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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO, é autarquia

federal, instituída pela Lei 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”.

As ações do Conselho são direcionadas pelo Planejamento Estratégico 2023

que 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 ano de 2020, encerramento da Gestão 2018-2020, se consagrou como o de

maior desafio e aprendizado da gestão, em que foi necessário nos reinventarmos e

tomarmos decisões para adequar as atividades do CAU/TO ao momento delicado

ocasionado pela Pandemia do Covid – 19. Advento que desestabilizou a economia

nacional e global, e afetou fortemente a nossa categoria profissional, dentre muitas

outras, principalmente nos meses de março e abril.

A conjuntura econômica totalmente adversa, a queda na arrecadação, o

contingenciamento de despesas e o foco na sustentabilidade financeira demandaram

muitos esforços e planejamento. Para atender as medidas de contenção à pandemia

tivemos que iniciar o trabalho remoto de um dia para o outro, sem planejamento

adequado e insumos tecnológicos, mas fazendo funcionar.
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MENSAGEM DO 

PRESIDENTE

A reuniões tornaram-se virtuais, o

atendimento aos profissionais e empresas

passou a ser feito por meio de mensagens.

Nossa equipe foi bastante demandada para

o aprendizado desse novo formato de

trabalho.

A fiscalização já era voltada a

frentes de trabalho de maior alcance como

notificações a empresas de arquitetura e

urbanismo sem registro no conselho,

fiscalização em condomínios e prédios,

busca de parcerias para otimizar a

fiscalização de campo, e fiscalizações por

meio da internet. A partir de março tivemos

que focar totalmente no formato online,

como fiscalização de redes sociais, de

editais de obras públicas e de alvarás de

construção.

Apesar da equipe enxuta do

CAU/TO, composta por 7 conselheiros

titulares, 7 conselheiros suplentes e 8

empregados, nos adaptamos e

administramos os impactos causados pela

pandemia. Alcançamos praticamente 100%

da receita do orçamento reprogramado;

realizamos o projeto de ATHIS, que

beneficiou 60 famílias de baixa renda com

projetos de arquitetura e regularização de

obras; o 2º Prêmio para Estudantes de

Arquitetura e Urbanismo que premiou os

três melhores trabalhos de conclusão de

curso do ano de 2019; e duas Lives de

orientação aos nossos profissionais e

empresas.

Findamos 2020, contudo os

desafios permanecem para a nova gestão,

que seguirá administrando os impactos.



1. VISÃO GERAL 

ORGANIZACIONAL E 

AMBIENTE EXTERNO

5



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

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 nº 12.378/2010 com a

MISSÃO VISÃO VALORES



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

 Comissões Especiais
 Comissão de Políticas Urbanas e

Ambientais – CPUA/TO
 Comissão de Política Profissional –

CPP
 Comissão Eleitoral – CE (em ano de

eleição)

ÓRGÃOS CONSULTIVOS

 Colegiado das Entidades Estaduais de
Arquitetura e Urbanismo – CEAU/TO

 Comissões Temporárias
 Grupos de Trabalho



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

ORDINÁRIAS ESPECIAIS

CPUA/TO

Lúcio Milhomem Cavalcante 

Pinto (Coordenador)

Luis Hildebrando Ferreira Paz  

(Coordenador Adjunto)

Joseliene de Sá da Silva

(Membro)

CPP/TO

Flavio Dalla Costa 

(Coordenador)

Natanael Ferreira  Fontes 

(Coordenador Adjunto)

Andherson Prado Campos 

(Membro)
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CEF/TO

Joseliene de Sá da Silva 

(Coordenadora)

Andherson Prado Campos

(Coordenador Adjunto)

Luis Hildebrando Ferreira 

Paz (Membro)

CEDEP/TO

Luis Hildebrando Ferreira 

Paz (Coordenador)

Lúcio Milhomem

Cavalcante Pinto 

(Coordenador Ajunto)

Natanael Ferreira Fontes 

(Membro)

CPAFI/TO

Andherson Prado Campos

(Coordenador)

Lúcio Milhomem Cavalcante 

Pinto 

(Coordenador Adjunto)

Flavio Dalla Costa (Membro)

Deliberação Plenária CAU/TO nº 03/2020 e Deliberação Plenária CAU/TO nº 27/2020 



Conselheiros – Quem é Quem?
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Silenio Martins Camargo

Conselheiro estadual 

titular

Presidente

Thamise Bezerra Silva

Conselheira estadual 

suplente

Luis Hildebrando 

Ferreira Paz

Conselheiro estadual 

titular

Vice-Presidente

Thaisy Jokastha Moura

Conselheira estadual 

suplente

Matozalém Sousa 

Santana

Conselheiro federal 

titular

Carlos Eduardo 

Cavalheiro Gonçalves

Conselheiro federal 

suplente

Flavio Dalla Costa

Conselheiro Estadual 

Titular

Joseliene de Sá da Silva

Conselheira estadual 

titular

Tavylla Pereira Silva 

Coelho

Conselheira estadual 

suplente

Lúcio Milhomem

Cavalcante 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

Natanael Ferreira Fontes

Conselheiro estadual 

titular

Andherson Prado 

Campos

Conselheiro estadual 

titular



• 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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CENÁRIO EXTERNO

O ano de 2020 foi decisivamente marcado pela Pandemia de
Covid – 19, que infectou milhões de pessoas em todo o mundo e levou a
óbito milhares. Todos os setores da sociedade, economia e indústria
foram afetados. O setor da construção civil foi gravemente prejudicado
nos primeiros meses da pandemia, com recuperação no segundo
semestre do ano.

No CAU/TO diversas medidas de contenção de despesas
foram adotadas, uma delas foi o plano de contingenciamento realizado
em maio em que foram paralisadas aproximadamente 25% das
despesas programadas. Neste momento contratos de prestação de
serviços e alugueis foram renegociados, despesas readequadas e
reajuste salarial do quadro de empregados cancelado.

Em julho o Plano de Ação e Orçamento passou pela
reprogramação para adequação das receitas e despesas às novas
estimativas, em que ao final configurou redução de aproximadamente
10% do orçamento inicialmente previsto, cenário que reforçou a
estimativa de retomada do setor de construção civil. Ao encerramento do
exercício apurou-se a realização de aproximadamente 100% das
receitas estimadas.

Para apoio aos profissionais durante a crise o prazo para o
pagamento das anuidades foi ampliado por mais 60 dias e o
refinanciamento de débitos de anuidade - REFIS foi prorrogado até o
final do exercício.
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Profissionais 

Ativos:

751

Empresas 

Registradas:

190

RRTs Registrados:

4.565

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

População estimada1: 1.550.248

Municípios: 139



2.GOVERNANÇA,

ESTRATÉGIA E

ALOCAÇÃO DE RECURSOS.
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CAU

Em 2019 houve a

expedição da Portaria

Presidencial do CAU/BR nº

284, de 20/12/2019

(https://transparencia.caubr.go

v.br/portariapres284/), criando

um grupo de trabalho para

atuar nas ações de

estruturação e implantação

das políticas de governança

institucional e de gestão de

riscos e controles internos, e

de programa de integridade,

cujos trabalhos se iniciaram

em meados de 2020, com

prazo conclusivo estimado

para 30/06/2020. Não

obstante, com o advento da

pandemia da Covid-19 e

priorizações decorrentes, se

fez necessário protelar-se a

conclusão dos referidos

trabalhos para 30/06/2021.

No CAU/BR a estrutura de

Governança foi identificada

dentro dos preceitos contidos

no Referencial Básico de

Governança, 3ª edição,

expedido pelo Tribunal de

Contas da União, conforme

segue.

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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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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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 profissionais e

às 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.

Os recursos do CAU/TO no ano de 2020 foram alocados, prioritariamente, nas áreas

estratégicas: Fiscalização, Atendimento, Comunicação, Capacitação e ATHIS. Devido a

pandemia foram implementadas ações de contingenciamento de recursos e adoção de trabalho

remoto em todas as áreas do Conselho, de modo que se tornaram inviáveis a efetivação das

atividades previstas no plano de ação de capacitação.
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R$ 124.196

R$ 43.229

R$ 0,00

R$ 127.196

R$ 3.000

R$ 22.602

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$ 282.669

MAPA ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS
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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:

ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social 

Alocação de recursos - % dos Valores aprovados (Previstos)

Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade

RAL – Receita de Arrecadação Líquida
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3. RISCOS,

OPORTUNIDADES,

PERSPECTIVAS.
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

Em outubro de 2016 a Controladoria do

CAU/BR realizou um levantamento junto a

todos os CAU/UF e ao CAU/BR por meio

de um “Questionário de Avaliação de

Controles Internos e Gestão de Riscos

(QACI) visando avaliar o nível de

maturidade institucional nestes quesitos.

Não obstante, em 2020 o CAU/BR não

tenha implementado política de gestão de

riscos, tal deficiência será debelada em

2021, conjuntamente com as ações do

grupo de trabalho criado para atuar nas

ações de estruturação e implantação

dentre outros, de Política de Gestão de

Riscos e Controles Internos, cujos

trabalhos se iniciarão em março, com

prazo conclusivo estimado para junho de

2021. O resultado dos trabalhos serão

disseminados a todos os CAU/UF que

poderão implementar as adequações do

modelo do CAU/BR julgadas necessárias a

cada realidade.

Processos em via judicial

O CAU/TO possuí 18 processos em

tramitação na via judicial, destes há

possibilidade de perda em 2 litígios, com

valor total estimado em R$ 2.000 mais

atualizações; e possível êxito em 16 litígios,

com valor total de R$ 42.148 mais

atualizações. Destes 15 são referentes a

cobrança de anuidades,

19

Possível perda
4%

Possível 
êxito
96%



4. RESULTADOS E 

DESEMPENHO DA GESTÃO
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FISCALIZAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO

21

R$ 269.225
95% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

29 %
Mínimo 15% da Receita de Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

INDICADORES

Capacidade de Fiscalização
Objetivo: Avaliar a capacidade de fiscalização do

conselho.

Resultado impactado pela Pandemia da Covid-19, no

Estado houve lockdow, e em decorrência a paralisação

das obras.

Presença profissional nas obras e  

serviços fiscalizados
Objetivo: Avaliar a quantidade de presença

profissional de Arquitetos e Urbanistas nos serviços

fiscalizados.

Resultado possibilitado pela fiscalização de alvarás

e fiscalizações não presenciais.

RRT por mês por profissional ativo
Objetivo: Avaliar o número de registro de RRTs por

profissional no Estado.

Foi alcançado 94% do planejado. Resultado

impactado pela paralisação das obras em virtude da

pandemia.



FISCALIZAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO
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Capacidade de atendimento de denúncias
Objetivo: Avaliar percentual de atendimento às denuncias

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado Objetivo: 

Analisar o cumprimento da obrigatoriedade de planos 

urbanísticos para as cidades

Eficiência na conclusão de processos de

fiscalização
O indicador não foi mensurado devido a suspensão dos

prazos processuais, enquanto perdurar o estado de

calamidade pública ocasionado pela pandemia da Covid-19,

conforme determina a Deliberação Plenária DPEBR Nº 0007-

06/2020.

Para uma comunicação ainda mais
ágil e eficiente, anote o WhatsApp do
CAU/TO:

(63) 99259-2480
Horário de atendimento:
12h30min às 18h30min



23

FISCALIZAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO

No ano de 2020 foram emitidos 170

relatórios de fiscalização, o resultado do exercício foi

afetado pela dificuldade na realização de

fiscalizações presenciais e da paralisação do envio

de notificações e auto de infrações via Correios, em

virtude das restrições ocasionadas pela Pandemia

do Covid 19. Em comparação a 2019 houve redução

de cerca de 50% de relatórios de fiscalização. A

Fiscalização in loco restringiu-se à apuração de

denuncias, que foram 100% atendidas.

O setor de fiscalização focou suas ações

em frentes de trabalho que não demandassem a

presença física do agente de fiscalização e no

aprimoramento do trabalho remoto, como

fiscalização de editais, redes sociais e no apoio ao

atendimento online aos profissionais e empresas,

que foi intensificado durante todo o ano devido a

adoção do trabalho remoto e híbrido, durante a

maior parte do ano.

No exercício foi aprovado o manual de 

fiscalização do CAU/TO.

Relatórios de Fiscalização:

170

Auditoria de Alvarás:
649

Diligências:
166

Notificações preventivas:
66
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FISCALIZAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO

O CAU/TO oficiou todos os municípios a apresentarem os alvarás de construção

para realização de auditoria. Contudo em 2020 foram recebidos e auditados somente os

alvarás da Prefeitura Municipal de Palmas, que encaminhou os documentos referente ao

período de agosto a dezembro de 2019. Dos 649 alvarás recebidos 58% possuíam Arquiteto

e Urbanista como responsável técnico, 166 resultaram em diligências e ao final 66

notificações.



FISCALIZAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO
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Frentes de trabalho da Fiscalização em 2020

 Fiscalização em obras residenciais e comerciais de acordo com o plano

de fiscalização e atendimento a denuncias.

 Acompanhamento dos editais de obras públicas, lançados por todo o

Estado para instruir as prefeituras das cidades a contratar profissionais

em situação regular, garantindo assim, uma maior segurança para a

sociedade.

 Fiscalização de empresas que possuam em sua denominação serviços

de arquitetura e urbanismo e que e não possuam registro no CAU, ou

que tenham registro ativo sem designação de responsável técnico;

 Fiscalização do exercício ilegal da profissão de pessoas físicas que

estejam exercendo atividade de arquitetura e urbanismo ou

apresentando-se como Arquitetos e Urbanistas, sem a devida formação

acadêmica;

 Monitoramento das redes sociais visando o combate ao exercício ilegal

da profissão por parte de leigos e estudantes, começando inicialmente

com abordagem orientativa, quando não é suficiente com a autuação e

notificação.

 Formalização de Termo de Cooperação Técnica com Tribunal de

Contas do Estado do Tocantins –TCE/TO para a realização de estudos,

assessoria, consultoria, troca de informações e prestação de serviços

cooperativos integrados em áreas de interesse comum.
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FISCALIZAÇÃO – DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Realização de Fiscalização Experimental com

Drone

O CAU/TO realizou teste piloto com drone (Veículo Aéreo

não Tripulado – VANT) em uma quadra da capital em que

constatou-se 68 construções, em aproximadamente 42

minutos de voo. A área mapeada foi de 55ha. A utilização do

drone na fiscalização tem o objetivo de economizar tempo e

recursos, podendo ser uma ferramenta preparatória para as

ações de fiscalização, através do mapeamento e filtragem

das obras regulares de forma antecipada e elaboração de um

roteiro prévio de fiscalização, mais eficiente e produtivo,

fiscalizando-se em campo as obras com possíveis

irregularidades. Está em análise o custo benefício da

implantação do serviço para o ano de 2021.

Sobrevoo com Drone (VANT) na

Quadra 505 Sul, em Palmas – TO.

Área 55ha. Tempo de voo:42min.

Um dos maiores desafios do CAU/TO é a otimização das atividades de fiscalização, por

possuir apenas 1 fiscal em seu quadro funcional, por questões orçamentárias. A gestão vem

desempenhado o trabalho de buscar parceiros para troca de informações técnicas que colaborem

com a fiscalização, como a auditoria de alvarás dos municípios, acordos de cooperação de

fiscalização com as prefeituras e conselhos de atividades semelhantes. Algumas negociação que

estavam em andamento não foram continuadas em 2020, entretanto, tão logo seja possível

voltarão a ser negociadas.



Assegurar a eficácia no atendimento e no

relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a

Sociedade

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RNON

ATENDIMENTO – DESEMPENHO E DESAFIOS

R$ 103.458
83% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

11 %
Mínimo 10% da Receita de 

Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

O ano de 2020 foi desafiador em

muitos sentidos e podemos destacar que no

atendimento os desafios foram ainda maiores. O

trabalho remoto foi implementado em março de

2020 e no decorrer dos demais meses passou

por período de trabalho totalmente remoto e

períodos de trabalho híbrido – com a equipe se

alternado entre trabalho presencial e remoto.

Em alguns períodos do ano foi

possível a realização de atendimento presencial,

mediante agendamento, para a coleta biométrica

indispensável à confecção da carteira

profissional.

No decorrer do ano foram

implementadas alterações do Sistema de

Informação e Comunicação do CAU – SICCAU,

em que multas funcionalidades foram alteradas

passaram por momentos de instabilidade. O

trabalho remoto e as demandas com as

alterações do SICCAU sobrecarregaram os

serviços de atendimento, que passou a contar

com o apoio da equipe de fiscalização para

suportar toda a demanda gerada.

Diante das alterações e adaptação

da equipe do CAU e dos profissionais e

empresas demandantes de atendimento, e da

grande demanda ocasionada pelas

instabilidades do SICCAU as informações a

cerca dos indicadores foram descontinuadas e

não houve mensuração dos resultados dos

atendimentos realizados pelo CAU/TO em

2020.

A Seguir apresentamos os

indicadores de atendimento mensurados pela

Rede Integrada de Atendimento do CAU/BR

demandados por profissionais do Tocantins.
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ATENDIMENTO – RESULTADOS E DESEMPENHO
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REDE INTREGADA DE ATENDIMENTO - RIA

 143 Ligações

 86 Chat

 5 E-mail

Motivo de contato atendimento do CAU Brasil

Atendimentos por Canal



ATENDIMENTO – RESULTADOS E DESEMPENHO
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97% ficaram satisfeitos e 

muito satisfeitos - Meta 

90% de satisfação

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO -

RECEPTIVO

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO 

- CHAT

52% ficaram satisfeitos 

e muito satisfeitos -

Meta 90% de satisfação

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO -

CONSOLIDADO

89% ficaram satisfeitos e 

muito satisfeitos - Meta 

90% de satisfação
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É um compilado dos serviços disponibilizados

pelo Conselho e as formas de 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

Telefone

63 3026-1800

63 3026-1900

WhatsApp

63 99259-2480

Central de 

Atendimento

0800 883 0113
Das 9h às 19h

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

salas 4 e 5, CEP> 77.006-736, Plano 

Diretor Sul, Palmas/TO.

atendimento@cauto.org.br

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

Expediente: Das 12:30h às 18:30h

ATENDIMENTO – RESULTADOS E DESEMPENHO

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 – RESULTADOS E DESEMPENHO
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R$ 42.737

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.

Redes Sociais

Facebook

Seguidores: 1.516
Mais de 74.209 impressões em 12 meses

Instagram

Seguidores: 2.780
Mais de 195.595 impressões em 12 meses

Mídia Espontânea

67 Matérias Publicadas

Sendo:

59 sites/ página Web

08 TV

Valoração total: R$ 101.096,92 em Mídia 

Espontânea
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DIVULGAÇÃO DO CAU/TO NA MÍDIA  

Notícias por Veículo

Ranking 10 veículos de imprensa que mais noticiaram:

COMUNICAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO



Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e

Urbanismo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RNON

ATHIS – RESULTADOS E DESEMPENHO
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R$ 22.500

99,5% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

2,4%

Mínimo 2% da Receita de Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

O programa de Assistência Técnica de

Habitação de Interesse Social – ATHIS comtemplou

60 famílias nessa primeira edição, com projetos de

arquitetura e regularização de obras, que

contribuíram para levar condições mais dignas de

habitação aos moradores da região de Luzimangues,

distrito de Porto Nacional.



RNON

ATHIS – RESULTADOS E DESEMPENHO
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O programa de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social – ATHIS

comtemplou 60 famílias nessa primeira edição, com projetos de arquitetura e regularização de

obras, que contribuíram para levar condições mais dignas de habitação aos moradores da região

de Luzimangues, distrito de Porto Nacional.

O projeto de ATHIS foi desenvolvido pela Comissão de Política Profissional do CAU TO –

CPP/TO em parceria do Município de Porto Nacional, selecionado através do Edital de Convênio

Institucional nº 01-2020. Para o programa foram selecionados cinco Arquitetos e Urbanistas, além

de 10 estagiários de Arquitetura e Urbanismo das Instituições de Ensino: UFT, ULBRA, CESUP e

UNICATÓLICA.

Os trabalhos realizados incluíram a elaboração de projetos, levando em consideração

critérios de conceito e inovação; adequação às normas; clareza e funcionalidade;

sustentabilidade socioambiental; conforto térmico; acessibilidade, inclusão e adequação social.

As Arquitetas e Urbanistas que participaram do projeto são: Letycia Teles de Souza, 

Raylane Alencar Soares, Giovanna Barbosa Goulart da Silva, Kiscylla Roberta de Sousa Reis e 

Núbia Maria Pereira dos Santos Bezerra, que foram selecionadas através do edital de Seleção 

Pública Simplificada – SPS nº 02/2020.

ATHIS – DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O desafio do Conselho e incentivar cada vez mais municípios ao cumprimento da Lei

de Assistência Técnica nº 11.888/2008 que assegura às famílias de baixa renda assistência

técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e tem

como perspectiva dar continuidade ao projeto, comtemplando novos municípios.



COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF
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OUTRAS INICIATIVAS RELEVANTES

2º Premio para Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo do Tocantins

A Comissão de Ensino e Formação do CAU/TO realizou a

segunda premiação com o objetivo de avaliar e premiar os

melhores trabalhos acadêmicos elaborados nos semestres de

2019, 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.
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LIVES 

LI

Tema: Aprovação de Projetos – Tramites 

Processuais em Palmas.

Data: 12/05/2020

Live realizada no perfil Oficial do CAU/TO 

no Instagram

Tema: Regularização de Obras

Data: 27/05/2020

Live realizada no perfil Oficial do CAU/TO 

no Instagram



5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

E ÁREAS ESPECIAIS DE 

GESTÃO.
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GESTÃO DE PESSOAS

82
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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

Assessoria 
Contábil e 

Comunicação 
são 

terceirizadas

Agente de 
Fiscalização

Secretaria da 
Presidencia

Auxiliar de 
Serviços Gerais

Assessor Jurídico

Gerente Técnico

Assistente 
administrativo

Gerente 
Administrativa

Cargos
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52

36

•Atendimento•Administrativo

•Fiscalização•Presidência

R$ 
49.964,91

R$ 
248.450,03

R$ 
93.662,12

R$ 
289.059,44

GESTÃO DE PESSOAS

LRF: 
60,73%

4 3
1 2

74 3
1 1

74 3
1 0

7

EVOLUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

2018 2019 2020

208.640 

29.745 

38.927 

7.590 

357.911 

21.808 

56.445 

21.241 

249.871 

26.450 

43.883 

6.081 

335.298 

19.553 

8.233 

9.068 

 -  100.000  200.000  300.000  400.000

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

2020 2019
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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 2020. 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

Previsto Realizado

1
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0
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DESPESAS

281.216

2.586
362.753

41.904

343.591

3.838

Detalhamento da receita

Anuidades Certidões RRT's Financeiras Fundo de apoio Outras receitas

34.673 35.297 2.700 

6.082,34

99.500,31

3.427,52

690.204,84

6.277,50

28.778 

Empenhos por modalidade 

de contratação

Tomada de preços

Pregão

Concurso

Adesão a ata

Dispensa

Suprimento

Fopag

Diárias

Outros

6326

17

Empenhos por tipo

Ordinário

Estimativo

Global
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECEITAS 
ORÇAMENTÁRIAS

PREVISTA REALIZADA DIFRENÇA %

Anuidade PF 203.316 242.641 39.325 19%

Anuidade PJ 32.663 38.576 5.913 18%

Certidões 2.000 2.586 586 29%

RRT 363.305 362.753 (552) 0%

Juros sobre anuidades 9.999 11.894 1.895 19%

Multas sobre anuidades 18.500 11.240 (7.260) -39%

Aplicações 20.667 18.770 (1.897) -9%

Fundo de apoio 382.889 343.591 (39.298) -10%

Outras 3.314 3.838 524 16%

Superávit financeiro 770.982 - (770.982) -100%

TOTAL 1.807.635 1.035.890 (771.746) -43%

 -
 100.000
 200.000
 300.000
 400.000
 500.000
 600.000
 700.000
 800.000

Comparativo de receita

PREVISTA REALIZADA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA %

Pessoal, encargos e benefícios 703.505 681.137 (22.368) -3%

Diárias + Passagens 21.366 12.360 (9.007) -42%

Material de consumo 6.423 1.077 (5.346) -83%

Estagiários 13.720 9.068 (4.652) -34%

Prestação de serviços 237.527 177.501 (60.026) -25%

Encargos diversos 24.754 18.982 (5.772) -23%

Fundo de apoio + CSC 29.358 29.341 (17) 0%

Investimento 770.982 7.102 (763.880) -99%

TOTAL 1.807.635 936.569 (871.067) -48%

 -
 100.000
 200.000
 300.000
 400.000
 500.000
 600.000
 700.000
 800.000

Comparativo da despesa

PREVISTA REALIZADA
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Comentários:

A realização da receitas correntes foi dentro do esperado,

faltando arrecadar apenas 0,07% das expectativas previstas

para o exercício.

Principais desafios e ações futuras:

O fundo de apoio corresponde pouco mais de 33% 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

947.560,52 

83.470,73 214,54 

863.875,25 

SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEZEMBRO/2020

Saldo disponível

(-) Passivo a pagar

(-) Restos a pagar não
processados

(=) Superávit financeiro
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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

7.102,48

Aquisições 2020

Máquinas e equipamentos
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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 - 2020 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.

GESTÃO DE CUSTOS
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GESTÃO DE CUSTOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CEF

CEDEP

CPAF

CCPUA

Administrativo

Fundo de apoio

Atendimento

Comunicação

Capacitação

CSC - Fiscalização

CSC - Atendimento

CSC - Siscaf

Fiscalização

Presidência

Sede

ATHIS

Comissão Eleitoral

9.707 

2.191 

695 

2.998 

460.376 

6.638 

120.194 

43.229 

3.000 

13.946 

4.002 

4.772 

268.723 

71.684 

763.880 

22.602 

9.000 

3.965 

575 

-

2.998 

417.520 

6.638 

99.456 

42.737 

-

13.946 

4.002 

4.755 

255.279 

60.483 

-

22.500 

-

5.742 

1.616 

695 

-

42.856 

0 

20.738 

491 

3.000 

-

0 

17 

13.445 

11.201 

763.880 

102 

Execução dos planos de ações por centro de custo

Previsto Realizado Não realizado



6. INFORMAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS, 

FINANCEIRAS 

E CONTÁBEIS.
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SUPERÁVIT ANUAL
Comparando a receita arrecadada com a despesa realizada
no exercício 2020, constatou-se um superávit orçamentário
no valor de R$ 99.320,05.

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.

27

ORÇAMENTO

2018

2019

2020

1.197.501,21

1.191.092,53

1.035.888,75

1.209.468,95

1.156.036,02

936.568,70

Comparativo de execução orçamentária

Despesa Receita
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• 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 2020, resultou numa
variação patrimonial positiva
(superávit patrimonial) de R$
189.703,18.

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/AP, 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 2020,

refletem nos seus aspectos mais relevantes a

situação orçamentária, financeira e patrimonial

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Tocantins – CAU/TO.

Macapá8/AP, 31 de dezembro de 2020.

Welideive dos Santos Oliveira

Contador CRC/TO 4769/O-2

GESTÃO CONTÁBIL

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/
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Valores em R$ Valores em R$ 

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

BALANÇO PATRIMONIAL

https:///
https:///
https://transparencia.cauap.gov.br/
https://transparencia.cauap.gov.br/


27

Valores em R$ Valores em R$

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

https:///
https:///
https://transparencia.cauap.gov.br/
https://transparencia.cauap.gov.br/


27

Valores em R$ Valores em R$

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

https:///
https:///
https://transparencia.cauap.gov.br/
https://transparencia.cauap.gov.br/
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Valores em R$

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

BALANÇO FINANCEIRO

https:///
https:///
https://transparencia.cauap.gov.br/
https://transparencia.cauap.gov.br/
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Valores em R$ 

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

https:///
https:///
https://transparencia.cauap.gov.br/
https://transparencia.cauap.gov.br/
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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

https:///
https:///
https://transparencia.cauap.gov.br/
https://transparencia.cauap.gov.br/


7. ANEXOS E APÊNDICES
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