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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”.

Em 2021 as reuniões CAU/TO permaneceram em formato virtual, e o nosso atendimento

aos profissionais e empresas foi em sua maior parte realizado pelo aplicativo WhatsApp,

formato iniciado em 2020 e consagrado como a ferramenta mais utilizada pelos nossos

demandantes de atendimento.

Os desafios impostos pela pandemia nos fizeram repensar a nossa forma de trabalhar,

na busca por melhoria conseguimos aprimorar os nossos resultados, nos adequando a esse

“novo normal”. A exemplo da fiscalização, atividade fim do conselho, que apesar da nossa

condição de conselho pequeno (CAU Básico), com recursos escassos e limitados nos

destacamos no Ranking de Fiscalização e alcançamos o 2º lugar na Região Norte e a 10ª

colocação nacional, e na fiscalização de cidades Palmas obteve o 1º lugar da região Norte e a

4ª colocação nacional.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Cumprindo o nosso papel institucional de fomentar a

arquitetura e urbanismo para todos formalizamos o convênio de

ATHIS 2021, com o Instituto Reviver, para execução do projeto

Requalifica – uma proposta de melhorias relacionadas a

acessibilidade para pessoas com deficiência que irá atender 11

beneficiários.

Para nos mantermos próximos aos arquitetos e urbanista

realizamos 6 (seis) Lives para tratar de temas importantes para a

nossa profissão, nas quais debatemos sobre autoconhecimento,

atendimento ao cliente, finanças nos escritórios de arquitetura,

reciclagem de resíduos de construção e demolição, turismo e

arquitetura no estado e urbanismo.

Participamos, como convidados, da Jornada Acadêmica da Unicatólica, momento em que

pudemos apresentar o Conselho e o nosso Código de Ética, e explanar sobre direito autoral.

Também lançamos o edital do 3º Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do

Tocantins, que avaliará e premiará trabalhos de conclusão de curso elaborados nos anos de

2020 e 2021.

Em observação ao nosso dever de prestar contas e de dar transparência das nossas

ações disponibilizamos o presente relatório em que constam as ações da gestão, o

desempenho orçamentário e financeiro e as informações contábeis do exercício de 2021. Boa

leitura!



1. VISÃO GERAL 

ORGANIZACIONAL E 

AMBIENTE EXTERNO
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

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

CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO TOCANTINS 
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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

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 período

eleitoral)

ÓRGÃOS CONSULTIVOS

▪ Comissões Temporárias

▪ Grupos de Trabalho

Organograma

O CAU/TO apresenta a seguinte estrutura

organizacional, aprovada através da Deliberação

Plenária nº23/2019
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

ORDINÁRIAS
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CEF/TO

Thamise Bezerra da Silva – Coordenadora 

Luciana Coelho Jardim – Suplente 

Robson Freitas Correa – Coordenador  Adjunto   

Fernanda Brito de Abreu – Membro 

Marcieli Coradin - Suplente   

CEDEP/TO

Valéria Ernestina de Oliveira – Coordenadora 

Lana Edla Costa Barbosa - Suplente

Fernanda Brito de Abreu – Coordenador  Adjunto

Marcieli Coradin - Suplente   

Auri Everton de Abrahão Feres – Membro 

Edias Ferreira Figueredo - Suplente



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

ORDINÁRIAS
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CPAFI/TO

Flávio Dalla Costa – Coordenador

Alisson Miguel de Souza Abadia – Suplente

Thamise Bezerra da Silva – Coordenador  Adjunto 

Luciana Coelho Jardim – Suplente 

Fernanda Brito de Abreu – Membro 

Marcieli Coradin - Suplente   



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

ESPECIAIS

CPUA/TO

Robson Freitas Correa – Coordenador

Auri Everton de Abrahão Feres – Coordenador  Adjunto   

Edias Ferreira Figueredo - Suplente

Valéria Ernestina de Oliveira – Membro 

Lana Edla Costa Barbosa - Suplente

Elaine Maria da Silva Basso Chiesa – Membro Convidado

Rosana Delmundes Bezerra – Membro Convidado

Nilza Veronica Amaral – Membro Convidado
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

ESPECIAIS

CPP/TO

Fernanda Brito de Abreu – Coordenadora  

Marcieli Coradin - Suplente   

Flávio Dalla Costa – Coordenador Adjunto

Alisson Miguel de Souza Abadia – Suplente

Thamise Bezerra da Silva – Membro

Luciana Coelho Jardim – Suplente 
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CONSELHEIROS – QUEM É QUEM?
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Federais
Titular: Matozalem de Sousa Santana

Suplente: Luís Hildebrando Ferreira 

Paz

Estaduais

Titular: Silenio Martins Camargo

Suplente: Elise

Titular: Valéria Ernestina de 

Oliveira

Suplente: Lana Edla Costa Barbosa

Titular: Flávio Dalla Costa

Suplente: Alisson Miguel de Souza 

Abadia

Titular: Fernanda Brito de Abreu

Suplente: Marcieli Coradin

Titular: Thamise Bezerra Silva

Suplente: Luciana Coelho Jardim

Titular: Auri Everton de Abrahão 

Feres 

Suplente: Edias Ferreira Figueiredo

Titular: Robson Freitas Correa



• 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
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O ano de 2021, semelhante ao ano de 2020, se manteve desafiador em relação ao

enfrentamento da Pandemia do Covid-19 e dos seus reflexos nas diversas áreas como a social,

a econômica e a política. No Tocantins perduraram, durante os primeiros meses do ano, medidas

rigorosas de enfrentamento ao novo coronavírus como suspensão de atividades não essenciais,

proibição de realização de eventos e de atendimento presencial ao público, entre outras. Muitas

destas medidas vieram sendo flexibilizadas à medida que os números de infecções e mortes

reduziram.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os índices relacionados à

construção civil do ano de 2021, em que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) da

construção civil alcançou 9,7% de crescimento, o melhor desempenho dos últimos 10 anos para

o setor. Já o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI)

registrou uma alta de 18,65% no período. O SINAPI tem por objetivo a produção de séries

mensais de custos e índices para o setor habitacional, e de séries mensais de salários medianos

de mão de obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da

construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação.

O mercado de atuação da arquitetura e urbanismo é estreitamente ligado ao desempenho

do setor da construção civil, setor que desde 2020 apresenta boa recuperação e crescimento. O

cenário de arrecadação do CAU/TO apresentou variação positiva frente ao programado para o

exercício, tanto em relação ao recolhimento de anuidades como ao número de Registros de

Responsabilidade Técnicas – RRT’s.



2.GOVERNANÇA,

ESTRATÉGIA E

ALOCAÇÃO DE RECURSOS.

15



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CAU
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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



SISTEMA DE GOVERNANÇA
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Figura: Sistema de Governança do CAU



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 2021 estão alocados, prioritariamente, nas áreas

estratégicas: Fiscalização, Atendimento, Comunicação, Capacitação e Assistência Técnica

para Habitação de Interesse Social.
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R$ 132.890,46

R$ 48.445,89

R$ 10.000,00

R$ 144.777,96

R$ 14.887,50

R$ 28.600

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$ 327.525,61

MAPA ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS



2

15% da RAL

Assegurar a eficácia 

no atendimento e no 

relacionamento com 

os Arquitetos e 

Urbanistas e a 

Sociedade

Desenvolver 

competências de 

dirigentes e 

colaboradores

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

1 iniciativas locais é a mesma nacional
3% da RAL Até 5% da RAL 2% da RAL 2% da RAL

2 1 1 1 1 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.

21



RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

22

A Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito do CAU/BR abrange questões
estratégicas, riscos e ameaças, com acompanhamento da execução do Plano de Ação e
abordagem como a das Três Linhas de Defesa (IIA, 2013). Desta forma o CAU/BR, extensível
aos CAU/UF, conta com os seguintes grupos de responsáveis envolvidos com o
gerenciamento de riscos:

• 1ª linha de defesa – Controles das Gerências e Assessorias do CAU/UF – Controles
desenvolvidos por meio de sistemas e processos sob orientação e responsabilidade de cada
gestor de área.

• 2ª linha de defesa – Controladoria do CAU/BR e Gerência de Planejamento e Gestão
Estratégica do CAU/BR e do CAU/UF – Coordenam as atividades de gestão e
monitoramento de riscos, auxiliando os gestores da primeira linha de defesa a
desenvolverem e aprimorarem seus controles internos.

• 3ª linha de defesa – Auditoria Interna do CAU/BR, Gerência de Planejamento e Gestão
Estratégica e Auditoria Independente contratada pelo CAU – Fornecem avaliações
(assegurações) independentes e objetivas sobre os processos de gerenciamento de riscos,
controle e governança ao CAU/BR e CAU/UF.



4. RESULTADOS E 

DESEMPENHO DA GESTÃO
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FISCALIZAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO

24

R$ 327.526
98 % do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

28,2 %
Mínimo 15% da Receita de 

Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

Para uma comunicação ainda

mais ágil e eficiente, anote o

WhatsApp do CAU/TO:

(63) 99259-2480

Horário de atendimento:

12h30min às 18h30min

Execução Orçamentária da Fiscalização



FISCALIZAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO
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As atividades de fiscalização do conselho foram intensificadas no ano de 2021, mesmo

com a equipe em trabalho remoto de janeiro a agosto. O setor de fiscalização focou suas

ações em frentes de trabalho que não demandassem a presença física do agente de

fiscalização, como a fiscalização de editais, de redes sociais e, principalmente, na fiscalização

dos alvarás de construção fornecidos pela Prefeitura de Palmas (que concentra cerca de 74%

do número de profissionais do Tocantins). A fiscalização de editais comtemplou certames de

concursos públicos e seleções públicas com previsão de vagas para arquitetura e

urbanismo, como também editais de licitação de obras públicas em todo estado.

No segundo semestre de 2021 em função da melhoria de condições sanitárias referentes

a Covid-19 o CAU/TO a equipe de colaboradores retornou ao trabalho presencial, com isso a

equipe de fiscalização pode retomar os serviços de fiscalização in loco. O retorno ocorreu

inicialmente na cidade de Palmas, posteriormente a fiscalização presencial foi estendida para

as cidades do interior do estado com maior concentração de população e profissionais.

A gestão do CAU/TO prioriza a fiscalização de natureza educativa, voltado a orientar,

acompanhar e verificar o exercício do profissional da Arquitetura e Urbanismo, assegurando a

legalidade e qualidade da prestação de serviços técnicos por parte de profissionais e empresas

habilitados. Garantindo desta maneira segurança à sociedade ao coibir o exercício ilegal da

profissão por parte de leigos e pessoas jurídicas que se utilizam ilegalmente da oferta de

serviços técnicos relacionadas à profissão.



FISCALIZAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO

26

Os resultados obtidos pela fiscalização no ano de 2021

refletiram aumento significativo na emissão de relatórios de

fiscalização, alcançando um percentual 315,8% superior ao do

ano de 2020.

Os serviços de fiscalização de editais de concursos e

licitações resultaram na impugnação de dois editais, nas

cidades de Aragominas e de Campos Lindos.

Foram protocolas via Sistema de Informação e

Comunicação do CAU – SICCAU o total de 12 denúncias,

100% atendidas pela fiscalização.

Foram emitidos no ano 919 relatórios de fiscalização,

comtemplando as cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi,

Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Almas, Taipas do

Tocantins, Augustinópolis, Praia Norte, Guaraí, Colinas,

Sampaio, Araguacema, Lagoa da Confusão e São Sebastião

do Tocantins. Do total mencionado 85,2% dos relatórios de

fiscalização foram arquivados por não haver fato gerador,

10,99% geraram notificação e somente 3,81% resultaram em

auto de infração.
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Fiscalização em Redes Sociais

O CAU/TO realiza fiscalização orientativa nas redes sociais aos

profissionais e acadêmicos de arquitetura e urbanismo quanto aos

requisitos para divulgação dos trabalhos nas redes sociais, como:

✓ Identificação da autoria do projeto;

✓ Título profissional;

✓ Número de registro no CAU;

✓ Atividade(s) técnica(s) desenvolvida(s);

✓ Número do RRT.

Ao se deparar com divulgações de estudantes de arquitetura e

urbanismo a fiscalização orienta que é permitida a divulgação dos

seus trabalhos acadêmicos nas redes sociais, contudo não é

permitido se intitular arquiteto e urbanista, e é necessário deixar

explicito que se trata de trabalho para graduação. Salienta, ainda, que

ao divulgar serviço de modelagem 3D de projeto para terceiros deve

deixar claro que sua participação é restrita ao processo de

modelagem 3D e é imprescindível informar autor do projeto.



FISCALIZAÇÃO – RESULTADOS E DESEMPENHO

28

Relatórios de Fiscalização por cidade

10º

4ª

Relatórios de Fiscalização por Unidade da Federação

Palmas/TO - 4ª Cidade mais fiscalizada

O CAU/TO figurou no ranking de fiscalização

do CAU com a cidade de Palmas, capital do

estado, como a 4ª cidade mais fiscalizada do país.

Um grande feito para um conselho de pequeno

porte, com equipe composta por um fiscal e um

gerente de fiscalização.

Tocantins - 10° Estado mais fiscalizado

No ranking de fiscalização por Estado obteve a 10ª colocação, entre as 27 unidades da

federação, com a emissão de 919 relatórios de Fiscalização.

Informações extraídas do Sistema IGEO

Informações extraídas do Sistema IGEO



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
97% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

11 %

Mínimo 10% da Receita de 

Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

O ano de 2021 foi desafiador em muitos

sentidos e podemos destacar que no

atendimento os desafios foram ainda maiores. O

trabalho remoto foi implementado no ano de

2020 e assim permaneceu até agosto de 2022.

No decorrer do exercício foi realizado

atendimento presencial por agendamento em um

dia por semana 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 2021, de modo

semelhante ao ano anterior.

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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REDE INTREGADA DE ATENDIMENTO - RIA

✓ 150 Ligações

✓ 74 Chat

✓ 6 E-mail

Motivo de contato atendimento do CAU BrasilAtendimentos por Canal

Informação Reclamação 
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93% ficaram satisfeitos e 

muito satisfeitos - Meta 

90% de satisfação

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO -

RECEPTIVO

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO 

- CHAT

79% ficaram satisfeitos 

e muito satisfeitos -

Meta 90% de satisfação

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO -

CONSOLIDADO

90% 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$ 70.189

100% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

6,5 %

Mínimo 3% da Receita de 

Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

Termo de Cooperação Técnica 

Em 19 de outubro foi formalizado o termo de

cooperação entre os CAUs de Alagoas, Amazonas,

Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso,

Pernambuco, Piauí e Tocantins, desenvolvidas de

modo conjunto, para promoção de ações conjuntas

de comunicação para os diversos campos

profissionais: patrimônio histórico, urbanismo,

arquitetura social, acessibilidade, meio ambiente,

entre outros.

Por meio desta cooperação técnica as peças

da campanha de valorização profissional intitulada

“Vida Bem Pensada”, promovida pelo CAU/MT foi

disponibilizada aos CAU/UFs participantes sem

custo, com a cessão dos direitos autorais.

O CAU/TO utilizou o material cedido

em suas ações de valorização profissional e

de comemoração ao dia do Arquiteto e

Urbanista, comemorado em 15 de dezembro.

Através da campanha foram realizadas

veiculação de vídeos institucionais em

emissoras de TV, nas cidades de Palmas,

Araguaína e Gurupi; veiculação em Outdoor e

Busdoor em Palmas, e ampla divulgação da

campanha nas redes sociais do conselho.

A intenção foi comunicar aos

profissionais e à sociedade que a arquitetura e

o urbanismo contempla elementos desde o

ponto de ônibus do seu bairro, da sua casa,

até as grandes construções e edifícios.
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A CEF/TO lançou em 28 de outubro o Edital do 3º

Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do

Tocantins 2020-2021. O concurso avaliará e premiará

trabalhos de conclusão de curso, elaborados nos anos

de 2020 e 2021, por estudantes dos cursos de

Arquitetura e Urbanismo de Instituições de Ensino

Superior do Estado do Tocantins (Universidades,

Centros de Ensino Superior ou Faculdades) que

estejam cadastrados no Conselho.

O concurso tem por objetivo valorizar o

profissional recém formado, através da exposição do

seu trabalho de graduação , além de fomentar o debate

profissional e as práticas acadêmicas, fazendo uma

ponte entre a teoria e a prática, buscando assim a

melhoria da qualidade de ensino e exercício

profissional.

A Seleção dos trabalhos e premiação ocorrerão

nos primeiros meses do exercício seguinte.

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF
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Palestra Código de Ética e Direito Autoral

No dia 28 de outubro o CAU/TO participou da Jornada

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo da

Unicatólica com a palestra Código de Ética e Direito Autoral,

voltada aos alunos de todos os períodos do curso. O objetivo

foi difundir o Código de Ética e explanar sobre o Direito

Autoral, no intuito de fomentar o conhecimento, orientar e

esclarecer dúvidas dos acadêmicos. Ministraram a palestra o

Gerente Técnico e de Fiscalização, Gilmar Scaravonatti, e a

Analista de Fiscalização, Maria Gabriella Agostini.

O presidente do CAU/TO, Silenio Martins Camargo, também participou do evento e falou

sobre o Conselho e as ações desenvolvidas, conversou também sobre a importância de

introduzir as boas práticas profissionais no ambiente universitário e sobre a relevância de

exercer a arquitetura e urbanismo com ética e disciplina. Esse debate contribui na formação de

melhores pessoas para a sociedade e em melhores profissionais para o mercado.

Quanto ao Direito Autoral, no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, foi explanado sobre a

Resolução nº 67 do CAU/BR que trata sobre direito autoral e estabelece normas e condições

para o registro de obras intelectuais no CAU. O intuito foi de ampliar o debate sobre o tema,

pois ainda é pouco difundido e precisa de melhor entendimento e compreensão por parte de

todos. Assunto muito pertinente de ser debatido junto aos acadêmicos, para que tenham

conhecimento sobre os direitos autorais de uma obra intelectual e sua relação com a ética

profissional.
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O CAU/TO participou, em Brasília, do 20º

Seminário Regional da CED-CAU/BR, realizado

nos dias 3 a 5 de novembro. O tema do evento foi

Ética-Profissional: Reflexões sobre os novos

desafios numa sociedade físico-digital.

Na ocasião o CAU/TO apresentou o painel

Estratégias para atuação nas Mídias Sociais, em

que discorreu sobre os objetivos e desafios da

fiscalização realizada nas mídias sociais,

demonstrando o trabalho realizado e estudos de

casos elucidativos.

O Conselho foi representado pelo Gerente

Técnico e de Fiscalização, Gilmar Scaravonatti, e

pelo Assessor Jurídico, Andrelson Pinheiro Portilho

Rodrigues.

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL – CEDEP

Foram tramitados para distribuição na comissão 3 processos éticos, contudo ao longo do

exercício ocorreu o julgamento de 6 processos. Em dezembro foram recepcionados 22 altos de

infração para julgamento, deste 1 foi finalizado no exercício.
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Em 15 e dezembro foi celebrado convênio de ATHIS 2021

com o Instituto Reviver, selecionado através do Chamamento

Público nº 03/2021 irá executar o projeto Requalifica – uma

proposta de melhorias relacionadas a acessibilidade para

pessoas com deficiência que irá atender 11 beneficiários. O

projeto selecionado tem o objetivo de sanar problemas

decorrentes da autoconstrução e de adaptações sem instrução

técnica adequada, ocasionado a não acessibilidade das pessoas

com deficiência, tais como: ausência de rampa e calçadas para

acesso a edificação, desníveis entre ambientes, pisos irregulares

e falta de barras de apoio nos banheiros.

Assinaram o convênio pelo CAU/TO o presidente Silenio

Martins Camargo e pelo Instituto Reviver a presidente Soraia

Maria Tomaz. O prazo de execução do projeto é de 3 meses a

contar da data de assinatura, a execução da proposta

contemplada ocorrerá nos primeiros meses de 2022.

A Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social (ATHIS), regulamentada pela

Lei nº 11.888/08, tem como objetivo estimula a promoção de melhores condições de vida para

as populações, a partir de propostas que visem qualificar e/ou complementar medidas

necessárias para uso e aproveitamento de espaços edificados e de seu entorno, bem como a

provisão de equipamentos sociais e urbanos.

COMISSÃO DE POLÍTICAS PROFISSIONAIS – CPP



Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RNON
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R$ 50.000,00

100% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

4,6%

Mínimo 2% da Receita de Arrecadação

LIMITE ALCANÇADO

ATHIS – DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O desafio do Conselho é 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 também dar

continuidade a projetos no âmbito do CAU/TO que possam comtemplar novos municípios e

instituições.
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OUTRAS INICIATIVAS RELEVANTES

O CAU/TO disponibilizou 15 vagas no

curso Dicas Jurídicas para Elaboração

de Contratos ministrado pela Advogada

Thamara Thaliéry dos Santos, realizado

pelo CAU/MT. A ministrante orientou

sobre segurança jurídica aos

profissionais na hora de firmar um

contrato de prestação de serviços de

arquitetura e urbanismo. A ministrante

detalhou a estrutura e as cláusulas

indispensáveis em um contrato,

legislação aplicável, elementos

essenciais à validade do negócio

jurídico, duração, remuneração, objeto e

extinção de contratos; também pontuou

sobre direitos e obrigações na

prestação de serviços, assim como a

responsabilidade civil do arquiteto e

urbanista.
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LI

Tema:. Autoconhecimento

Data: 17/06/20201

Live realizada no perfil Oficial do CAU/TO 

no Instagram

Tema: Atendimento ao Cliente

Data: 24/06/2021

Live realizada no perfil Oficial do CAU/TO 

no Instagram

LIVES 



LIVES 
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LI

Tema: Processos e Finanças no Escritório 

de Arquitetura 

Data: 12/05/2020

Live realizada no perfil Oficial do CAU/TO 

no Instagram

Tema: Reciclagem de Resíduos da 

Construção e Demolição - RCD

Data: 27/05/2020

Live realizada no perfil Oficial do CAU/TO 

no Instagram
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LI

Convidados da Live 4

Reciclagem de Resíduos 

da Construção e 

Demolição
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LI

Tema: Turismo e Arquitetura no Tocantins

Data: 19/08/2021

Live realizada no perfil Oficial do CAU/TO 

no Instagram

Tema: 20 anos do Estatuto da Cidade 

Data: 23/09/2021

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

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 – 50%

Nível
Médio – 50% Superior – 50%

Gênero
Masculino – 25% Feminino – 75%

Institucional: 
7 

Conselheiros

Fiscalização: 
2 

empregados

Administrati
vo: 4 

empregados

Atendimento
: 1 

empregado e 
1 estagiário

Presidência: 
1 empregado

Assessoria 

Contábil e 

Comunicação 

são 

terceirizadas

Agente de 

Fiscalização

Assessor da 

Presidência

Auxiliar de 

Serviços Gerais

Assessor Jurídico

Gerente Técnico

Assistente 

administrativo

Gerente 

Administrativa

Cargos
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52

36

•Atendimento•Administrativo

•Fiscalização•Presidência

R$ 
48.901,32

R$ 
267.761,34  

R$ 
99.180,72

R$ 
304.480,69

GESTÃO DE PESSOAS

LRF: 

57,02%

4 3 1 1

74 3 1 0

74 4
0 1

7

EVOLUÇÃO DA FORÇA DE 

TRABALHO

2019 2020 2021

249.871 

26.450 

43.883 

6.081 

335.298 

19.553 

8.233 

9.068 

242.056 

32.427 

-

-

413.647 

32.194 

6.197 

9.265 

 -  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
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EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR FORÇA DE 

TRABALHO

2021 2020
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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 2021. 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

Prevista Realizada

2
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DESPESAS

283.389

1.410

430.755

74.673

354.230

5.461

Detalhamento da receita

Anuidades Certidões RRT's Financeiras Fundo de apoio Outras receitas

9.011 
52.753 

14.028,31

134.083,71

4.331,47

3.045,29

674.568,68

11.461,50 157.857,77

50.000 

Empenhos por modalidade de 

contratação

Tomada de preços

Pregão

Adesão a ata

Dispensa

Inexigibilidade

Suprimento de fundos

Fopag

Diárias

Chamamento público

Outros

87

32

15

Empenhos por tipo

Ordinário

Estimativo

Global
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS
PREVISTA REALIZADA DIFRENÇA %

Anuidade PF 242.485 250.950 8.465 3%

Anuidade PJ 43.787 32.439 (11.347) -26%

Certidões 3.000 1.410 (1.590) -53%

RRT 429.260 430.755 1.496 0%

Juros sobre anuidades 11.000 8.471 (2.529) -23%

Multas sobre anuidades 11.500 21.083 9.583 83%

Aplicações 20.507 45.119 24.613 120%

Fundo de apoio 434.460 354.230 (80.230) -18%

Outras 4.532 5.461 930 21%

Superávit financeiro 863.875 - (863.875) -100%

TOTAL 2.064.405 1.149.920 (914.486) -44%
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 300.000
 400.000
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Comparativo de receita

PREVISTA REALIZADA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA %

Pessoal, encargos e benefícios 731.716 720.324 (11.392) -2%

Diárias + Passagens
41.435 25.490 

(15.945) -38%

Material de consumo
16.052 10.153 

(5.899) -37%

Estagiários
10.282 9.265 

(1.017) -10%

Prestação de serviços 232.473 193.969 (38.504) -17%

Encargos diversos
41.743 22.222 

(19.521) -47%

Fundo de apoio + CSC + 

Convênios
126.830 126.616 (214) 0%

Investimento 863.875 
3.102 

(860.773) -100%

TOTAL 2.064.405 1.111.141 (953.265) -46%

 -
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 1.000.000

Comparativo da despesa

PREVISTA REALIZADA
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Comentários:

A realização da receitas correntes foi dentro do esperado,

faltando arrecadar apenas 4% das expectativas previstas para

o exercício.

Principais desafios e ações futuras:

O fundo de apoio corresponde pouco mais de 30,80% de toda

a arrecadação realizada pelo Conselho. Diante disso, ao longo

dos anos, o regional pretende tornar-se autossustentável com

as ações de fiscalização e cobrança dos profissionais e

empresas devedores.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.081.062,01 

158.059,72 

214,54 

922.787,75 

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

2.499,00

603 

Aquisições 2021

Equipamentos de processamento de dados Móveis e utensílios
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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 - 2021 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

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

CEF

CEDEP

CPAF

CCPUA

CPP

Administrativo

Fundo de apoio

Atendimento

Comunicação

Capacitação

CSC - Fiscalização

CSC - Atendimento

CSC - Siscaf

Fiscalização

Presidência

Sede

ATHIS

Patrocínio

9.481 

9.292 

5.591 

7.481 

5.591 

544.956 

15.764 

125.669 

48.446 

14.888 

48.875 

7.221 

4.969 

278.651 

64.055 

834.875 

28.600 

10.000 

1.540 

-

99 

-

-

452.318 

15.764 

110.681 

67.889 

13.101 

48.875 

7.221 

4.755 

273.638 

62.642 

-

50.000 

-

7.941 

9.292 

5.492 

7.481 

5.591 

92.638 

0 

14.988 

-19.443 

1.786 

-

-

214 

5.013 

1.413 

834.875 

-21.400 

10.000 

Execução dos planos de ações por centro de custo fase liquidação

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 2021, constatou-se um superávit
orçamentário no valor de R$ 38.779,19.

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

2019

2020

2021

1.191.092,53

1.035.888,75

1.149.919,75

1.156.036,02

936.568,70

1.111.140,56

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 2021, resultou
numa variação patrimonial
positiva (superávit patrimonial)
de R$ 186.463,51.

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/resolucao200/). 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 “o

acompanhamento da gestão e de adequação às

normas pelo CAU/BR e pelos CAU/UF”, segundo o

art. 12° da Resolução CAU/BR nº 200/2020.

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 2021, 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 2021.

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

ATIVO 2019 2020 2021

Ativo Circulante 1.101.226 1.209.870 1.369.616

Bancos 844.913 947.561 1.081.062 

Anuidades a receber 465.924 575.562 712.915

(-) Provisão de perdas (225.917) (323.839) (436.439)

Outros créditos 16.306 10.587 12.078 

Ativo Não Circulante 411.256 404.905 395.275 

Bens patrimonais 574.972 577.271 580.373 

(-) Depreciação de bens (163.717) (172.366) (185.098)

Total 1.512.481 1.614.775 1.764.891 

Ativo financeiro 844.913 947.561 1.081.062 

Ativo permanente 667.568 667.214 683.829 

PASSIVO + PL 2019 2020 2021

Passivo Circulante 73.354 83.471 158.060 

Obrigações Trabalhistas 68.853 81.966 63.233 

Fornecedores 4.388 1.500 81.536 

Outras obrigações 113 5 13.290 

Passivo Não Circulante - - -

Patrimônio Líquido 1.439.127 1.531.304 1.606.831 

Resultados Acumulados 1.439.127 1.531.304 1.606.831 

Total 1.512.481 1.614.775 1.764.891 

Passivo financeiro 73.931 83.685 160.676 

Passivo permanente - - -

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Variações Patrimoniais 

Aumentativas
2019 2020 2021

Contribuições (anuidades) 362.130 390.458 419.079 

Serviços (taxas RRT) 362.180 365.339 432.323 

Juros e encargos de mora 20.581 12.559 8.471 

Multas sobre anuidades 58.250 30.010 66.202 

Transferências 449.291 343.591 354.230 

Outras VPA's 8.915 3.173 5.305 

Total 1.261.347 1.145.131 1.285.609 

Déficit do exercício - - -

Variações Patrimoniais 

Diminutivas
2019 2020 2021

Pessoal e encargos 679.102 668.087 701.591 

Material de consumo 4.437 1.314 10.153 

Serviços de terceiros 359.463 243.232 248.053 

Depreciação de bens 23.450 13.453 12.732 

Transferências 55.733 29.341 126.616 

Desvalorização e perdas 10.715 - -

Total 1.132.900 955.428 1.099.145 

Superávit do exercício 128.448 189.703 186.464 

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receitas Orçamentárias 2019 2020 2021

Receitas correntes 1.191.093 1.035.889 1.149.920 

Contribuições (anuidades) 291.910 281.216 283.389 

Serviços (taxas RRT) 362.180 365.339 432.323 

Financeiras 78.831 42.569 74.673 

Transferências 449.291 343.591 354.230 

Outras correntes 8.880 3.173 5.305 

Receitas de capital - - -

Superávit Financeiro - - -

Total 1.191.093 1.035.889 1.149.920 

Defícit do exercício - - -

Despesas Orçamentárias 2019 2020 2021

Despesas correntes 1.076.679 929.466 1.108.038 

Pessoal 673.937 681.137 725.589 

Material de consumo 4.673 1.077 10.153 

Serviços de terceiros 284.947 198.929 223.458 

Encargos diversos 57.387 18.982 22.222 

Transferências 55.733 29.341 126.616 

Despesas de capital 79.358 7.102 3.102 

Investimentos 79.358 7.102 3.102 

Total 1.156.036 936.569 1.111.141 

Superávit do exercício 35.057 99.320 38.779 

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Ingressos 2019 2020 2021

Receitas orçamentária 1.191.093 1.035.889 1.149.920 

Recebimentos 

extraorçamentários
917.434 909.844 1.033.811 

Saldo em espécie do exercício 

anterior
820.130 844.913 947.561 

Total 2.928.657 2.790.646 3.131.292 

Dispêndios 2019 2020 2020

Despesa orçametária 1.156.036 936.569 1.111.141 

Pagamentos 

extraorçamentários
927.707 906.516 939.089 

Saldo em espécie para o 

exercício seguinte
844.913 947.561 1.081.062 

Total 2.928.657 2.790.646 3.131.292 

https:///
https:///
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

DFC 2019 2020 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Ingressos 

Receita corrente 1.191.093 1.035.889 1.149.920 

Outros ingressos 912.469 908.129 949.658 

Desembolsos 

Despesa corrente 1.071.714 927.752 1.023.885 

Outros desembolsos 927.707 906.516 939.089 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES 104.141 109.750 136.604 

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

Ingressos - - -

Desembolsos 79.358 7.102 3.102 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS INVESTIMENTO (79.358) (7.102) (3.102)

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

Ingressos - - -

Desembolsos - - -

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS FINANCIAMENTO - - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE 

CAIXA 
24.783 102.647 133.501 

CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 820.130 844.913 947.561 

CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 844.913 947.561 1.081.062 

https:///
https:///
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/
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7. ANEXOS E APÊNDICES


