomento das boas práticas

da Arquitetura e Urbanismo”

e dos objetivos estratégicos,

que são alicerçados em

cinco perspectivas: Valores,

Sociedade, Processos

Internos, Alavancadores e

Pessoas e Infraestrutura.

Esse conjunto de iniciativas

estratégicas estabelecem

as bases para um Conselho

com excelência profissional,

transparência, inovação e

sustentabilidade financeira.

Os recursos do CAU/TO no

ano de 2019 foram

alocados, prioritariamente,

nas áreas estratégicas:

Fiscalização, Atendimento,

Comunicação e
Capacitação.

R$ 298.841
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15% da RAL

Assegurar a eficácia 

no

relacionamento e 

comunicação

com a sociedade

Desenvolver 

competências de 

dirigentes e 

colaboradores

Fomentar o acesso

da sociedade

à Arquitetura e 

Urbanismo

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

10% da RAL 6% da RAL

2 iniciativas locais são as mesmas nacionais
3% da RAL Até 5% da RAL 2% da RAL 2% da RAL

2 1
Local e nacional

1 1
Local e nacional

1 X 1 1

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas 

e a Sociedade

Principais Iniciativas Estratégicas

Legenda:
1. ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social 
2. INVESTIMENTOS (R$) - Somatório dos recursos destinados ao objetivo estratégico
3. % ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Valores aprovados (Previstos)
4. Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade
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3. RISCOS,

OPORTUNIDADES,

PERSPECTIVAS.

17



GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

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/)

Processos em via judicial

O CAU/TO possuí 17 processos em tramitação na via

judicial, destes há possibilidade de perda em 2 litígios,

com valor total estimado de R$ 2.000 mais

atualizações; e possível êxito em 15 litígios de

cobrança de anuidades, com valor total de R$ 48.405

mais atualizações.
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Possível perda
4%

Possível 
êxito
96%



4. RESULTADOS E 

DESEMPENHO DA GESTÃO
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O Plano de Ação de

2019, realizado com base no

Planejamento Estratégico até

2023, foi elaborado de forma

integrada com os parceiros

internos. Os projetos e atividades,

metas, resultados e indicadores

de desempenho, visam contribuir

para o alcance de cada objetivo

estratégico. Para a elaboração do

Plano de Ação, Planejamento

Tático e Operacional, estruturado

em iniciativas estratégicas e

projetos, as orientações e

destinações de recursos estão em

conformidade com as políticas e

prioridades estabelecidas pelo

Conselho, na forma das Diretrizes

para Elaboração do Plano de

Ação e Orçamento do CAU –

exercício 2019, na forma

aprovada pelo Plenário. No

decorrer do exercício, frente às

metas realizadas e resultados

alcançados no período, bem como

a novas políticas e diretrizes que

se façam necessárias para um

melhor desempenho da atuação

do Conselho, na busca do alcance

de sua Missão e Visão, e em prol

do fortalecimento da profissão e

da arquitetura e urbanismo, as

correções de rumo que se fizeram

necessárias foram objeto de

ajustes no processo de

elaboração do Plano de Ação e

Orçamento 2019 que

ocorreram no período,

observando as prioridades e

estratégias definidas nas

diretrizes para elaboração do

Plano de Ação e Orçamento do

CAU, na forma aprovada pelo

Plenário. Os limites e condições

de alocação de estratégica de

recursos para o exercício de 2019

situaram-se, praticamente, nas

metas previstas e aprovadas para

o ano. As variações, frente às

metas previstas, se justificaram

pelas adequações realizadas pelo

CAU, visando a um melhor

atendimento às políticas e

prioridades de atuação

estabelecidas no alcance da

Missão e Visão do Conselho.
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Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 298.841
96% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

29 %
Mínimo 15% da Receita de Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

RNON

FISCALIZAÇÃO 
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Meta

Resultado

INDICADORES

Presença profissional nas obras e  serviços 

fiscalizados

Objetivo: Avaliar a quantidade de presença profissional de

Arquitetos e Urbanistas nos serviços fiscalizados.

Houve mudança na forma de medição do indicador, que

antes tratava sobre serviços conhecidos no Estado e

passou a abordar serviços propostos. A meta será revista.

Meta

Resultado

Meta

Resultado

Meta

Resultado

Meta

Resultado

Presença profissional nas obras e  serviços fiscalizados

Objetivo: Avaliar a quantidade de presença profissional de

Arquitetos e Urbanistas nos serviços fiscalizados.

RRT por mês por profissional ativo

Objetivo: Avaliar o número de registro de RRTs no Estado.

Capacidade de atendimento de denúncias

Objetivo: Avaliar percentual de atendimento às denuncias.

Eficiência na conclusão de processos de fiscalização

Objetivo: Avaliar o tempo de conclusão dos processos de

fiscalização.

60%

77%

0,64

15%

0,85

122%

80%

100%

60%

00%



As ações de fiscalização

do CAU/TO foram voltadas a

combater o exercício ilegal da

profissão com foco na

conscientização sobre a importância

do registro de responsabilidade

técnica e demais responsabilidades

profissionais. No mesmo sentido

foram realizadas ações de

comunicação à sociedade sobre a

importância de contratação de

profissionais habilitados.

Durante o ano de 2019

foram emitidos 268 relatórios de

fiscalização para profissionais e 55

para empresas, destes resultaram 64

e 46 notificações, respectivamente. A

equipe de fiscalização realizou

viagens de fiscalização às cidades

os interior do Estado que

concentram maior número de

profissionais registrados. Nestas

realizou fiscalização de rotina,

atendimento à denuncias, tratou de

assuntos como a aprovação de

projetos pelas prefeituras, realização

de concurso público de projetos de

arquitetura e sobre planos diretores,

entre outros assuntos.

O CAU/TO publicou o

Manual do Síndico/Condomínios que

aborda a importância da manutenção

predial e orienta síndicos,

proprietários e prestadores de

serviços sobre procedimentos,

competências e responsabilidades

para a realização de obras e

reformas. A equipe de fiscalização e

conselheiros reuniram-se com o

representante do Sindicato das

Empresas de Compra, Venda,

Locação, Administração de Imóveis e

Condomínios Residenciais e

Comerciais do Estado do Tocantins –

SECOVI para entrega do manual e

prestar orientações. Além disso

visitou diversos condomínios e

síndicos com a mesma finalidade.

Com o trabalho de

auditoria de RRT’s foram

identificados erros recorrentes na

emissão destes. Dos 2.345 RRT’s

auditados 161 apresentaram

irregularidades sanáveis e 13

irregularidades insanáveis, para os

174 casos foram gerados protocolos

no SICCAU com orientação sobre a

forma de regularização.

Acesse o Manual do síndico: 

https://www.cauto.gov.br/wp-

content/uploads/2019/07/Cartilha-CAU-SINDICO-

compactado.pdf 22
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Assegurar a eficácia no atendimento e no

relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a

Sociedade

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RNON

ATENDIMENTO
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R$ 120.203
84% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

12 %
Mínimo 10% da Receita de Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

INDICADORES

Índice de Atendimento

Objetivo: Avaliar o percentual de demandas atendidas em

até 30 dias.

Satisfação com a solução da demanda

Objetivo: Avaliar o índice de satisfação com o atendimento

das demandas.

Total de Atendimentos realizados em 2019: 1.338

Meta

Resultado

Meta

Resultado

80%

95%

80%

96%

REDE INTREGADA DE ATENDIMENTO - RIA

✓ 118 Ligações

✓ 65 Chat

✓ 4 E-mail

✓ Foram187 registros realizados

Motivo de contato atendimento do CAU Brasil

Atendimentos por Canal
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Serviços disponibilizados pelo Conselho e as

formas acesso, documentação exigida e compromissos

para atendimento que são adotados pela instituição

pública, tendo como premissas o foco no cidadão, a

qualidade no atendimento e transparência da informação.

Nela, a sociedade tem acesso a informações detalhadas

sobre canais de comunicação e os padrões de

atendimento autarquia, para que alcance a plenitude dos

seus direitos e deveres no que diz respeito a atividades de

Arquitetura e Urbanismo em território nacional, seja

enquanto profissional contratante ou cidadão interessado.

A Carta de Serviços Cidadão do CAU está estruturada em

dez capítulos, a desta apresentação. Nos nove primeiros,

estão elencados e categorias os quarenta principais

serviços oferecidos pelo Conselho ao profissional e à

sociedade, incluindo requisitos prazos para acessá-los. O

décimo e último capítulo aborda as formas de

comunicação como arquiteto e urbanista e qualquer

membro da sociedade que eventualmente requerer um dos

serviços prestados pelo Conselho.

Acesse a carta de serviços ao cidadão do
CAU: https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/

CANAIS DE ATENDIMENTO CAU/TO

63 3026-1800

63 3026-1900

63 99259-2480
Das 12h30 às 18h30

Central de 

Atendimento

0800 883 0113
Das 9h às 19h

Quadra 103 Sul, Rua SO-5, lote 12, salas 

4 e 5, Plano Diretor Sul, Palmas/TO.

atendimento@cauto.org.br

https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/

https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos0/
mailto:atendimento@cauto.org.br
https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/


Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação

com a sociedade.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RNON

COMUNICAÇÃO
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R$ 41.636
97% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

4,1 %
Mínimo 3% da Receita de Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

INDICADORES

Presença na mídia como um todo

Objetivo: Avaliar a relação entre as mídias que citam o

CAU/TO com as notícias de arquitetura e urbanismo no

Estado.

Índice de inserções positivas na mídia

Objetivo: Avaliar o índice de satisfação com o atendimento

das demandas.

Meta

Resultado

Meta

Resultado

80%

100%

80%

80%

Redes Sociais

Facebook

Seguidores: 1.575

Instagram

Seguidores: 2.392

Mídia Espontânea

118 Matérias Publicadas

Sendo:

94 sites internet

03 Rádios

04 Impressas

13 TV



Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e

Urbanismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RNON

ATHIS
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R$ 0,00
0% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

0 %
Mínimo 2% da Receita de Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

O CAU/TO lançou edital de chamada pública

em 2019 com o objetivo de selecionar projetos para

receberem apoio institucional para o exercício da

assistência técnica gratuita na elaboração de projetos de

habitação de interesse social, como forma de fomentar

atividades desenvolvidas e/ou coordenadas por arquitetos

e urbanistas, em acordo com os princípios da Lei nº

11.888, de 24 de dezembro de 2008. Todavia a ação não

alcançou o resultado esperado devido aos interessados

atenderem às regras do edital, o prazo foi prorrogado

mas sem sucesso. A iniciativa teve correção de rumos e

será relançada em novo formato para 2020.

https://www.cauto.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/2-

EDITAL-ATHIS.pdf



Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RNON

CAPACITAÇÃO

R$ 13.033
64% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

2 %
Entre 2% e 4% da folha de pagamento

LIMITE ALCANÇADO

INDICADORES

Média de horas de treinamento por colaboradores e 

dirigentes

Objetivo: Avaliar o total de horas de treinamento em relação 

ao número de pessoal

Meta

Resultado

6h

7,7h

• Equipe Fiscalização/Atendimento: 3 funcionários e

2 estagiários, 12 horas de treinamento para a

equipe;

• Conselheiros: 6 conselheiros, 4 horas de

treinamento para a equipe.

O treinamento abrangeu todos os

colaboradores do Conselho com economia de

recursos.

A equipe de funcionários e conselheiros recebeu 

treinamento do Sistema de informação e Comunicação do CAU –

SICCAU na sede do CAU/TO, com carga horária de capacitação 

conforme abaixo: 

• Equipe Administrativo/ Financeiro/ Jurídico: 3 colaboradores,

8 horas de treinamento para a equipe;
27



ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL
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Leigo
20%

Ausência de RRT
20%

Ausência de 
Registro

21%

Ausência de Placa
15%

Acobertamento
8%

Ausência de 
Responsável 

Técnico
10%

Exclusão indevida 
de RRT

3%

Autoria de Projeto
3%

Processos julgados pela CEDEP/TO em 2019

Processos de Fiscalização Procedentes Improcedentes Total

Leigo 8 1 9

Ausência de RRT 8 1 9

Ausência de Registro 8 9 17

Ausência de Placa 6 0 6

Acobertamento 3 1 4

Ausência de Responsável Técnico 4 0 4

Exclusão indevida de RRT 1 0 1

Autoria de Projeto 1 0 1

Total 39 12 51

Processos Tramitados e Julgados na CEDEP/TO

A Comissão de Ética e Exercício

Profissional do CAU/TO recebeu 51

processos encaminhados pela fiscalização do

Conselho, destes 39 foram julgados

procedentes e analisados e julgados pelos

integrantes da comissão. 12 processos foram

julgados improcedentes e arquivados.

Dos processos procedentes um,

referente à autoria de projetos, foi encerrado

com a formalização de acordo entre as

partes, intermediado pela comissão.



ENSINO E FORMAÇÃO
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Orientação a Egressos

O CAU/TO desenvolve a cada semestre a Oficina Técnica

Egressos para orientar os novos arquitetos e urbanistas do

Estado sobre os assuntos relacionados ao exercício da

profissão, direitos e obrigações. É apresentado o sistema

SICCAU e forma de acesso; como realizar o registro

profissional, e esclarecido sobre a importância de estar

regular junto ao seu órgão de fiscalização da profissão;

como fazer a emissão do Registro de Responsabilidade

Técnica – RRT e demais serviços; e também a legislação

vigente, como a Lei nº 12.378/2010, as resoluções do

CAU/BR, Manual de Ética, entre outros assuntos afins à vida

profissional.

O Sistema de Informação e Comunicação do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - SICCAU é um

ambiente virtual disponível no site do CAU/TO, pelo link

https://servicos.caubr.org.br/ que promove a aproximação

dos arquitetos junto ao Conselho. Neste espaço é possível

acessar todos os serviços relacionados às atividades dos

profissionais e empresas do ramo de arquitetura e

urbanismo no Brasil.



1º Premio para Estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo do 

Tocantins
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A Comissão de Ensino e Formação do

CAU/TO realizou o primeiro concurso de trabalho de

conclusão de curso – TCC com o objetivo de avaliar e

premiar os melhores trabalhos acadêmicos elaborados nos

semestres de 2018, para estudantes dos cursos de

arquitetura e urbanismo de instituições de ensino superior

do Estado. A iniciativa busca incentivar a inovação, ampliar

as boas ideias que surgem dentro da universidade e

melhoria da qualidade dos TCCs.

Premiados no 1º Premio de TCC do CAU/TO. Da esq. para a direita:

Ricardo Fernandes Machado (Menção Honrosa) Mayara Lange de

Paula (1º lugar) e Fernando da Silva Almeida (3º lugar).



Palestras
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Palestra Aleph Zero – Moradas

Infantis, com o arquiteto e urbanista

Pedro Duschenes, um dos

responsáveis pelo projeto vencedor

do prêmio RIBA 2018. Evento

realizado em parceria com o

SEBRAE/TO no dia 20 de fevereiro

de 2019.

Palestra FAUSS: Desafios Atuais

no Cenário da Arquitetura,

ministrada pela arquiteta Laís

Faustino, na cerimonia de

premiação aos trabalhos de

conclusão de curso vencedores do

1º Premio para Estudantes de

Arquitetura e Urbanismo do

Tocantins, realizado em 20 de

março de 2019.

Palestra Metodologia BIM -

Revolucionando a Arquitetura,

Engenharia e Construção,

ministrada pelo professor Fabio

Guisso Coimbra, responsável pela

implantação do Sistema BIM em

empresas de projeto e construção

civil, em 16 de maio de 2019.

Evento realizado em parceria com

o IPOG
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Palestra Roda de Conversa: A

imagem do arquiteto na sociedade

e seu papel como agente de

transformação. Evento em parceria

com o Núcleo Tocantinense de

Decoração – NTD e poio do

SEBRAE/TO, realizado em 25 de

junho de 2019. Palestrantes:

Arquitetos Thaysy Jokastha,

Regina Cavalcante, Lúcio

Milhomem, e Fernanda Brito como

mediadora.

Palestra A Expansão da Energia

Solar no Brasil e os Desafios na

Arquitetura, ministrada pelo

engenheiro eletricista Alex

Vilarindo. Evento realizado em

parceria SEBRAE/TO no dia 26 de

setembro de 2019.

Oficina técnica Como Elaborar

Contratos, realizada com o intuito

de capacitar arquitetos e

urbanistas e estudantes da área

sobre a importância da

formalização da prestação de

serviços. Ministrada pelo arquiteto

Matozalém Santana no dia 27 de

agosto de 2019.



POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS E AMBIENTAIS
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Palmas recebeu o X Congresso Brasileiro de Direito

Urbanístico, com tema “A política Urbana em Xeque”, cujo propósito foi

discutir as interfaces do direito urbanístico e quais as diversas mudanças

que estão ocorrendo em relação à política urbana no último período.

Evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico – IBDU e

pela Universidade Federal do Tocantins – UFT, com o apoio do CAU/TO,

do Centro Universitário Luterano de Palmas – Ceulp/Ulbra, da Caixa

Econômica Federal – CEF) e da Defensoria Pública do Estado do

Tocantins –DPE/TO.

Durante a realização do Congresso, representantes do

Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico – IBDU e da Comissão Especial

de Políticas Públicas Urbanas e Ambientais – CPUA do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo CAU estiveram reunidos para tratar temas de

suma importância para o desenvolvimento e fortalecimento de políticas

públicas urbanas e ambientais.

Foram três dias de muita discussão e apresentações em seis

painéis compostos por profissionais de referência no direito urbanístico,

militantes e representantes da sociedade civil. O Congresso reuniu mais

de 350 participantes entre juristas, operadores de direito, urbanistas,

pesquisadores, estudantes e demais profissionais que atuam com o tema

do urbanismo em todo o Brasil. Foram apresentados trabalhos com

pluralidade de temas, explorando questões sobre racismo, machismo e

LGBTfobia, questões de políticas urbanas e ambientais, além de tratar de

regularização fundiária e efetivação do direito à moradia.

X Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico



I Conferência Municipal de Mobilidade Sustentável 
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A I Conferência Municipal de Mobilidade

Sustentável foi um espaço de debate com o objetivo de

produzir um balanço entre o panorama atual da

mobilidade no Brasil e em Palmas, com a intenção de

utilizar os resultados para definir futuras ações

prioritárias, voltadas à mobilidade. Uma realização do

Conselho Municipal de Acessibilidade, Mobilidade,

Trânsito e Transporte – CMAMTT, em parceria com o

CAU/TO e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas

– CDL Palmas.

A conferência foi dividida em cinco eixos

de debate: mobilidade ativa, segurança viária,

transporte público e desenvolvimento urbano. O eixo

“Desenvolvimento urbano e mobilidade”, foi ministrado

pelos arquitetos e urbanistas Tereza Herling, que

apresentou a experiência desenvolvida em São Paulo

no desenvolvimento do plano diretor estratégico da

cidade, elaborado com o eixo principal a questão da

mobilidade, e Lúcio Cavalcante, conselheiro do

CAU/TO, que abordou o tema A Desigualdade da

Urbanização em Palmas/TO, temática que aborda

questões relevantes sobre a política urbana de

Palmas. O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de maio

no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de

Palmas (CDL Palmas).



OUTRAS INICIATIVAS RELEVANTES
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O CAU/TO realizou o Concurso Público

Nacional de Fotografia – Prêmio Fotográfico: Palmas 30

em comemoração ao aniversário de 30 anos da capital,

que envolveu três temas centrais: Arquitetura, Paisagem

Urbana e Arquitetura Paisagística.

O objetivo do concurso foi estimular o

conhecimento sobre a arquitetura e urbanismo,

divulgando aos profissionais e à sociedade as referências

arquitetônicas, urbanas e paisagísticas integrantes da

história de Palmas, promovendo o reconhecimento dos

valores arquitetônicos, históricos e culturais.

No dia 17 de maio realizou a cerimônia de

premiação aos vencedores e inaugurou a 1ª Mostra

Fotográfica do CAU/TO no Salão de Exposições do

Espaço Cultura de Palmas, com as fotos participantes do

concurso. A mostra ficou disponível para visitação pública

no período de 17 de maio a 16 de junho de 2019.

Concurso Público Nacional de Fotografia - Prêmio Fotográfico: Palmas 30 

Anos e Mostra Fotográfica do CAU/TO



Fotos Premiadas por Categoria
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Arquitetura Arquitetura Paisagística Paisagem Urbana

1º Lugar: Rafael Silva Oliveira 

Título: Memorial Coluna Prestes – Foto Interna

2º Lugar: Samia Caroline Cayres Lima

Título: Memorial Coluna Prestes – Foto Noturna

3º Lugar: Helen Lopes de Sousa

Título: Toda ponte precisa de pilastras

1º Lugar: Nielcem Fernandes

Título: Espaço Cultural

2º Lugar: Rafael Silva Oliveira

Título: Memorial Coluna Prestes

3º Lugar: Gustavo Henrique Lima Ferreira

Título: O caminho

1º Lugar: Nielcem Fernandes

Título: Palmas Capital

3º Lugar: Nielcem Fernandes

Título: Parque Cesamar

2º Lugar: José Djair Casado de Assis Júnior

Título: Dourado sobre a serra
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XAMA – Exposição de Arquitetura Contemporânea na Amazônia

A Exposição de Arquitetura Contemporânea na

Amazônia (Xama), 30 Anos em 30 Obras, é uma iniciativa do

Núcleo Amazônia Moderna – NAMA, coletivo independente que

reúne artistas, arquitetos e grupos de pesquisas das

universidades que busca o reconhecimento, a documentação, a

preservação e a divulgação da modernidade amazônica. A

exposição contou com o apoio do CAU/TO, em sua 4ª Edição,

em Palmas. Ficou disponível para visitação no Salão de

Exposições do Espaço Cultura de Palmas no período de 12 de

abril a 3 de maio de 2019.

A XAMA reúne obras arquitetônicas contemporâneas

consideradas como as mais expressivas da região amazônica

nos últimos 30 anos. O vice-presidente do CAU/TO, Luís

Hildebrando Ferreira Paz teve uma de suas obras participando

da exposição. O projeto arquitetônico da sede do Centro de

Pesquisas Canguçu, localizado no sudoeste do Tocantins nas

confluências do Parque Nacional do Araguaia e Ilha do Bananal e

foi desenvolvido entre os anos de 1998 e 1999

A exposição itinerante já percorreu Manaus (AM),

Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO). A sua 5ª Edição será em

Boa Vista (RR).

Representaram o CAU na abertura da exposição: Da esq. para

a direita: Gilmar Scaravonatti (Ger. Técnico), Joseliene Sá

Coordenadora da CEF/TO, Luis Hildebrando Paz, Vice-

Presidente) e Silenio Camargo (Presidente do CAU/TO)



CAU Solidário

Doação de Calçados

Em 2019 o Conselho realizou

a campanha Compartilhando a

Caminhada, que contou com o

envolvimento dos profissionais e da

sociedade. Os mais de 100 pares de

calçados arrecadados foram entregues à

Casa de Apoio do Hospital Geral de

Palmas, que fornece hospedagem e

alimentação para pacientes do hospital e

seus familiares no dia 09 de setembro de

2019.

Foi relatado pela equipe que

administra a entidade que recebem na

casa de apoio muitas pessoas carentes,

grande parte chega com calçados

abertos, em alguns até mesmo sem

calçados, e devido as normas de

segurança podem ficar impedidas de

adentrar em áreas restritas do hospital.

A Casa de Apoio Vera Lúcia

Pagani oferece aos seus internos, além

de hospedagem e alimentação, serviços

de apoio como orientação psicológica,

pedagógica e assistência social.

Doação de Alimentos

O CAU/TO desenvolve

companhas de arrecadação de

alimentos na realização dos seus

eventos, solicitando doação de

alimentos não perecíveis aos

participantes. Em parceria com o

Mesa Brasil SESC seleciona as

entidades a serem beneficiadas com

os alimentos.

Segue registro da

entrega dos 75kg de alimentos não

perecíveis arrecadados na cerimônia

de entrega do 1º Prêmio para

Estudantes de Arquitetura e

Urbanismo do Tocantins arrecadou
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO
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GESTÃO DE PESSOAS

82

1
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A política de gestão de

pessoas praticada pelo CAU/TO é pautada

nas diretrizes institucionais e desenvolvida

por meio de ações específicas na área de

recursos humanos, voltadas à valorização

do seu corpo funcional.

Tem como finalidade motivar e

comprometer os empregados com os

resultados operacionais da unidade de

trabalho e, consequentemente, com os

objetivos estratégicos da organização.

A política fundamenta-se em

questões como: desenvolvimento

profissional, remuneração e capacitação.

Conformidade legal

Para assegurar a

conformidade da gestão de pessoal,

observa-se o conjunto de regras e diretrizes

estabelecidas pelo Governo Federal e

órgãos de controle, a seguir.

Constituição Federal; Consolidação das

Leis do Trabalho; Lei nº 6.019/74; Lei

8.212/91; Lei 8.213/91; Lei 11.788/08;

Normas internas do CAU, entre outras.

2
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7

Provimento
Concurso – 50%

Comissão – 37,5% 
Contrato determinado 

-12,5%

Nível
Médio – 50% Superior – 50%

Gênero
Masculino –

25%
Feminino – 75%

Institucional: 
7 

Conselheiros

Fiscalização: 
2 

empregados  
e 1 estagiário

Administrativ
o: 4 

empregados

Atendimento
: 1 

empregado e 
1 estagiário

Presidência: 
1 empregado

Desligamento 
de um 

estagiário em 
outubro/2019

Assessoria 
Contábil e 

Comunicação 
são 

terceirizadas

Agente de 
Fiscalização

Secretaria da 
Presidencia

Auxiliar de 
Serviços 
GeraisAssessor 

Jurídico

Gerente 
Técnico

Assistente 
administrativo

Gerente 
Administrativa

Cargos
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52
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•Atendimento•Administrativo

•Fiscalização•Presidência

R$ 
46.516,83

R$ 
247.589,83

R$ 
90.805,10

R$ 
279.710,29

50,83%

4
2

1 1

5
4

3
1

2

74
3

1 1

7

EVOLUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

2017 2018 2019

198.265 

28.666 

37.923 

6.995 

240.210 

19.421 

47.584 

15.258 

208.640 

29.745 

38.927 

7.590 

357.911 

21.809 

56.445 

21.241 

Remuneração e Encargos

Benefícios

Remuneração e Encargos

Benefícios

Remuneração e Encargos

Benefícios

Diárias e deslocamentos

Bolsa estágio

Ef
et

iv
o

s
C

o
n

tr
at

o
s

d
et

er
m

in
ad

o
s

C
o

m
is

si
o

n
ad

o
s

C
o

n
se

l
h

ei
ro

s
Es

ta
gi

á
ri

o
s

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR FORÇA DE TRABALHO

2019 2018

Em 2018, o Conselho
ficou sem Gerente
Administrativo e
Gerente Técnico por 7
meses no total. Em
2019, aumentou-se a
carga horária e salário
do Assessor Jurídico.
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Toda a gestão orçamentária

e financeira é efetuada através do

acompanhamento dos projetos e

atividades contidos no Plano de Ação e

Orçamento do CAU/TO, dentro do

planejamento efetuado e aprovado no

que compete ao exercício de 2019. As

aplicações financeiras e demais receitas

têm acompanhamento diário tanto as

contas bancárias como no SICCAU e no

SISCONT por meio de registros diários.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

291.910

1.744

360.290

78.831

449.291

9.026

Detalhamento da receita

Anuidades Certidões RRT's Financeiras Fundo de apoio Outras receitas

1
.9

7
3

.3
7

4

1
.1

9
1

.0
9

3

RECEITAS 

1
.9

7
3

.3
7

4

1
.1

5
6

.0
3

6

1
.1

5
5

.4
5

9

1
.1

5
1

.0
7

1

DESPESAS

Prevista Empenhada Liquidada Paga

32.560 36.777 

84.000 

30.215 

150.890 

4.5
09 665.162 

58.569 

93.355 

Empenhos por modalidade de contratação

Tomada de preços

Pregão

Concurso

Adesão a ata

Dispensa

Suprimento

Fopag

Diárias

Outros

161

43

12

Empenhos por tipo

Ordinário

Estimativo

Global

42
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA %

Anuidade PF 210.524 238.061 27.537 13%

Anuidade PJ 63.237 53.849 (9.388) -15%

Certidões 1.970 1.744 (226) -11%

RRT 403.268 360.290 (42.978) -11%

Juros sobre anuidades 11.431 17.280 5.849 51%

Multas sobre anuidades 17.500 15.194 (2.306) -13%

Aplicações 37.970 43.056 5.086 13%

Fundo de apoio 465.982 449.291 (16.691) -4%

Outras 6.533 12.328 5.795 89%

Superávit financeiro 754.959 - (754.959) -100%

TOTAL 1.973.374 1.191.093 (782.281) -40%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA %

Pessoal, encargos e benefícios 672.817 664.622 (8.195) -1%

Diárias + Passagens 106.236 88.454 (17.782) -17%

Material de consumo 6.706 4.673 (2.032) -30%

Estagiários 23.640 21.241 (2.399) -10%

Prestação de serviços 218.812 184.568 (34.244) -16%

Encargos diversos 59.412 57.387 (2.025) -3%

Fundo de apoio + CSC 80.889 55.733 (25.156) -31%

Investimento 804.863 79.358 (725.506) -90%

TOTAL 1.973.374 1.156.036 (817.338) -41%

 -
 100.000
 200.000
 300.000
 400.000
 500.000
 600.000
 700.000
 800.000

Comparativo de receita

PREVISTA REALIZADA

 -
 200.000
 400.000
 600.000
 800.000

 1.000.000

Comparativo da despesa

PREVISTA REALIZADA

Gestão Orçamentária e Financeira
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Comentários:

A realização da receitas correntes foi dentro do esperado,

faltando arrecadar apenas 2,24% das expectativas previstas

para o exercício.

Principais desafios e ações futuras:

O fundo de apoio corresponde a quase 38% de toda a

arrecadação realizada pelo Conselho. Diante disso, aos longos

dos anos, o regional pretende tornar-se autossustentável com

as ações de fiscalização e cobrança dos profissionais e

empresas devedores.

Gestão Orçamentária e Financeira
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GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Tomada de 
Preços

3%

Pregão
3%

Concurso
7%

Adesão a ata de 
registros de 

preços
3%

Dispensa
13%

Suprimento de 
Fundos

0%Pagamento em 
Folha
58%

Diárias
5%

Outros
8%

Detalhamento do Gasto Por Modalidade

As licitações e contratos realizadas

pelo CAU/TO são amparadas pela Lei nº 8.666,

de 21 de junho de 1993, que institui normas para

licitações e contratos da Administração Pública e

dá outras providências; e pela Lei nº 10.520, de

17 de julho de 2002, que Institui, no âmbito da

União, estados, Distrito Federal e municípios, nos

termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, modalidade de licitação denominada

pregão, para aquisição de bens e serviços

comuns, e dá outras providências.

No exercício de 2019 não houve

procedimentos licitatórios para contratações de

bens e serviços, contudo contratações realizadas

no ano anterior foram continuadas. Foram

realizadas contratações de produtos e serviços

por dispensa de licitação em virtude do pequeno

valor.
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O CAU conta com o Centro de Serviços

Compartilhados-CSC, conforme definido na Resolução

n. 92 do CAU/BR, de 10 de outubro de 2014, que

compreendem os seguintes serviços:

Sistema de Informação e Comunicação dos

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU)

nos módulos:

• Corporativo e Ambiente Profissional;

• Sistema de Informação Geográfica;

• Gerencial: SISCONT (Orçamentário, Despesas e

Contábil), Centro de Custos, SISPAT (Patrimônio),

SISPAD (Viagens, Passagens e Diárias), SIALM

(Almoxarifado), SICCL (Compras, Contratos e

Licitações), Gestão TCU (Geração de Relatório de

Gestão ao TCU), Portal da Transparência (Gestão

do Portal da Transparência) e Prestação de Contas

(Gestão de Prestações de Contas do CAU/BR e

dos CAU/UF);

Serviço de Data Center;

Rede Integrada de Atendimento (RIA),

compreendendo:

• Serviço de Tele Atendimento Qualificado (TAQ);

• Serviço Telefônico de Tele Atendimento 0800 e

4007;

• Rede Social Corporativa dos Arquitetos e

Urbanistas;

• Atendente Virtual;

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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A gestão patrimonial é

efetuada cotidianamente, com

emplacamento de todos os bens

móveis e registro dos demais

patrimônios no sistema contábil.

Também são efetuadas as

depreciações de acordo com o

NCASP.

A Gerência Administrativa

e Financeira atende a demanda de

infraestrutura e funcionamento das

instalações atividades do Conselho,

através de:

Gestão dos contratos de

fornecimento de materiais de

consumo (gêneros alimentícios para

serviços de copa), de limpeza e

expediente;

Gestão dos contratos de

serviços: manutenção predial, seguro

predial, extintores, dedetização e

energia elétrica;

Gestão da Frota de

veículos: controle de utilização,

gestão dos contratos de

abastecimento, seguro, manutenção,

além da documentação de cada

veículo e multas;

Gestão dos serviços da

Expedição: externos e dos Correios

(envio e recebimento de

correspondências); pagamento de

contas e/ou taxas nos bancos,

autenticações/reconhecimento de

firmas em cartórios, protocolar

documentos nos fóruns, etc;

Gestão dos Bens

Patrimoniais: lançamentos dos bens

adquiridos e onde estão lotados,

depreciação mensal dos bens,

controle de saídas dos bens para:

conserto, empréstimo ou

transferência, sob emissão dos

formulários/termos de: saída,

empréstimo, utilização, e

transferência, além de inventários

periódicos.

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

7.500 570 
3.320 

75.000 

Aquisições 2019

Móveis

Máquinas e equipamentos

Equipamentos de processamento de dados

Obras
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É efetuada de acordo as

diretrizes orçamentarias e realizadas por

centro de custos. Cada Projeto e ou Atividade

possui um centro de custo integrado as

ações aprovadas no seu plano de ação e

vinculadas a uma meta estratégica.

São acompanhadas

mensalmente, e relatados possíveis desvios

de cursos, quando há necessidade, são

efetuados ajustes contábeis e ou

transposições mediante solicitação e

aprovação das instancias e ou dos

requerentes, quando ocorre alteração no

valor total do orçado no plano, são efetuadas

reformulações.

Todo os projetos e atividades

aprovados e contido no Plano de Ação do

CAU/TO - 2019 são organizados e vinculados

por centro de custos, que os remete a uma

conta contábil permitindo identificar os custos

específicos de cada ação. Assim, são

conhecidos os custos fixos, e os custos

variáveis, o que permite efetuar por ocasião

da elaboração do Plano de Ação e

Orçamento do CAU/TO, para cada exercício

as projeções de despesas que são

acompanhadas, tanto no início do exercício e

ou contratos assinados, para a indicação

orçamentária, emissão de pré-empenhos e

empenhos. Posteriormente são

acompanhados os índices de reajustes

contratuais, e as respectivas execuções

quantitativas e financeiras. Então a gestão

dos custos é efetuada todos os dias, com

acompanhamento dos pagamentos, e

registros de todos os documentos que deram

origem ao gasto, no que se refere a receita o

acompanhamento é efetuado diariamente,

sendo registrado as variações de todas as

rubricas.

Planos de 
ações

Fiscali
zação

Admi
nistra
tivo Atend

iment
o

Comu
nicaçã

o 

Cacap
itação

Fundo 
de 

apoio

CSC -
Fiscali
zaçãoCSC -

Atend
iment

o
Sede 

Presid
ência

ATHIS

CPAF

CPPU
A

CEF

CEDE
P

CSC-
Siscaf

GESTÃO DE CUSTOS
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CEF

CEDEP

CPAF

CCPUA

Administrativo

Fundo de apoio

Atendimento

Comunicação

Capacitação

CSC - Fiscalização

CSC - Atendimento

CSC - Siscaf

Fiscalização

Presidência

Sede

ATHIS

21.483 

18.245 

3.501 

16.663 

464.223 

11.850 

137.147 

42.871 

20.424 

34.112 

6.305 

4.622 

277.585 

95.383 

794.959 

24.000 

16.678 

14.679 

3.501 

16.663 

452.854 

11.850 

113.898 

41.636 

13.033 

34.112 

6.305 

3.466 

264.729 

87.631 

75.000 

-

4.805 

3.566 

-

-

11.369 

-

23.249 

1.235 

7.391 

-

-

1.156 

12.856 

7.752 

719.959 

24.000 

Execução dos planos de ações por centro de custo

Previsto Realizado Não realizado

Gestão de Custos
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6. INFORMAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS 

E CONTÁBEIS.
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SUPERÁVIT ANUAL

Comparando a receita arrecadada com a despesa
realizada no exercício 2019, constatou-se um superávit
orçamentário no valor de R$ 35.056,51.

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS

Os principais investimentos realizados foram com
aquisições de móveis, máquinas, equipamentos e
obras para o Conselho.

FATOS RELEVANTES
Não houve fatos relevantes que marcaram a execução
orçamentária do exercício.

NOTAS EXPLICATIVAS

NE nº 3.10 e 18.

ORÇAMENTO

Receita

Despesa

1.019.970 

895.900 

1.197.501 

1.209.469 

1.191.093 

1.156.036 

Comparativo de execução orçamentária

2019 2018 2017

51



• A Demonstração das Variações
Patrimoniais evidencia as variações
verificadas no patrimônio e indica o
resultado patrimonial do exercício.

• As variações quantitativas são
decorrentes de transações no setor
público que aumentam ou diminuem
o patrimônio líquido.

• O resultado patrimonial do período é
apurado pelo confronto entre as
variações quantitativas aumentativas
e diminutivas.

• O exercício 2019, resultou numa
variação patrimonial positiva
(superávit patrimonial) de R$
128.447,89.

Demonstrações Contábeis
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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/TO, 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.

Auditoria Interna do CAU/BR

A Contadoria do CAU/TO 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/TO

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 Tocantins –

CAU/TO.

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2019.

Welideive dos Santos Oliveira

Contador CRC/TO 4769/O-2

Gestão Contábil
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Valores em R$ Valores em R$ 

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauto.gov.br/

Balanço Patrimonial
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Valores em R$ Valores em R$

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauto.gov.br/

Demonstração das Variações Patrimoniais

283.894 

355.522 

7.788 

66.196 

402.700 

140 

318.317 

346.412 

8.941 

63.410 

566.702 

9.285 

362.130 

362.180 

20.581 

58.250 

449.291 

8.915 

Contribuições (anuidades)

Serviços (taxas RRT)

Juros e encargos de mora

Multas sobre anuidades

Transferências

Outras VPA's

2019 2018 2017

513.432 

12.988 

299.278 

27.928 

78.083 

105.812 

545.411 

3.189 

330.312 

27.125 

59.320 

-

679.102 

4.437 

359.463 

23.450 

55.733 

10.715 

 -  100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Pessoal e encargos

Material de consumo

Serviços de terceiros

Depreciação de bens

Transferências

Desvalorização e perdas

2019 2018 2017
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Valores em R$ Valores em R$

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauto.gov.br/

1.019.970 

-

1.197.501 

-

1.191.093 

-

Receitas correntes

Receitas de capital

2019 2018 2017

895.900 

-

929.694 

279.775 

1.076.679 

79.358 

Despesas correntes

Despesas de capital

2019 2018 2017

Balanço Orçamentário
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Valores em R$ Valores em R$

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauto.gov.br/

Balanço Financeiro

1.019.970 

936.291 

714.769 

1.197.501 

765.519 

831.281 

1.191.093 

917.434 

820.130 

Receitas orçamentária

Recebimentos extraorçamentários

Saldo em espécie do exercício anterior

2019 2018 2017

895.900 

943.850 

831.281 

1.209.469 

764.702 

820.130 

1.156.036 

927.707 

844.913 

Despesa orçametária

Pagamentos extraorçamentários

Saldo em espécie para o exercício seguinte

2019 2018 2017
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Valores em R$ 

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauto.gov.br/

Demonstração dos Fluxos de Caixa
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Balanço 
Patrimonial

Demonstração 
das Variações 
Patrimoniais

Balanço 
Financeiro

Balanço 
Orçamentário

Demonstração 
do Fluxo de 

Caixa

Notas 
explicativas  

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauto.gov.br/

Base de 
preparação

Lei 
4320/64

NBC 
TSP

Normas 
CAU

MCAPS

Moeda 
funcional: Real

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
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7. ANEXOS E APÊNDICES
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