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SOBRE ESSE RELATO

Bem-vindos.

Em 2021, a atuação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Espirito Santo foi conduzida de forma integrada, conforme ações
propostas pelo corpo gestor e previstas no plano de ação e orçamento.
A gestão elencou suas prioridades de trabalho com foco na
transparência, regularidade, economicidade e fiscalização da atuação
profissional, conforme planejamento estratégico que reflete sobre os
cenários, estabelecendo um conjunto de prioridades e metas para
orientar a atualização dos planos de ação do CAU/ES, visando o alcance
dos objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico do CAU, que é a
síntese do seu Planejamento estratégico 2023. O objetivo deste relato
integrado é demonstrar à sociedade em geral assim como aos
arquitetos e urbanistas os resultados obtidos em 2021, bem como as
novas políticas e diretrizes para um melhor desempenho da atuação do
Conselho, na busca do fortalecimento da profissão e da arquitetura e
urbanismo no Estado do Espirito Santo. A estrutura geral apresentada
neste documento foi customizada com base na estrutura sugerida pelo
TCU e tem como objetivo simplificar o processo de produção do
Relatório de Gestão, sem prejuízo dos requisitos previstos na
Resolução que define os procedimentos orçamentários, contábeis e de
prestação de contas a serem adotados pelo CAU/BR e CAU/UF, que
estabelece as diretrizes para a prestação de contas do exercício de
2021. O modelo aqui proposto tem foco na clareza e concisão, com
prioridade para as informações mais relevantes para a avaliação da
gestão, com grande benefício para a transparência das informações.
Os dados e informações apresentados abrangem o período entre 1º de
janeiro e 31 de dezembro de 2021.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O nosso primeiro ano de mandato foi marcado por
inúmeras ações em prol dos profissionais de
arquitetura do Espírito Santo e, mesmo com um
cenário de pandemia, com trabalho remoto do
CAU em boa parte do ano, conseguimos alcançar
os objetivos traçados no início do ano.
Solicitamos e conseguimos diversas reuniões
com prefeituras do norte ao sul do estado,
órgãos governamentais e instituições voltadas
para a construção civil, onde ampliamos o diálogo
visando melhorias na qualidade de vida de nossas
cidades e ajuda aos nossos profissionais no
exercício da arquitetura.
O ano ainda sob impacto da pandemia nos fez
realizar todos os eventos de forma online, e
conseguimos com sucesso organizar muitos,
como o Architech e a Semana do Meio Ambiente.

Uma das marcas que deixamos neste ano com o
trabalho foram os cursos oferecidos aos
arquitetos e arquitetas, ofertamos mais de 300
vagas em áreas diversas de especialização da
Arquitetura, como: perícia, patologia, Revit, BIM,
como montar um escritório, etc...
A contratação de um Gerente Geral veio somar a
uma equipe comprometida com o sucesso do
Conselho, além disso, procuramos motivar aos
conselheiros à constante participação na rotina e
ideias para o CAU-ES.
Fechamos o ano homenageando os arquitetos
Paulo Mendes da Rocha e Maria do Carmo
Schwab, grandes mestres de nossa arquitetura e
referências para as gerações.

Eliomar Venancio de Souza Filho
Presidente
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ORGANIZAÇÃO
Para o desempenho de sua finalidade, o CAU/ES será organizado
da seguinte forma:

Órgãos

Deliberativos

Comissão Eleitoral do

CAU/ES (temporária)

Plenário

Conselho

Diretor

Presidência

Comissões

Permanentes

(Ordinárias)

Órgãos

Consultivos

Comissões 

Temporárias

 

Grupos de

Trabalho

 

Colegiado das

Entidades

Estaduais de

Arquitetos e

Urbanistas do 

CAU/ES

 

 

E AMBIENTE EXTERNO

VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo –
CAU, compreendendo a Unidade Nacional –
CAU/BR e as Unidades Estaduais – CAU/UF,
autarquia criada pela Lei 12.378/2010,
tem como função “orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão de
arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e
disciplina da classe em todo o território
nacional, bem como pugnar pelo
aperfeiçoamento do exercício da
arquitetura e urbanismo”. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Espírito Santo (CAU/ES), pessoa jurídica de
direito público sob a forma de autarquia
federal, com sede e foro na cidade de
Vitória, no Estado do Espírito Santo, tendo
por finalidade orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão de
Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e
disciplina dos arquitetos e urbanistas, bem
como pugnar pelo aperfeiçoamento do
exercício da Arquitetura e Urbanismo, no
âmbito de sua jurisdição.

VALORES
Ser reconhecido como referência na

defesa e fomento das boas práticas da

arquitetura e urbanismo

Ética e transparência; 
Excelência organizacional; 
Comprometimento com a inovação; 
Unicidade e integração;
Democratização da informação e
conhecimento.

Promover arquitetura e urbanismo
para todos

VISÃO

MISSÃO

CNPJ: 14.926.751/0001-48     Código CNAE: 94.12-0-01   Natureza Jurídica: Autarquia Federal
Endereço: Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória – ES, CEP 29050-690    
Contato: (27) 3224-4850
Site: https://www.caues.gov.br/      Email: atendimento@caues.gov.br
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CONSELHO

COMPOSIÇÃO DO 

Carolina Gumieri
Pereira de Assis

(Titular)

Hélio Marcio
Honorato Lírio

(Suplente)

Edézio Caldeira
Filho 

(Titular)

Hansley Rampineli
Pereira 

(Suplente)

Gregorio Garcia
Repsold
 (Titular)

Max Mendes
Mello

 (Suplente)

Heliomar Venancio
de Souza Filho

(Titular)

Caroline Proscholdt
Zamboni

 (Suplente)

João Marcelo de
Souza Moreira

(Titular)

Regina Cardoso
Morandi

(Suplente)

Liane Becacici
Gozze Destefani

(Titular)

Renzo Romão
Capelini

(Suplente)

Luciane Veiga
dos Santos

(Titular)

Geraldo Lino
da Silva

 (Suplente)

Lucio Rossi de
Oliveira
 (Titular)

Renata Salles
Ramos Modenesi

(Suplente)

Pollyana Dipré
Meneghelli

(Titular)

Maria Alice Barreto
Marins Rampinelli

(Suplente)

Priscila Ceolin 
Gonçalves Pereira

 (Titular)

Cirley Jane Cellia 
de Aguiar

(Suplente)

CONSELHEIROS FEDERAIS

Giedre Ezer da Silva Maia
(Titular) 

CONSELHEIROS ESTADUAIS

Emilio Caliman Terra
(Suplente)
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CONSELHO

COMPOSIÇÃO DO 

O Plenário do CAU/ES é composto por 10 conselheiros
titulares distribuídos entre 03 Comissões Ordinárias. Para dar
efetividade às suas prerrogativas legais e propósitos de
gestão, as Comissões Ordinárias são divididas em: Ética,
Disciplina, Ensino e Formação, Exercício Profissional e
Planejamento, Finanças e Atos Normativos. É a partir destas
comissões que são deliberadas as ações internas e também
as decisões que serão aplicadas, não só para a defesa da
arquitetura e do urbanismo, mas também para cumprir o papel
do Conselho junto à sociedade.

Comissão de Ética, Disciplina, 
Ensino e Formação

 Coordenadora

Liane Becacici Gozze Destefani

Coordenador
Adjunto

Membros

João Marcelo de Souza Moreira

Gregorio Garcia Repsold

Edézio Caldeira Filho

Priscila Ceolin Gonçalves Pereira

CEDEF CEP
Comissão de Exercício

Profissional

Pollyana Dipré Meneghelli

João Marcelo de Souza Moreira 

Carolina Gumieri Pereira de Assis

Edézio Caldeira Filho

Lucio Rossi de Oliveira

 Coordenadora

Coordenador
Adjunto

Membros

CPFA
Comissão de Planejamento, Finanças 

e Atos Normativos

Carolina Gumieri Pereira de Assis

Pollyana Dipré Meneghelli 

Liane Becacici Gozze Destefani

Luciane Veiga dos Santos

Lucio Rossi de Oliveira

 Coordenadora

Coordenadora
Adjunto

Membros

O Conselho Diretor, composto pela presidente e pelas
coordenadoras das três comissões ordinárias instituídas,
tem por finalidade o fortalecimento da relação entre a
presidente e o plenário, estabelecendo a integração com as
comissões e auxiliando-o nos atos relativos ao exercício da
presidência. Organiza-se em reuniões mensais de
deliberação sobre assuntos relativos à organização interna
da estrutura física e humana do Conselho, sobre ações
efetivas das comissões, prioridades de realizações,
comunicação e parcerias, além de organizar as pautas e as
discussões que serão realizadas nas reuniões Plenárias.
As reuniões Plenárias acontecem uma vez por mês com o
objetivo de deliberar e sancionar, aprovando ou não, as
decisões tomadas pelas comissões ou acerca de assuntos
diversos relacionados ao Conselho.

 CONSELHO

DIRETOR

Heliomar Venancio
de Souza Filho 

 Presidente

Carolina Gumieri
Pereira de Assis 

 Coordenadora CPFA

Liane Becacici Gozze
Destefani 

 Coordenadora CEDEF

Pollyana Dipré
Meneghelli 

 Coordenadora CEP
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CARGOS

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL 

Plenário

Comissões 
Permanentes

Conselho
Diretor 

Comissões
Especiais

Presidente Assessor
Jurídico

Assessor
Técnico Jurídico

Gerente
Técnico

Analista
Técnico

Analista
Técnico

Gerente Administrativo
e Financeiro

Analista 
TI

Analista 
Finanças

Assessor de Comunicação
e Relações Institucionais

Assistente
Administrativo

Analista
Fiscalização

Analista
Administrativo

Analista
Fiscalização

Analista
Administrativo

Assistente
Administrativo

Acesse: https://transparencia.caues.gov.br/
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SETORES

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL 

Acesse: https://transparencia.caues.gov.br/

Plenário

Comissões 
Permanentes

Conselho
Diretor 

Comissões
Especiais

CEAU -  Colegiado das entidades de
Arquitetura e Urbanismo

(CAU + IAB + Sindarq)

Presidência Assessoria
Jurídica

Assessoria
Técnica Jurídico

Gerência
Técnica

Divisão
SICCAU

Gerência Administrativa
e Financeira

TI
 Finanças
e Contábil

Assessoria de Comunicação
e Relações Institucionais

Fiscalização Atendimento

Gestão Patrimonial de
compras, serviços e pessoal
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INSTÂNCIAS

INFORMAÇÕES
ORGANIZACIONAIS

PLENÁRIA

Delibera ações
ao conselho.

PRESIDÊNCIA:

Decide assuntos administrativos,
financeiros, institucionais relacionados
ao Conselho, observando disposições
legais vigentes e as decisões emanadas
do Plenário. Representa o Conselho
institucionalmente em reuniões, órgãos e
eventos.

COMISSÕES ORDINÁRIAS: 

Auxilia o Plenário no desenvolvimento
de atividades contínuas e relacionadas
a um tema específico, de caráter legal,
técnico, administrativo e financeiro.

COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

Apoia a presidência em questões
pertinentes a temas específicos, de
caráter consultivo e temporário, cuja
proposição de criação e formatação são
de competência do presidente do
Conselho.

GERÊNCIA ADM.

FINANCEIRA:

Garante a infraestrutura adequada
ao Conselho, da forma mais
adequada e com o melhor resultado
possível para sua sustentabilidade.
Atua junto à presidência com foco
numa gestão transparente, gerando
resultados e agregando valores.

ASSESSORIA DE

COMUNICAÇÃO:
Planeja e operacionaliza ações de
comunicação interna e externa,
dando publicidade aos conteúdos
e informações de interesse dos
arquitetos e urbanistas e da
sociedade em geral, assegurando
a transparência em relação aos
atos e atividades do Conselho.

ASSESSORIA JURÍDICA:

Assessora e orienta, juridicamente, a
administração, embasando decisões
e demais documentos, de acordo
com a legislação vigente. Propõe e
acompanha ações, em todas as
esferas judiciais, de forma a garantir
o pleno exercício das competências
institucionais, além de promover
defesas e recursos em processos
judiciais nos quais o Conselho figure
como parte.

GERÊNCIA TÉCNICA:

Responsável pela gestão dos
setores de atendimento, técnico
e de fiscalização do Conselho,
auxiliando em ações relativas à
área de ensino e exercício
profissional.

COMISSÕES ORDINÁRIAS

INFORMAÇÕES
ORGANIZACIONAIS  

Comissão de Ética, Disciplina, Ensino e
Formação (CEDEF)

A Comissão de Ética, Disciplina, Ensino e Formação, no âmbito da ética e disciplina, conforme
artigo 86 do Regimento Interno do CAU/ES, deve cumprir a finalidade de zelar pela verificação
e cumprimento dos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e do
Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Já em relação
ao ensino e formação, de acordo com o artigo 85 do Regimento Interno do CAU/ES, deve
cumprir a finalidade de zelar pelo aperfeiçoamento da formação em Arquitetura e Urbanismo,
respeitado o que dispõem os artigos 2°, 3°, 4°, 24, 28, 34 e 61 da Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

Comissão de Exercício Profissional
(CEP)

Conforme artigo 87 do Regimento Interno do CAU/ES,
a Comissão de Exercício Profissional do CAU/ES deve
cumprir a finalidade de zelar pela orientação e
fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo. 

As competências detalhadas de cada comissão estão disponíveis na íntegra no
Regimento Interno no Portal da Transparência no sítio eletrônico do CAU/ES
(https://transparencia.caues.gov.br/).

Comissão de Planejamento, Finanças e
Atos Normativos (CPFA)

Conforme artigo 88 do Regimento Interno do CAU/ES,
a Comissão de Planejamento, Finanças e Atos
Normativos do CAU/ES deve cumprir a finalidade de
zelar pelo funcionamento do Conselho, em suas
organizações e administrações, respeitado o
disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 12.378, de
31 de dezembro de 2010.
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-Plenário

- Comissões Permanentes

- Comissões Especiais 

- Estrutura Organizacional 

- Recursos Humanos 

- Planejamento e acompanhamento da

Gestão Estratégica 

- TI e Comunicação

-Garantir à sociedade 

fiscalização dos serviços 

de A e U no Estado

-Analisar e julgar casos 

de falta de ética

-Regulamentação da profissão e das

condutas éticas, disciplinares e técnicas

da A e U

-Acompanhar e analisar os RRTs

-Ajudar na qualificação do ensino de A e U 

- Buscar em conjunto com as prefeituras

e o estado, formas de fiscalizar e punir os

responsáveis pelo não cumprimento de

leis e regulamentos da A e U 

- Fornecer a Carteira de Identificação do

profissional de A e U 

-Divulgar e orientar as melhores práticas

na àrea de A e U 

- Fornecer CATs e Declarações

PARCEIROS ESTRATÉGICOS

E FORNECEDORES

- Sociedade 

- Arquitetos e Urbanistas

-Escritórios de Arquitetura e

Urbanismo

-Cadeia produtiva da indústria da

Construção 

- Gestores do CAU/ES 

- Funcionários de outros CAU/UF 

- Outros Conselhos profissionais 

-Órgãos públicos nas três esferas

de governo

- Instituições de Ensino

- Entidades de Classe.

ATIVIDADE - CHAVE

-Plano de Fiscalização

- Planejamento e Gestão Estratégica

- Comunicação e Atendimento

- Normatização da profissão

- Gestão do Conhecimento 

- Gestão do Relacionamento

- Eventos (cursos e treinamentos)

- Convênios e Parcerias

- Prestação de Contas

RECURSOS - CHAVE

ESTRUTURA  DE CUSTO

-Utilização de Centro de Custos

por projetos e atividades 

-Todos os departamentos e

projetos separados

 por grupos 

-Controle efetivo da execução

pelo acompanhamento periódico

-Utilização de sistemas de tecnologia

próprios para contabilidade (SISCONT)

-SICCAU com informações de

arrecadações  

- Auditoria Periódica de Custos

FONTES DE RECEITA

-Anuidades de Pessoa Física

-Anuidades de Pessoa Jurídica

-RRT

-Taxas e Multas
-Aplicações Financeiras 

-Outras Receitas

(Restituições e

Emolumentos)

- Receita Capital

FONTES DE RECEITA

-Sítio eletrônico do CAU/ES 

- SICCAU 

- Redes sociais do CAU/ES 

Presencial

- Sede na Capital de ES

- Publicidade e Publicações 

- Assessoria de comunicação

- Assessoria de Imprensa 

RELACIONAMENTO

COM O PÚBLICO-ALVO

-SICCAU- Sistema de

Informação e 

Comunicação do CAU 

-Portal do CAU

-Portal da Transparência 

-Sede na capital de ES

-Canal de Ouvidoria do CAU/BR

-Atendimento presencial

CANAIS DE ENTREGA DOS

SERVIÇOS 

PÚBLICO-ALVO

- Sociedade Capixaba 

- Arquitetos e Urbanistas

-Empresas de Arquitetura e

Urbanismo

-Universidades de A e U  

- Entidades representativas da

Arquitetura e Urbanismo  

- Cadeia produtiva da Industria da

Construção

Classificações:

-Relações de prestação de

serviços

-Relações políticas e institucionais 

-Relações de fiscalização

-Relações de formação profissional

e pesquisa

- Relações de captação de

recursos

-Relações associativas 

-Relações culturais e cientificas

Online

EXTERNO

AMBIENTE
NEGÓCIO DO CAU

MODELO DE 

Aos mencionarmos os impactos do cenário externo nas atividades do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espirito – CAU/ES no exercício de 2021, não podemos deixar de mencionar os reflexos da
Pandemia Mundial, que perdurou durante todo o ano de 2021 e continuou afetando a economia global,
gerando instabilidades políticas, sanitárias, financeiras e sem precedentes na história recente.

Muito puxado por esta Pandemia, o PIB do Brasil encerrou 2021 com um crescimento de 4,6%.
 
Ao analisarmos o desempenho do Conselho, no exercício de 2021, algumas questões devem ser
levadas em consideração, principalmente o fato de ter sido um ano de continuidade da crise, sem base
histórica para definição de novos parâmetros e com muitas dúvidas e incertezas do que iríamos
vivenciar no futuro.

Um ano onde o desafio por uma gestão austera, presente e transparente gerou tratativas constantes
da gestão do Conselho.

Apesar dos desafios, conseguimos manter toda a estrutura funcionando e com tendência de
crescimento. 

Ao término do ano, observamos um cenário muito diferente do que havia sido imaginado no início. As
medidas de contingenciamento e austeridade assim como a manutenção das atividades do CAU/ES e a
retomada da construção civil no segundo semestre contribuíram para o bom desempenho financeiro
deste Conselho, no ano de 2021.

Um grande desafio para o Conselho é conscientizar a população/sociedade da necessidade de contratar
um profissional habilitado para obras e reformas. Grande parte das pessoas, no momento de construir
ou reformar, abrem mão de terem um responsável técnico pelo projeto e pela execução, optando por
outros profissionais sem as atribuições necessárias, visando a redução dos custos. De acordo com a
Lei 12.378/2010, que regulamenta o exercício da profissão do arquiteto e urbanista, qualquer pessoa,
física ou jurídica, não habilitada legalmente, não pode exercer nenhuma atividade privativa de arquitetos
e urbanistas. 

O Conselho atua também na orientação de síndicos e administradoras de condomínios acerca da
obrigatoriedade de contratação de profissionais legalmente habilitados para acompanhamento técnico
em avaliações preventivas, construções e reformas prediais”, reitera Eliomar Venancio de Souza Filho,
presidente do CAU/ES.

O IBGE publicou uma estimativa da população do país em 2020. De acordo com o órgão, são 211,8
milhões de habitantes em território brasileiro atualmente. O estudo, com data de referência de 1º de
julho, mostra que 21,9% da população está concentrada em 17 municípios, todos com mais de um
milhão de habitantes, sendo que 14 são capitais estaduais. Em comparação a 2019, o país teve
crescimento populacional, que indica a necessidade de mais infraestrutura e políticas urbanas para
melhorar a qualidade de vida da população.
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EXTERNO

AMBIENTE

De acordo com as Estimativas da População, o crescimento em relação ao ano de 2019 foi de 0,77%. O
município mais populoso continua sendo o de São Paulo, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo
Rio de Janeiro, com 6,75 milhões. Porém, dados afirmam que há um aumento gradativo na quantidade
de grandes municípios no país, ou seja, com mais de 500 mil habitantes. Em 2020, somam-se 49
municípios brasileiros com população maior do que 500 mil habitantes, o que indica um aumento de
pouco mais do que 28% em comparação ao Censo de 2010.

A combinação de crescimento populacional com a pandemia da Covid-19 gera a necessidade de
políticas metropolitanas eficazes, que pensem de forma articulada os problemas sociais e urbanos
enfrentados por essas cidades. 

No Estado do Espirito Santo, segundo o IBGE, a população estimada é de 4.064.052 pessoas e
composto por 78 municípios. No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas,
contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população acima mencionada,
correspondendo a 1,9% da população brasileira¹ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB2 de R$
120,363 milhões representando 2,0% do total Brasil (R$ 5,996 trilhões) e um IDH2 de 0,74, refletindo
um índice de 5% acima do IDH2 brasileiro (0,70). No tocante à Renda Per Capita do estado, se
apresenta um valor de R$ 12.888,00, representando 96,5% da Renda do país (R$ 13.356,00).

foto: divulgação Incaper

O exercício de 2021, encerrou com uma quantidade de aproximadamente 3904 arquitetos e urbanistas
com registros ativos junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo. A pesquisa reforça a percepção de que os municípios pequenos (com até 20 mil habitantes) estão

perdendo moradores, à medida que os médios estão crescendo e as maiores cidades estão se
estabilizando em termos de crescimento populacional. “Na incapacidade dos grandes centros se
expandirem e proverem habitação para todos, é natural que as novas famílias procurem áreas
periféricas, fazendo com que os polos regionais tenham cada vez mais atratividade”, explica Márcio
Mitsuo Minamiguchi, gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE. 13
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ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA

Em 2019, o CAU, conjunto autárquico constituído pelo CAU/BR e pelos 27 CAU/UF, não
implementou uma política de governança, entretanto, em 20/12/2019, foi expedida a
Portaria Presidencial do CAU/BR nº 284/2019
(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/) criando um grupo de trabalho
para atuar nas ações de estruturação e implantação, dentre outros, da Política de
Governança Institucional, cujos trabalhos se iniciaram em meados de 2020, com
prazo conclusivo estimado para 30/06/2020. 

Segue a identificação da estrutura de governança do CAU e proposta de representação de sua figura,
nos moldes do Referencial Básico de Governança, 2ª versão, expedido pelo Tribunal de Contas da União.
No CAU, a Governança compreende a seguinte estrutura:

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

Plenário

SOCIEDADE

Outras partes
interessadas

Cidadãos

Arquitetos
e Urbanistas

Conselho Diretor

Presidência

Gestão Tática
(GEREX*  e SGM*)

Gestão Operacional
(gerentes e assessores)

INSTÂNCIAS INTERNAS
DE GOVERNANÇA 

INSTÂNCIAS INTERNAS DE 
 APOIO À GOVERNANÇA 

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 

Comissões de Administração e Finanças
Controladoria 
Auditoria Interna 
Ouvidoria

INSTÂNCIAS EXTERNAS
DE GOVERNANÇA 

TCJ
CGU

INSTÂNCIAS EXTERNAS DE
APOIO À GOVERNANÇAS

Auditoria Independente 
Controle social
organizado
Fórum de Presidentes

GOVERNAÇA

GESTÃO

Auditoria interna

Ouvidoria

*GEREX: Gerência Executiva
*SGM: Secretaria Geral da Mesa

SISTEMA DE 
GOVERNANÇA
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MAPA ESTRATÉGICO E
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

MISSÃO
Promover a Arquitetura e 

Urbanismo para todos

VISÃO
Ser reconhecido como referência na
defesa e fomento das boas práticas

de Arquitetura e Urbanismo
 

V
A

LO
R

E
S

Ética e transparência; Exelência organizacional; Comprometimento com a inovação Unicidade e integração;
Democratização de informação e conhecimento; Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade.

S
O

C
IE

D
A

D
E

Impactar significativamente o
planejamento e a gestão do território.

Valorizar a Arquitetura e
Urbanismo

V
A

LO
R

E
S

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.

EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL
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.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicção
com a sociedade;
Promover o exercício ético e
qualificado da profissão;
Fomentar o acesso da
sociedade à Arquitetura e
Urbanismo.

RELAÇÃO COM A SOCIEDADE

A
LA

V
A

N
C

A
D

O
R

E
S

Assegurar a sustentabilidade financeira.
Aprimorar e inovar os

processos e as ações.

P
E

S
S

O
A

S
 E

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

Desenvolver competências
de dirigentes e
colaboradores.

Construir cultura
organizacional

adequada à estratégia.

Ter sistemas de informação e
infraestrutura que viabilizem a

gestão e o atendimento dos
arquitetos e urbanistas e a

sociedade.

FISCALIZAÇÃO

Investimento

ATENDIMENTO

Investimento

COMUNICAÇÃO

Investimento

OBJETIVOS
LOCAIS

Investimento

ATHIS*

Investimento

Em 2021, os recursos do CAU/ES foram alocados, prioritariamente, nas áreas
estratégicas: fiscalização, atendimento, comunicação e 
Manutenção da sustentabilidade financeira.

*Assistência Técnica em
Habitação de Interesse Social

R$ 677.476,88 R$ 314.780,18

R$ 140.554,82 R$ 1.178.530,35

R$ 47.621,42
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R$ 2.789.693,49

Receitas
correntes 

previstas 2021

R$ 3.183.655,16

Receitas correntes 
Realizadas 2021

DE 2021

R$ 22.170,03

Passagens aéreas 
conselheiros e 

convidados

R$ 1.489.417,84

Pessoal e
encargos 

R$ 477.241,52

Despesas de
funcionamento

DE 2021

R$ 0,00

Passagens aéreas
funcionários

R$ 19.035,00

Diárias conselheiros
e convidados

R$ 4.320,00

Diárias conselheiros
e convidados

R$ 56.189,98

Fundo de apoio

RECEITAS REALIZADAS NO

EXERCÍCIO

R$ 16.952,65

Dívida ativa PF: 
 2021

R$  1.520,50

Dívida ativa PJ: 
 2021

R$ 1.380.088,98

RRT 2021

R$ 143.337,62

Taxas e
 Multas

 

R$ 115.031,52

Rendimento sobre
Aplicações
financeiras

R$ 31.306,91

Outras
 receitas

R$ 2.435.446,15

Despesas correntes 
empenhadas 2021

R$ 2.394.511,18

Despesas correntes 
liquidadas: 2021

R$ 1.348.451,45

Anuidades PF
2021

R$ 146.965,53

Anuidades PJ
2021

DESPESAS REALIZADAS NO

EXERCÍCIO

R$ 111.117,37

Jetons e auxilio
representação

conselheiros

Centro de serviços
compartilhados

R$ 199.794,52

Centro de serviços
compartilhados

R$ 47.621,42
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RISCOS, OPORTUNIDADES, 
PERSPECTIVAS

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

Não obstante, em 2020 o CAU/BR não tenha implementado política de gestão de riscos, tal
deficiência permaneceu 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 que ainda não ocorreu. 

Os resultados dos trabalhos serão disseminados a todos os CAU/UF que poderão implementar as
adequações do modelo do CAU/BR julgadas necessárias a cada realidade. 

• 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 conta com os seguintes grupos de
responsáveis envolvidos com o gerenciamento de riscos: 

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

• 2ª linha de defesa – Controladoria e Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica – 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, Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica e Auditoria
Independente (abrangência: CAU/BR e CAU/UF) – Fornecem avaliações (assegurações)
independentes e objetivas sobre os processos de gerenciamento de riscos, controle e governança ao
CAU/BR e CAU/UF.

A gestão de riscos tem como objetivo a tomada de decisão com vistas a prover razoável segurança
no cumprimento da missão e no alcance dos objetivos estratégicos.

Para tanto o CAU/ES por meio de suas gerências administrativa/financeira e técnica, realiza o
controle semanal dos indicadores de desempenho e metas, garantindo assim a sustentabilidade
financeira do Conselho e a realização das ações propostas em seu plano de ação e orçamento. 

RISCOS, OPORTUNIDADES,

PERSPECTIVAS 
ASSESSORIA JURÍDICA 

A demanda de trabalho afeta a Assessoria Jurídica do CAU acumula as funções de consultoria
administrativa e contencioso judicial, o que significa dizer que tanto as consultorias, emissão de pareceres e
análise de processos administrativos é realizada pelo mesmo setor que lida com as questões de defesa dos
interesses da autarquia perante o Ministério Público e Poder Judiciário.

As questões referentes ao contencioso judicial serão sempre atendidas de forma prioritária, tendo em vista
o risco de danos/prejuízos à autarquia, uma vez que os prazos processuais são peremptórios (não admitem
prorrogação) e a ausência de manifestação pode resultar na pena de revelia (confissão), nos termos do
Código de Processo Civil e Lei n.º 9.784/99 (Lei que regula do processo administrativo federal).
A parcela das atividades relativas à consultoria administrativa visa prestar assessoramento jurídico e
representação extrajudicial do CAU/ES em matérias relativas a contratos, acordos, convênios e ajustes de
interesse direto e indireto da autarquia.

Frequentemente a ASJUR também é chamada a se manifestar sobre interpretação de normas, análise de
situações administrativas internas do conselho (funcionários, benefícios, funções gratificadas, despesas,
etc.), todas sob a forma de emissão de pareceres jurídicos.
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INVESTIMENTO
PREVISTO

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
Assegurar a eficácia no

atendimento e no
relacionamento com os

arquitetos e urbanistas e com
a sociedade. 

INVESTIMENTO
REALIZADO

TÉCNICA

GERÊNCIA 

A gerência técnica no CAU/ ES é responsável pelos setores de atendimento, pelo setor técnico e
pelo setor de fiscalização. No exercício de 2021, o setor contou com 6 funcionários, sendo: uma
gerente técnica, uma analista técnica, dois fiscais e duas estagiárias. Uma analista técnica esteve
de licença-maternidade.

Dentre as principais atribuições da GERTEC estão:

- Atendimento ao público de forma geral;

- Assessoria à CEP, na instrução processos, deliberações, sicalização, acompanhamentos e correspondências

- Apoio à CEDEF, nos assuntos relativos ao ensino, deliberações e acompanhamentos;

- Encaminhamentos de processos éticos à presidência, com vistas à CEDEF;

- Participação do Conselho Diretor e Plenárias (mínimo 3 mensais);

- Palestras e Treinamentos à exemplo dos Treinamentos de RRT, Palestra para Administradoras de Condomínios

e Palestra para Egressos;

- Participação em eventos;

- Participação em reuniões com órgãos como: CREA, Prefeituras e CAIXA ECONÔMICA, para viabilização de

demandas diversas relativas à fiscalização e área técnica;

- Realização de Relatórios, ofícios, Minutas de convênios, Planos de Trabalho, atendimento à profissionais e

empresas e encaminhamentos inclusive à assessoria jurídica e CAU/BR;

- Gerenciamento das fiscalizações na Grande Vitória e Interior, visando preparação do planejamento anual de

fiscalização e atendimento de metas e resultados;

- Elaboração da auditoria de RRTs;

- Gerenciamento da área técnica e atendimento, bem como estabelecimento de metas e resultados;

- Dentre outros... 

FISCALIZAÇÃO

INVESTIMENTO
PREVISTO

INVESTIMENTO
REALIZADO

ATENDIMENTO

R$ 528.294,00 R$ 485.987,19

R$ 346.656,43 R$ 289.193,66
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SOLICITADO REALIZADO

2021

TÉCNICA

GERÊNCIA 

O setor de atendimento, presta as informações iniciais aos
arquitetos, quanto a RRT, RDA, CAT, Certidões, solicita
documentação para registros de pessoa física e jurídica, tira
dúvidas sobre anuidade, dentre outros.

Em 2021, foram:

2021

ATENDIMENTO SOLICITADO REALIZADO

E-MAIL 447

PRESENCIAL

TELEFONE

SICCAU

CHAT

PRÉ REG.
PROFISSIONAL

PRÉ REG.
EMPRESA

403

184 173

618 534

5 0

346 250

403 395

53 53

Dentre as atribuições do setor da análises técnicas estão:
- Análises de documentações diversas, conforme quadros
abaixo.
- Pareceres técnicos
- Atendimento à profissionais

ANÁLISES SOLICITADO REALIZADO

2021

RRT
EXTEMPORÂNEO

RRT 
DERIVADOS

BAIXAS DE RRTS

CANCELAMENTO
DE RRTS

NULIDADE DE RRTS

ATIVIDADES NO
EXTERIOR

381 213

50 36

4 4

0 0

0 0

7 0

ANÁLISES

CAT-A

RDA

REG.
PROFISSIONAL

INTERRUPÇÃO REG.
PROFISSIONAL

PRORROGAÇÃO
REG. PROVISÓRIO

REATIVAÇÃO DE
REG. PROFISSIONAL

2ª VIA CARTEIRA
PROFISSIONAL

ANOTAÇÃO DE
CURSO

INCLUSÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO (ENG.

SEG. TRABALHO)

DIPLOMA PARA
REGISTRO DEFINITIVO

ALTERAÇÃO DADOS
CADASTRAIS

CANCELAMENTO
DE CRQPF

180 105

3 1

408 387

119 111

351 342

76 62

27 27

16 12

15 5

439 401

35 32

1 2

SETOR ATENDIMENTO SETOR DE ANÁLISE TÉCNICA
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2021

ANÁLISES SOLICITADO REALIZADO

PERMISSÃO PARA
RETIFICAÇÃO RRT

BAIXADO
46

EMISSÃO DE
CERTIDÕES COM
ATIVIDADES DE

GEORREF.

45

TÉCNICA

GERÊNCIA 

2021

ANÁLISES SOLICITADO REALIZADO

REG. EMPRESA 70

BAIXA EMPRESA

BAIXA RESP.
TÉCNICO (RT)

INCLUSÃO
DE RT

INTERRUPÇÃO
DE REG. DE
EMPRESA

ALTERAÇÃO
REG. PJ

CANCELAMENT
O DE CRQPJ

67

26 24

22 12

27 11

15 9

17 14

0 0

2021

ATENDIMENTO SOLICITADO REALIZADO

 E-MAIL 13

PRESENCIAL

TELEFONE

SICCAU

CHAT

126

0 15

13 150

1 3

9 71

SOLICITAÇÃO DE
DECLARAÇÃO RRT

DÚVIDAS
SOBRE RRT

0 0

8 8

59 31

SETOR DE ANÁLISE TÉCNICA
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DENÚNCIAS APRESENTADAS

DENÚNCIAS APRESENTADASDENÚNCIAS PENDENTES

DENÚNCIAS APRESENTADASN° FISCALIZAÇÕES VIRTUAIS

DENÚNCIAS APRESENTADASN° FISCALIZAÇÕES EXTERNAS  (GRANDE VITÓRIA)

DENÚNCIAS APRESENTADASN° FISCALIZAÇÕES EXTERNAS (INTERIOR)

DENÚNCIAS APRESENTADAS

DENÚNCIAS APRESENTADASN° TOTAL FEIRAS/MOSTRAS FISCALIZADAS

DENÚNCIAS APRESENTADASN° TOTAL FEIRAS/MOSTRAS FISCALIZADAS

DENÚNCIAS APRESENTADASN° RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

DENÚNCIAS APRESENTADASN° NOTIFICAÇÕES EMITIDAS

DENÚNCIAS APRESENTADASN° NOTIFICAÇÕES REGULARIZADAS

DENÚNCIAS APRESENTADASN° AUTOS EMITIDOS

DENÚNCIAS APRESENTADAS

DENÚNCIAS APRESENTADAS

DENÚNCIAS APRESENTADAS

N° TOTAL FEIRAS/MOSTRAS PREVISTAS (STANDS FISCALIZADOS)

N° AUTOS REGULARIZADOS

N° EDITAIS FISCALIZADOS

N° EDITAIS IMPUGNADOS

DEMANDAS 2021

93

86

7

38

424

200

32

1

575

261

165

58

2

10

2*

TÉCNICA

GERÊNCIA 

SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Dentre as atribuições da área de fiscalização estão:

- Fiscalização presencial e virtual referente ao exercício da profissão de arquitetura;
- Pareceres técnico
- Visitas técnicas
- Atendimento à profissionais

MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   

Quantidade de denúncias apresentadas 

MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   

DENÚNCIAS

Quantidade de denúncias  apuradas

Quantidade de denúncias pendentes

REALIZADOS

93

86

7

FISCALIZAÇÕES

Quantidade de fiscalizações virtuais

Quantidade de fiscalizações externas Grande Vitória (obras)*

Quantidade de fiscalizações externas Interior (obras)*

38

424

200

Quantidade de fiscalizações externas por feiras/mostras
(total stands/ambientes)*

Quantidade de notificações por edital (diário oficial)

Quantidade total de feiras/mostras na Grande Vitória

32

Quantidade total de feiras/mostras nos principais municipios do interior do ES

Quantidade total de feiras/mostras fiscalizados na Grande Vitória

Quantidade total de feiras/mostras fiscalizadas nos principais
municipios do interior do ES

Quantidade de relatórios de fiscalização

Quantidade de notificações emitidas 

Quantidade de  notificações regularizadas

23

1

0

1

0

575

261

165

PROCESSOS QUANT. TOTAL

 ENCAMINHADAS À CED 9

COM CONSELHEIROS 18

JÁ DELIBERADOS 11

EM TRATATIVAS (PODEM
VIRAR PROCESSO)

146

Os números de processos em aberto estão resumidos no quadro abaixo:
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MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   

REALIZADOS

58

2

56

26

9

12

10

2

Quantidade de empresas registradas no CAU/ES sem responsável técnico e/ou
com responsabilidade técnica vencida

MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   

Quantidade de RRT emitidas e pagas

Quantidade de RRTs cancelados (cancelamentos deferidos) 

Quantidade de RRTs indeferidos

Quantidade de RRTs excluídos

Quantidades de RRTs pagos por profissional ativo 

Quantidade de processos trabalhados e prontos, relacionados à ações de fiscalização
realizadas no exercício de 2021, pendentes de encaminhamento à CEP

Quantidade de processos trabalhados e prontos, relacionados à ações de fiscalização
realizadas em exercícios anteriores, pendentes de encaminhamento à CEP

Quantidade de autos emitidos 

MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   

FISCALIZAÇÃO

Quantidade de autos regularizados

Quantidade de autos emitidos e não regularizados

TÉCNICA

GERÊNCIA 

SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Quantidade de multas emitidas 

Quantidade de  multas pagas

Quantidade de multas emitidas e não pagas

EDITAIS

Quantidade de fiscalização de editais públicos, quantos
editais tomamos conhecimento 

Editais impugnados

LEVANTAMENTOS
DIVERSOS

REALIZADOS

6

16735

4

39

839

-

PROCESSOS

23

2
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TÉCNICA

GERÊNCIA 

SETOR DE FISCALIZAÇÃO

MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   

Quantidade de demandas que podem resultar em processos na fiscalização pendentes
de tratativa nos exercícios (notificações e autos não montados em processo)

MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   

PROCESSOS

Total de processos em andamento (incluindo CEP, PÓS CEP e Fiscal) 

Quantidade total de processos distruídos à CEP 

REALIZADOS

141

206

27

Quantidade total de processos pendentes na comissão 

Quantidade total de processos concluídos na CEP 

Quantidade total de processos concluídos na CEP e pendentes de
finalização na GERTEC

18

11

2

Quantidade total de processos arquivados na CEP

Quantidade total de autos de infração mantidos após julgamento da CEP 

1

8

Quantidade total de autos de infração mantidos, após julgamento da CEP que
foram arquivados por regularidade, independentemente da multa ter sido paga 

Quantidade total de autos de infração mantidos após julgamento da CEP
que foram pagos nos exercícios 

5

2

Quantidade total de autos de infração mantidos após julgamento da CEP
que foram pagos de exercícios anteriores 10

Quantida total de autos não pagos e na Cobrança administrativa no ano 23

Quantidade total de autos com recurso ao Plenário e não pagos 2

MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   

Quantidade de profissionais ativos no Estado (mapeamento exercícios)

MAPEAMENTO FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2021   

PROFISSIONAIS

Quantidade de RRTS pagas no Estado (mapeamento exercícios)

Quantidades de empresas ativas no Estado (mapeamento exercícios)

REALIZADOS

3904

16735

477
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EVENTO PERÍODO

TÉCNICA

GERÊNCIA 

EVENTOS EM QUE A GERTEC PARTICIPOU 2021:

1.      Encontro Nacional da CEP:

Local:     Online – Novembro

Participante:       Juliana Grillo (Gerente Técnica)  e Pollyana Dipré (Conselheira)

Objetivo:      

2.      Treinamento RRT 

Em virtude de o tema estar entre os três que mais geraram dúvidas a nível Brasil,
assim como no setor de atendimento deste conselho, optou-se por manter os
treinamentos de RRT que ocorreram de forma online.

EVENTO PERÍODO PARTICIPANTES

1ª Treinamento RRT Abril
Gerente Juliana  e

Cons. Pollyana

2ª Treinamento RRT Maio 
Analista Raquel e

Sabrina

3ª Treinamento RRT

4ª Treinamento RRT

5ª Treinamento RRT

6ª Treinamento RRT

 

Julho
Gerente Juliana  e

Cons. Hélio

Agosto 2020
Analista Raquel  e

Cons. Regina

Outubro 2020 Analista Raquel 

Novembro 2020 Gerente Juliana 

orientações sobre RESOLUÇÃO 198/2020, que trata do processo fiscalizatório
que entrará em vigor em  julho de 2022.

3.  Palestra Administradoras de Condomínios 

Com o objetivo de apresentar a NBR 16.280/2015 que trata de reformas condominiais,
sejam elas em áreas comuns ou privativas e a LEI n° 9418/2019, da PMV que institui que
edificações públicas e privadas, serão objeto de vistorias técnicas periódicas registradas
em Laudos de Inspeção Predial elaborados por profissional habilitado. E também orientar
sobre quesitos ligados à aprovação e normas relativas ao Corpo de Bombeiros. Ambas
realizadas online.

PARTICIPANTES

1ª Encontro Adm. Junho Juliana  e Cons. Regina

2º Encontro Adm Novembro Cons. Pollyana e Corpo
de Bombeiros

PERÍODOEVENTO
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DIFICULDADES ENCONTRADAS:

- Com o aumento da fiscalização de rua, os números de relatórios de 
fiscalização reduziram um pouco, pois a fiscalização externa demanda
 procura e requer utilização de mais tempo.

- SICCAU não oferece filtro para várias informações relativas à fiscalização
 e parte técnica, o que atrasa o andamento das atividades e exigem uma
 planilha de Excel extensa. Falta de Treinamentos para o SICCAU e atualização d
o mesmo.

- Auditorias de RRT não ocorreram, em virtude da falta de pessoal no setor de análise técnica; 

- Falta de parâmetros automatizados para medição de indicadores de atendimento;

- Conflito de legislações entre as disciplinas compartilhadas, o que dificultam ou inviabilizam as
análises e fiscalização;

- Equipe exígua para fiscalização de obras e acompanhamento de um grande número de profissionais
ativos;

- Falta de um sistema integrado entre prefeituras, cartórios, ministério público, CREA, corpo de
bombeiros, o que facilitaria muito as ações de fiscalização, por isso a necessidade de vários termos de
cooperação;

- Necessidade de veículo próprio para facilitação da fiscalização tanto dentro da Grande Vitória quanto
no interior do Estado.

TÉCNICA

GERÊNCIA

PRINCIPAIS RESULTADOS DA GERTEC EM 2021:
Os principais resultados dizem respeito a junho de 2021 a dezembro de 2021, pois
anteriormente não há dados/registros;

- Aumento da fiscalização externa adicionando 1 dia à rotina de rua. 

- Contratação de estagiária, que veio para dar suporte aos fiscais, junto as ações de
fiscalização de rua e alimentação de dados no sistema.

- Contratação de estagiários para suporte ao atendimento, tanto matutino quanto vespertino.

- Contratação de estagiária para suporte a área de análise técnica;

- Reuniões com Prefeituras para viabilização do Termo de cooperação objetivando parceria nas
fiscalizações de obras (ainda não assinado). Viana foi o primeiro Município a assinar o Termo.
Ainda em tratativa com os demais Municípios.

- Reunião junto ao CREA, viabilizando aproximação entre os setores de fiscalização e
disponibilização do Termo de cooperação para fiscalizações de obras (ainda não assinado). 

- Reunião junto a Inspetoria de Vila Velha do CREA para discussão sobre Inspeção Predial;

- Reunião junto ao FINDES, apontando desafios para a Construção Civil.

- Realização de treinamento de RRT pela GERTEC, para melhorar/facilitar o preenchimento de
RRTs visando menos erros.  Foram realizados seis eventos ao todo. 

- Palestra Orientativa para administradoras de condomínios, abordando tema de reforma em
unidades tanto residenciais, quanto comerciais (intensificação da fiscalização em obras de
interiores);

- Palestra Orientativa para administradores de condomínio, abordando tema relativo a
aprovação em corpo de bombeiros, legislações vigentes e casos práticos;

- Palestra Orientativa para profissionais que participaram da Mostra Casa Cor 2021;

- Palestra Orientativa para analistas da Prefeitura da Serra quanto à RRT, suas atividades e
necessidades;

- Formalização e Instituição do RRT Provisório, com intuito de facilitar o profissional, quando da
instabilidade do sistema SICCAU;

- Acompanhamento de execução de uma residência realizada pelo Projeto da ONG Onze 8,
beneficiária do convênio ATHIS, estabelecido pelo Conselho;

- Vistoria e execução de relatório técnico em dois Terminais de ônibus junto a Defensoria
Pública, identificando condições de acessibilidade dos mesmos. 28



OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INVESTIMENTO
PREVISTO

Tornar a fiscalização um
vetor de melhoria do

exercício de arquitetura
e urbanismo

INVESTIMENTO
REALIZADO

PROFISSIONAL

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 

A CEP tem a finalidade de zelar pela orientação e fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, no âmbito de suas
competências.

CONSELHEIRO TITULAR SUPLENTE

Coordenadora

Coordenadora Adjunta

Membro

Membro

Membro

Pollyana Dipré Meneguelli Maria Alice Barreto Marins Rampinelli

Carolina Gumieri Pereira de Assis Hélio Marcio Honorato* 
(saiu em novembro)

Lúcio Rossi de Oliveira Renata Salles Ramos Modenesi

João Marcelo de Souza Moreira Regina Cardoso Morandi*

Edézio Caldeira Filho Hansley Rampinelli Pereira*

Assessoria: Juliana Grillo (Gerente Técnica) 

OBS: * Exerceram a titularidade durante o ano.

R$ 41.995,00 R$ 17.281,69
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Nº DE REUNIÕES REALIZADAS

ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIA TOTAL

2021 11 01 12

PROFISSIONAL

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 

Normalmente ocorre uma reunião ordinária mensal e mediante necessidade, ocorrem as
extraordinárias.  Algumas reuniões ocorreram online em virtude da pandemia, por isso mesmo, não
ocorreram muitas extraordinárias.

Nas reuniões, a principal tratativa é com relação ao julgamento em primeira instância de
autuações lavradas em processos de fiscalização relativos ao exercício profissional, que em
2021 apresentaram o seguinte resultado:

ITEM QUANT.

Demandas pendentes em janeiro 

Demandas pendentes em dezembro 

Número de processos distribuídos 

Número de processos relatados 

Número de processos finalizados 
que passaram pela CEP

 (incluindo anos anteriores)

Número de processos
arquivados após CEP 

Número de processos com decisão
pela manutenção  do auto

Número de processos
homologados por regularidade

252

206

27

11

12

Número de processos
pendentes com a CEP 18

-

-

3

-

8

Regularizados/ Regulares

Vicio processual

Ausência de Fato Gerador

TOTAL

TOTAL

Nº processos
prontos a serem

distribuídos

23

Nº demandas  que
podem resultar 

 em processo

141

Nº processos em
andamento na

fiscalização

Nº processos 
 distribuídos na
CEP em 2021

206 27

LEVANTAMENTO PROCESSOS EM DEZ/2021

Até este mês (janeiro) já temos 33 processos prontos para serem distribuídos e 116
demandas que podem ser tornar processo.

Dentre as atribuições da CEP, estão também:

- Propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento de atos normativos do CAU/BR referentes
ao exercício profissional, a ser encaminhado para deliberação pelo CAU/BR.

- Instruir, apreciar e deliberar sobre requerimentos de registros temporários de pessoas
jurídicas estrangeiras sem sede no Brasil, para homologação do CAU/BR.

- Apreciar e deliberar sobre requerimentos de Registro de Direito Autoral (RDA).

- Propor, apreciar e deliberar sobre o Plano de Fiscalização do CAU/ES, conforme diretrizes do
Plano Nacional de Fiscalização do CAU; e também sobre medidas para seu aprimoramento.

- Propor, apreciar e deliberar, em consonância com os atos já normatizados pelo CAU/BR,
sobre: ações de fiscalização, emissão e recolhimento de carteiras de identificação
profissional, e emissão e cancelamento de registro de atestado.

- Propor, apreciar e deliberar sobre questionamentos a atos já normatizados pelo CAU/BR
referentes a: fiscalização, alterações de registros profissionais, requerimentos de registro de
pessoas jurídicas, requerimentos de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
requerimentos de Registros de Direito Autoral (RDA), emissão e recolhimento de carteiras de
identificação profissional, emissão e cancelamento de certidões, emissão e cancelamento de
registro de atestados, e atividades técnicas no exercício da Arquitetura e Urbanismo
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PROCESSOS QUANT. TOTAL

Demandas que podem se
tornar processo

 (Dez 2021)
146

Encaminhadas à CED 7

Com Conselheiros 18

Já deliberados em 2021
 

11

PROFISSIONAL

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 

Em 2021, além das decisões referentes a processos de fiscalização, houveram outras demandas:

·Consultas ao jurídico, para dirimir dúvidas;

·Decisões quanto a procedimentos não normatizados nas Resoluções do CAU/BR.

·Avaliação de currículos e escolha de representantes para compor Conselhos ligados às instituições
públicas.

·Avaliações de interrupção de registros, CAT e demais consultas advindas da área técnica.

·Encaminhamentos de processos à CED;

·Definições de eventos relacionados à CEP;

Considerando todas as deliberações da CEP em 2021, temos o seguinte resultado:

DELIBERAÇÕES 2021

 ARQUIVAMENTO

MANUTENÇÃO DO
AUTO DE INFRAÇÃO

PROCEDIMENTOS

OUTROS

INDICAÇÃO DE
REPRESENTANTES

TOTAL

4

8

40

16

14

83

OUTROS QUANT. 
TOTAL

Homologações
CAT-A

110

 Homologações de
RRTs Extemporâneos 171

Homologações de
Interrupções de Registros

130
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PROFISSIONAL

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 

A seguir, temos a relação de processos analisados na CEP, e suas decisões:

REUNIÃO NOME N° PROCESSO DECISÃO

74ª
BPS

CONSTRUÇÕES 125/2019
Reviu a decisão proferida na Deliberação 058/2020, anulando o Auto de Infração nº 1000077388/2018 e, por consequência, a

multa dele decorrente.

75ª NÃO HOUVE PROCESSO RELATADO

76ª NÃO HOUVE PROCESSO RELATADO

77ª
SOLANA MARIANELLI

BROTAS GLORIA 
076/2020

Aprovado, unanimemente, o voto do conselheiro relator, decidindo pela manutenção do auto de infração e da multa aplicada.
O interessado deverá elaborar RRT Extemporâneo para a atividade prestada. 

78ª NÃO HOUVE PROCESSO RELATADO

79ª

ALFA DESIGN
ARQUITETURA

039/2021
Aprovado unanimemente, o voto do conselheiro relator, decidindo pela manutenção do auto de infração e da multa aplicada. Que a

baixa da empresa seja realizada de ofício pelo CAU/ES, considerando que a mesma se encontra baixada na receita federal;

ANA CRISTINA
SOUZA CERUTTI

045/2020
Aprovado unanimemente, o voto da conselheira relatora, decidindo pela manutenção do auto de infração e da multa

aplicada.  Que a Interessada não mais se apresente como profissional de Arquitetura e Urbanismo em nenhum meio, seja ele,
físico ou digital e que seja comunicada da decisão de acordo com os trâmites necessários.

80ª NÃO HOUVE PROCESSO RELATADO

81ª NÃO HOUVE PROCESSO RELATADO

82ª
ERISSON

MACHADO VIÇOZI 076/2020
Aprovado, unanimemente, o voto do conselheiro relator, decidindo pela manutenção do auto de infração e da multa aplicada. O

interessado deverá elaborar RRT Extemporâneo para a atividade prestada. 

ARQUIVADO?

SIM

-

-

NÃO

-

NÃO

NÃO

-

-

NÃO

83ª

M.L & ROCHA
ARQUITETURA E

ENGENHARIA LTDA
- ME

079/2018
Aprovado, unanimemente, o voto do conselheiro relator, decidindo pela anulação do auto de infração e consequente

arquivamento do processo.
 

CARLOS AMARAL
DA COSTA

138/2018

Aprovado, unanimemente, o voto da conselheira relatora, decidindo pela exigência da emissão do RRT Extemporâneo, e o
respectivo pagamento da multa deste RRT, que corresponde à sanção aplicada através do auto de infração; Por determinar
que após vencimento do prazo estipulado, sem a regularização do referido RRT pela parte interessada, que o processo seja

encaminhado à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/ES;

SIM

NÃO

31ª EXTRA TESSIA NATHALIA
DE PAULA DOS

SANTOS

061/2021
Aprovou unanimemente, o voto da conselheira relatora, decidindo pela manutenção do auto de infração e da multa aplicada. 

 

NÃODOMINIQUI ALVES
BARBOSA

041/2021

Aprovou unanimemente, o voto do conselheiro relator, decidindo pela manutenção do auto de infração e da multa aplicada.
Que o interessado não mais exerça a profissão de Arquitetura e Urbanismo sem o respectivo registro no CAU/ES e que

este seja comunicado da decisão de acordo com os trâmites necessários.

NÃO

ROSIMERE COSER
FERREIRA

 

172/2015
Decidiu pela anulação do processo e declarou a prescrição do fato gerador das notificações referente a Mostra Casa Cor 2013 e

encaminhar ao Plenário para Homologação SIM

84ª NÃO HOUVE PROCESSO RELATADO

85ª NÃO HOUVE PROCESSO RELATADO

-
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Conselheiro Participante: Hansley Rampinelli

Conselheiro Participante: Lúcio Rossi

Conselheiro Participante: Hansley Rampinelli

- 1ª Palestra realizada no dia 25/04/2021

- 2ª Palestra realizada no dia 22/07/2021

- 3ª Palestra realizada no dia 25/11/2021

PROFISSIONAL

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 

EVENTOS EM QUE A CEP CAU/ES PARTICIPOU:

1.   Encontro Nacional da CEP:

Local:    Online

Conselheiro Participante:   Pollyana Dipré

Funcionário Participante:   Juliana Grillo – Gerente Técnica

Assunto:   Resolução 189/2020 (fiscalização) – que entrará em vigor julho 2022

EVENTOS QUE A CEP CAU/ES PROMOVEU:

Em virtude de o tema estar entre os três que mais geraram
dúvidas a nível Brasil, assim como no setor de atendimento
deste conselho. Optou-se por oferecer treinamentos online,
para viabilização da participação dos profissionais residentes
no interior e também por conta da pandemia.
Foram 6 turmas, sendo:

Conselheiro Participante: Pollyana Dipré 
Funcionários Participantes: Juliana Grillo
– Gerente Técnica

Conselheiro Participante: Pollyana Dipré 
Funcionários Participantes: Raquel e
Sabrina (Analistas Técnicas) 

Conselheiro Participante: Hélio Honorato
Funcionários Participantes: Juliana Grillo
– Gerente Técnica

- 1ª Turma realizada no dia 28/04/2021

  
- 2ª Turma realizada no dia 26/05/2021

 
- 3ª Turma realizada no dia 14/07/2021

Conselheiro Participante: Regina Morandi
Funcionários Participantes: Raquel 

Conselheiro Participante: Não houve (reposto início
novembro)
Funcionários Participantes: Raquel – Analista Técnica

Conselheiro Participante: Hansley Rampinelli
Funcionários Participantes: Juliana Grillo – Gerente
Técnica

- 4ª Turma realizada no dia 18/08/2021

    – Analista Técnica

- 5ª Turma realizada no dia 13/09/2021

- 6ª Turma realizada no dia 22/11/2021

Com o objetivo de apresentar a NBR 16.280/2015 que trata de reformas
condominiais, sejam elas em áreas comuns ou privativas e a LEI n° 9418/2019,
da PMV que institui que edificações públicas e privadas, serão objeto de
vistorias técnicas periódicas registradas em Laudos de Inspeção Predial
elaborados por profissional habilitado. E também orientar sobre quesitos
ligados à aprovação e normas relativas ao Corpo de Bombeiros. Ambas
realizadas online.

Conselheiro Participante: Regina Morandi 
Funcionários Participantes: Juliana Grillo – Gerente Técnica

Conselheiro Participante: Pollyana Dipré 
Funcionários Participantes: Não houve
Palestrantes: Corpo de Bombeiros - Tem. Florisvaldo Ribeiro Pereira Júnior e Cap.
Thais de Rezende Monteiro.

- 1ª Turma realizada no dia 16/06/2021

- 2ª Turma realizada no dia 24/11 e 26/11/21

1.   Treinamento RRT 

2.   Palestra Administradoras de Condomínios 

Com o objetivo e dar apoio a CEDEF em assuntos de interesse ao Egresso,
como tipos de RRT, foi realizada palestra em conjunto, sendo estas ministradas
online pelos Conselheiros conforme:
Foram ao todo 2 palestras:

3.   Café com Egresso:
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DIFICULDADES ENCONTRADAS:

- Em comparação à 2020, menor produção da Comissão no julgamento de processos em virtude da
entrada de novos Conselheiros;

- Constantes mudanças da legislação, falta de capitulação na legislação para situações diversas,
ocasionando dúvidas e demandando consultas ao Jurídico;

PROFISSIONAL

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 

PRINCIPAIS RESULTADOS DA CEP CAU/ES EM 2021:

- Os treinamentos de RRT tiveram muita procura e também participação, ocasionando menos
dúvidas nos preenchimentos de RRT.  Cobrança por mais turmas, principalmente em função das
alterações ocorridas com a nova resolução 184/2019, relativa à RRT. 

- Reunião com administradoras também obteve bons frutos. Solicitação de novas turmas no interior
do estado.

- Aprovação do Plano de fiscalização montado pela GERTEC para o ano de 2021.
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INVESTIMENTO
PREVISTO

Promover o exercício ético e
qualificado da profissão e

influenciar as diretrizes do ensino 
de Arquitetura e Urbanismo e sua

formação continuada.

INVESTIMENTO
REALIZADO

ENSINO E FORMAÇÃO

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA

A composição da Comissão de Ética, Disciplina, Ensino e Formação (CEDEF- CAU/ES) em 2021 foi a seguinte:

CONSELHEIRO TITULAR SUPLENTE

Coordenadora

Coordenadora Adjunta

Membro

Membro

Membro

Liane Becacici Gozze Destefani Renzo Romão Capelini 

João Marcelo de Souza Moreira Regina Cardoso Morandi

Gregorio Garcia Repsold Max Mendes Mello

Edézio Caldeira Filho Hansley Rampineli Pereira

Priscila Ceolin Gonçalves Pereira Cirley Jane Cellia de Aguiar 

Assessoria: Juliana Grillo (Gerente Técnica)  e Alan Marcel Melo (Assistente Administrativo)

R$ 34.101,00  R$ 36.269,46
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1

2

3

DENÚNCIAS/
PROCESSOS ARQUIVADOS

ACORDO

INADMISSÃO DE DENÚNCIA

JULGAMENTO

2

4

09

3

TOTAL

ENSINO E FORMAÇÃO

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA

PROCESSOS ÉTICOS

DENÚNCIA/
PROCESSOS

ANO ANTERIOR

22
DENÚNCIAS

DISTRIBUÍDAS

12
DENÚNCIAS/
PROCESSOS

ARQUIVADOS

09

PROCESSOS
JULGADOS - EM

RECURSO OU
EXECUÇÃO

07
DENUNCIAS/
PROCESSOS

EM
TRÂMITAÇÃO

18

4

5

PROCESSOS
JULGADOS

PROCEDÊNCIA

INADMISSÃO DE DENÚNCIA

10
7

3

6

7

RECURSO

APLICAÇÃO DA SANÇÃO

4

3

8 ARQUIVADOS 3

TOTAL
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ENSINO E FORMAÇÃO

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA

Realizou diversas ações, principalmente, com relação à proximação do Conselho às Instituições de Ensino, por
meio de visitas e contato com os seus respectivos coordenadores. O foco foi nas instituições da Grande
Vitória. Também realizou os eventos ''Café com egressos'', ''Bate-papo com os profissionais'' e ''Café com
Coordenadores''.

Nº de Registros
Profissionais

Nº de Inclusões
de Pós-Graduação

Nº da Solicitação
de Cálculo de

Tempestividade

447 4 0

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
No início do ano, a primeira ação da comissão foi no sentido de organizar o montante existente de
processos, sendo dispostos em uma planilha com todos os dados relevantes relativos ao processo.
Esta organização possibilitou a melhor visualização da condição da comissão, evidenciando a
quantidade de processos existentes, o tempo gasto em cada fase do processo e auxiliou no
acompanhamento do andamento das diversas fases.

Foi organizado um treinamento para os conselheiros ingressantes na comissão, junto com o assessor
jurídico e o assessor da comissão, a fim de auxiliar os conselheiros a entenderem os procedimentos
padrão dos processos e os prazos processuais. O treinamento foi essencial para evitar erros,
retrabalho ou anulação de processos por falhas ou falta de documentos. Foram organizados
formulários e documentos modelo para utilização dos conselheiros em diversas etapas do processo,
acelerando então a emissão destes documentos e melhorando o fluxo.

Os processos foram intensamente discutidos e instituídos procedimentos padrão de avaliação de
determinados processos que tem tema recorrente como acusações de falta de emissão do Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) e acusações de aprovação do próprio projeto por parte de
funcionários da administração pública.

Foi desenvolvido o concurso de TCC, com elaboração de edital para o concurso e definição de prêmios
cedidos pelos parceiros estratégicos do CAU/ES. A premiação ocorreu ao fim do ano, junto às
comemorações do dia do arquiteto, com a identificação dos ganhadores. Tal ação possibilitou o
estreitamento das relações com as Instituições de Ensino Superior (IES) e com os alunos. Os
investimentos nesta ação foram muito comedidos visto que os prêmios foram doados pelos parceiros
e a banca julgadora concordou em participar de forma voluntária. Desta forma, com baixo investimento,
o conselho teve grande atuação junto aos futuros arquitetos.

Outra ação realizada foi a elaboração de vídeos institucionais, por parte dos conselheiros da comissão,
com temas relativos ao Código de ética e às principais infrações cometidas pelos arquitetos e
recebidas pela comissão como denúncias. Um considerável investimento foi realizado na contratação
de empresa especializada na produção de vídeos institucionais. O retorno desta ação se dará com a
veiculação dos vídeos em todos os meios de comunicação do CAU/ES, auxiliando os arquitetos no
melhor entendimento das regras e princípios do Código de Ética. Estes vídeos podem ser veiculados a
qualquer momento, compondo assim um conjunto peças de comunicação que podem ser replicadas de
tempos em tempos, assim como podem ser apresentados em eventos e aos egressos no momento em
que se registrarem no CAU.

Por fim, comissão participou de workshop sobre ética organizado pelo CAU/BR, representado pelo
coordenador adjunto João Marcelo. A participação em eventos nacionais permite o maior contato dos
conselheiros da CEDEF do CAU/ES com as comissões de outros estados, discutindo processos,
assuntos de interesse, modo de operacionalizar os assuntos das comissões e ainda, troca de
experiências.
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FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS

CPFA - COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 

A comissão tem por competência zelar pelo funcionamento do
CAU/ES, em suas organizações e administrações, respeitado o
disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010. No âmbito do Conselho, a CPFA desempenha
atividades de análises e aprovação das
contas, planos de ação e orçamento, reprogramações, prestações
de contas mensais/anuais, planejamento estratégico, relatórios de
auditoria, fluxogramas, processos, resultados e procedimentos
inerentes à sua atuação e responsabilidade. 

Neste contexto, a comissão analisou de forma minuciosa os
demonstrativos contábeis, focando nos grupos de receitas e
despesas. O intuito deste trabalho foi conhecer o comportamento
da arrecadação, baseado em dados históricos e com isso propor
ações de fomento da profissão e crescimento deste Conselho. 
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disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010. No âmbito do Conselho, a CPFA desempenha
atividades de análises e aprovação das contas, planos de ação e orçamento, reprogramações, prestações de contas
mensais/anuais, planejamento estratégico, relatórios de auditoria, fluxogramas, processos, resultados e procedimentos
inerentes à sua atuação e responsabilidade. 

Neste contexto, a comissão analisou de forma minuciosa os demonstrativos contábeis, focando nos grupos de receitas e
despesas. O intuito deste trabalho foi conhecer o comportamento da arrecadação, baseado em dados históricos e com isso
propor ações de fomento da profissão e crescimento deste Conselho. 

Com relação ao controle interno, esta comissão mantém a análise mensal da execução orçamentária deste Conselho buscando
exercer controle sobre a arrecadação e gastos, avaliando também as questões relativas à inadimplência/adimplência e atividade
profissional, mitigando assim riscos à sustentabilidade financeira. 

A instabilidade econômica e política, as restrições orçamentárias e a informalidade do mercado, geram desafios que
constantemente debatidos e trabalhados por esta comissão.

O retorno de todo o trabalhado desenvolvido por esta Comissão pode ser observado nos resultados positivos (financeiros,
orçamentários e patrimoniais) obtidos pelo Conselho no exercício de 2021, mesmo diante de um cenário de grande instabilidade,
dada em função da Pandemia Mundial.

Esta comissão vem por meio desta declaração demonstrar que os esforços empenhados na construção de uma estrutura de
gestão sólida, transparente e eficiente, atendendo aos preceitos das legislações vigentes e aplicáveis.

Na análise das contas de todo o exercício de 2021, algumas questões devem ser levadas em consideração, principalmente o
fato de ter sido um ano de continuidade da pandemia mundial, sem base histórica para definição de novos parâmetros e com
muitas dúvidas e incertezas nos cenários econômicos, financeiros, políticos e de saúde pública, entre outros. 
Um ano onde o desafio por uma gestão austera, presente e transparente se manteve e foi alvo de tratativas constantes para a
gestão do Conselho. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INVESTIMENTO
PREVISTO

Tornar a fiscalização um
vetor de melhoria do

exercício de arquitetura
e urbanismo

INVESTIMENTO
REALIZADO

R$ 41.995,00 R$ 17.281,69

CONSELHEIRO TITULAR SUPLENTE

Coordenadora

Coordenadora Adjunta

Membro

Membro

Carolina Gumieri Pereira De Assis

Luciane Veiga Geraldo Lino

Lúcio Rossi de Oliveira Renata Salles Ramos Modenesi

Pollyana Dipré Meneghelli Maria Alice Barreto Marins Rampinelli

Assessoria: Wiviane Lombardi Broco



INVESTIMENTO
PREVISTO

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

Assegurar a eficácia
no relacionamento e
comunicação com a

sociedade

INVESTIMENTO
REALIZADO

 E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

COMUNICAÇÃO

O setor, vinculado à Gerência Administrativa, é responsável por gerenciar e
operacionalizar as ações de comunicação institucional com os diferentes públicos e o
relacionamento com instituições públicas e privadas, a partir do planejamento
estratégico traçado pelas instâncias deliberativas do Conselho e com a finalidade de
fortalecer e valorizar a imagem da instituição e a importância do profissional de
arquitetura e urbanismo, por meio da produção de conteúdos de variados gêneros,
gestão de redes sociais, organização de eventos, criação da identidade visual do
Conselho, entre outros.

R$ 157.539,00 R$ 140.554,82
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E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
COMUNICAÇÃO

Os canais de comunicação institucionais são as principais ferramentas internas de transparência dos atos do
Conselho. A produção de conteúdo e atualização é de periodicidade quase que diária.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE E PARTES INTERESSADA

Portal da Transparência

É um canal de comunicação com o cidadão com a
finalidade de fornecer informações completas
sobre a gestão orçamentária, atos e fatos de
gestão praticados pelo conjunto autárquico CAU.
Por meio dos dados disponibilizados, a sociedade
pode acompanhar a evolução das despesas do ente
ao longo do exercício financeiro, exercendo o
controle popular frente à qualidade e à quantidade
dos gastos da autarquia.

Endereço de acesso:
https://transparencia.caues.gov.br/

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações
ao Cidadão (e-SIC)

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) do
CAU/BR está disponível para atendimento ao
público desde de março de 2016. O cidadão pode
fazer requerimentos 
- presenciais ou on-line
- nos termos da Lei de Acesso à Informação.

Endereço de acesso:
https://transparencia.caues.gov.br/e-sic/

Nº de usuários que acessaram o site: 33 mil (aumento de 20% em relação a 2021)
Nº de sessões*: 84 mil (aumento de 17,4% em relação a 2021)
Tempo médio de permanência no site: 1minuto e 26”

Principal canal de divulgação das ações do conselho com matérias explicativas, dados institucionais, portal da
transparência, agenda, parcerias, entre outros, de forma mais objetivae de mais fácil acesso aos cidadãos.

Endereço de acesso: https://www.caues.gov.br/

*Nº de visitas únicas ao site (um usuário pode acessar mais de uma vez)

4.803 seguidores em 2021 (crescimento de 18.6% comparado ao ano anterior)
736 novos seguidores em 2021
305 conteúdos publicados

Principal rede social do CAU/ES no contato com arquitetos e urbanistas, em termos de
engajamento e interação. Publicação diária de conteúdos relacionados ao exercício da
profissão, normas e regras do Conselho, eventos, etc.

Endereço de acesso: https://www.instagram.com/oficialcaues/

INSTAGRAM

SITE INSTITUCIONAL

Total de inscritos: 123 arquitetos

Canal criado em junho de 2021 com a finalidade de divulgar as notícias de maneira mais
dinâmica e personalizada, diretamente no celular dos profissionais registrados que têm
interesse em integrar a lista.

WHATSAPP DE
NOTÍCIAS

Total de e-mails produzidos: 10
Taxa média de abertura do conteúdo: 40,36%

Newsletter informativa de periodicidade mensal, enviada aos arquitetos e urbanistas
registrados, com o resumo das notícias, informações e oportunidades.

Endereço de acesso: https://www.caues.gov.br/cau-informa/

NEWSLETTER (CAU
INFORMA)

3605 seguidores em 2021
4 novos seguidores em 2021
305 conteúdos publicados

Rede social mais antiga do CAU, atualizada conforme conteúdos da rede Instagram,
com conteúdos relacionados ao exercício da profissão, normas e regras do Conselho,
eventos, etc. Tem apresentado números decrescentes de engajamento e interação, o
que demonstra uma
migração do público para a rede Instagram.

Endereço de acesso: https://www.facebook.com/oficialcaues/

FACEBOOK

Inscritos: 553 pessoas inscritas
Transmissões ao vivo realizadas: 37 transmissões
Total de conteúdos publicado: 40 conteúdos.

O canal do CAU/ES no YouTube é utilizado para compartilhamento de conteúdos
audiovisuais relacionados ao Conselho e ao exercício profissional. Além das
transmissões das reuniões plenárias, em 2021, a plataforma foi muito utilizada
para realização de eventos online.

Endereço de acesso: https://www.youtube.com/c/oficialcaues/featured

YOUTUBE
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE E PARTES INTERESSADA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO

PROFISSIONAL

A construção de um relacionamento forte com a imprensa local é uma das principais ações da estratégia de
comunicação do Conselho e tem como objetivo assegurar a transparência e dar publicidade aos atos e
ações do CAU/ES, por meio da divulgação de ações, projetos, eventos e atividades realizadas pelo CAU/ES
nos veículos de comunicação locais.

No ano de 2021, por meio de empresa contratada  foi realizado um total de 131 aparições na mídia, dentre
entrevistas, artigos de opinião, entre outros, nos mais variados veículos de comunicação.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

COMUNICAÇÃO

Todos os anos o CAU/ES veicula uma
campanha de valorização profissional por
ocasião das comemorações ao Dia do
Arquiteto, no dia 15 de dezembro. Em
2021 a campanha teve como mote “Vida
Bem Pensada”, com foco na valorização da
importância do arquiteto e urbanista na
construção de soluções para se viver
melhor, reforçando que o profissional,
muito além de design e estética, é
responsável por produzir ambientes
práticos inteligentes.

A campanha foi veiculada durante os
meses de novembro e dezembro,
sendo promovida pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo dos estados
do Espírito Santo, de Mato Grosso,
Alagoas, Amazonas, Distrito Federal,
Pernambuco, Piauí e Tocantins.

·9 placas de outdoor (municípios: Vitória, Vila Velha, Serra, Aracruz, Colatina, Linhares e
Cachoeiro de Itapemirim).

1 anúncio ½ no jornal A Tribuna (circulação estadual)

12 veiculações diárias de spot na rádio Tribuna FM (cobertura estadual)

Publicações diversas nas redes sociais

A campanha contou com veiculação em redes sociais, rádio, jornal impresso e outdoor, conforme
a seguinte grade de veiculação:

        Período: 06/12/2021 a 19/12/2021

         Período: 15/12/2021

         Período: 01/12 a 15/12

        Período: 01/11/2021 a 20/12/2021 41



CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE E PARTES INTERESSADA

SÉRIE CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA
PARA ARQUITETOS E URBANISTAS

EVENTOS E EDITAIS 

E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

COMUNICAÇÃO

Um importante projeto realizado em 2021 foi a criação e produção
de uma série audiovisual sobre o Código de Ética e Disciplina para
Arquitetos e Urbanistas. A iniciativa foi da Comissão de Ética,
Disciplina, Ensino e Formação (CEDEF-CAU/ES) e teve como
objetivo comunicar-se com os profissionais de uma forma mais
moderna, democratizando e facilitando o acesso à informação. A
série foi baseada nos principais casos de processos ético-
disciplinares instaurados na comissão, a iniciativa, portanto, tem
um caráter educativo, visando gerar um resultado a longo prazo na
redução de processos instaurados.

VÍDEOS:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/C/OFI

CIALCAUES/PLAYLISTS

Uma das frentes definidas como prioritárias em 2021 foi a realização de eventos e publicação de editais. Em 2021
foram publicados dois importantes editais, o edital do 1º Concurso de TCC do CAU/ES, que premiou os melhores
trabalhos de conclusão de curso no Estado, e o edital de patrocínio de ATHIS, para fomentar iniciativas no
segmento.
Já em relação aos eventos, foram 41 eventos realizados em 2021, dentre cursos, treinamentos, seminários,
workshops e lives, o que gerou uma média de 3,42 eventos mensais, voltados, principalmente, para arquitetos e
urbanistas, mas também para a sociedade. 

 E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

COMUNICAÇÃO

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Mesmo com uma equipe exígua, o setor é composto por uma assessora e uma estagiária,
foram realizadas ações em diversas frentes (organização de eventos, produção de
conteúdo, gestão de mídias sociais, assessoria de imprensa, etc), sendo trabalhados
diferentes temas relacionados à prática profissional, com o intuito de orientar o profissional
e conscientizar a sociedade, assegurando a presença constante do Conselho como fonte
institucional na mídia local, bem como a criação de conteúdo relevante e engajamento nas
redes sociais, além de capacitações por meio de eventos. 

Ainda dentro de um contexto de pandemia a quase totalidade das ações se deu na esfera
virtual, viabilizando o cumprimento do planejamento. Uma retomada mais ampla das ações
presenciais mostrou-se mais possível ao final do ano, mas ainda se apresenta como uma
questão a ser avaliada com cautela.  

Os principais desafios internos da área para os próximos anos concentram-se no
estabelecimento de processos e fluxos para, assim, otimizar os resultados do setor.
Externamente, consolidar a imagem do Conselho e fortalecer a importância do profissional
de arquitetura são desafios constantes a serem alcançados. 
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INVESTIMENTO

PREVISTO

R$ 1.529.027,74

INVESTIMENTO

REALIZADO

R$ 1.367.614,25

PESSOAS

GESTÃO DE 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo é uma autarquia federal e seu quadro de funcionários é
composto de empregados efetivos, provenientes de concurso público e empregados de livre provimento
relacionados ao assessoramento e direção/gestão. No exercício de 2021 o quadro esteve composto de 14
funcionários, sendo 04 ocupantes de cargo de livre provimento, 09 funcionários efetivos e um temporário.

A atual estrutura organizacional do CAU/ES está pautada na divisão de atividades e recursos financeiros, com foco
na capacitação profissional e no atendimento das demandas e da realização da missão institucional.

LEGAL

CONFORMIDADE 

Para assegurar a conformidade da gestão de pessoal, observasse o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas
pelos órgãos de controle, tais como: Constituição Federal, Consolidação das Leis do Trabalho, normas internas do
CAU, entre outras. 
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo é uma autarquia federal e
seu quadro de funcionários é composto de empregados efetivos, provenientes de
concurso público e empregados de livre provimento com suas atribuições voltadas
ao assessoramento e direção/gestão.

Desde 2018 o CAU/ES promoveu o preenchimento completo das 10 vagas
provenientes do Concurso Público – Edital 01/2013.

O quadro de funcionários no exercício de 2021 foi composto por 14 funcionários e
05 estagiários. 

A manutenção do quadro de funcionários bem como a contratação de um gerente
geral possibilitou uma atuação mais estratégica voltada a reorganização das
atividades, redução do passivo de demandas pendentes nos setores, ampliação da
capacidade de atendimento, redução do tempo de resposta, implementação de
novas estratégias de trabalho e atuação profissional.

Este aumento também impactou positiva e diretamente nas ações de orientação,
cobrança e tratativa de inadimplentes deste Conselho, reduzindo assim o
percentual de inadimplentes e colocando o CAU/ES em primeiro lugar de
adimplência com relação ao recebimento de anuidades pessoas físicas e jurídicas.

Mesmo com o aumento na quantidade de funcionários, o que é de suma
importância para o andamento das atividades do Conselho, os gastos com pessoal
ficaram dentro do limite máximo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que
prevê limite máximo de 55% da arrecadação com despesas com pessoal.

PESSOAL

DEPARTAMENTO
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PESSOAL

DEPARTAMENTO

** Gasto com pessoal, inclui todas as despesas 
 com salários, encargos e benefícios concedidos.

* Gasto com pessoal, valores com despesas de
salários e encargos.

O CAU/ES não possui funcionários inativos e pensionistas. 
   
O CAU/ES aumentou de forma significativa a sua força de
trabalho nos últimos dois anos, mantendo-se dentro do
limite de comprometimento de gastos com pessoal,
conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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LEI DE RESPONSABILIDADE 

Para o exercício de 2022, o empenho em capacitação, orientação e
treinamento será mantido. A força de trabalho torna-se primordial na
condução dos processos e demandas desse Conselho.

[...] a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) representa um
instrumento para auxiliar os governantes a gerir os recursos
públicos dentro de um marco de regras claras e precisas,
aplicadas a todos os gestores de recursos públicos e em todas
as esferas de governo, relativas à gestão da receita e da
despesa públicas, ao endividamento e à gestão do patrimônio
público. Além disso, a Lei consagra a transparência da gestão
como mecanismo de controle social, através da publicação de
relatórios e demonstrativos da execução orçamentária,
apresentando ao contribuinte a utilização dos recursos que ele
coloca à disposição dos governantes.

FISCAL

Fonte: Cartilha sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal- Ministério da Economia,
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

E AÇÕES FUTURAS

DESAFIOS 
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA

No exercício de 2021 o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo realizou
receitas correntes na ordem de R$ 3.183.655,160, sendo esse valor aproximadamente
23 % superior ao exercício anterior. As principais fontes de receita do conselho são as
anuidades e os registros de responsabilidade técnica elaborados pelos arquitetos e
urbanistas. Em função da arrecadação proveniente de anuidades (profissionais e
empresas registrados) os valores recebidos no primeiro semestre tendem a ser mais
expressivos em comparação com os valores recebidos no segundo semestre do ano. 

Efetuados de acordo com as diretrizes orçamentarias e geridas em seus respectivos
centros de custos, os projetos e/ou atividades detalham as ações a serem desenvolvidas
no decorrer do exercício sendo as mesmas inseridas em planos de ação específicos e
vinculados aos objetivos estratégicos do CAU/ES.

As despesas empenhadas do conselho no exercício de 2021 totalizaram R$
2.435.446,15, o que resultou em um superávit orçamentário de R$ 715.812,51 e um
superávit financeiro na ordem de R$ 2.731.556,54.

RECEITA

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

O cenário de recursos do CAU/ES é composto por receitas correntes, que correspondem as arrecadações
com anuidades de pessoas físicas e jurídicas, RRT, taxas, multas, receita de aplicações financeiras entre
outras. Vale destacar que os três principais tipos de receita e que possuem maior representatividade na
arrecadação são as anuidades (PF e PJ) e os RRT. Outro tipo de receita que compõe o cenário de
arrecadação do CAU/ES são as receitas de capital, oriundas de superávits de exercícios anteriores.

No exercício de 2021, a arrecadação prevista para o CAU/ES foi na ordem de R$ 2.789.693,49, tendo sido
realizado o montante de R$ 3.183.655,16. A receita realizada em 2021 em comparação com o exercício de
2020, teve um crescimento de 23%.

R$ 16.952,65

Recebimentos com
dívida ativa PF 2021

R$  1.520,50

Recebimentos com
dívida ativa PJ 2021

R$ 1.348.451,45

Anuidades
PF 2021

R$ 146.965,53

Anuidades
PJ 2021

R$ 115.031,52

Rendimento sobre
as aplicações
financeiras: 

R$ 31.306,91

Outras receitas: 

R$ 1.380.088,98

RRT

R$ 143.337,62

Taxas e multas: 
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RECEITA

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

DESPESAS

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

Através de uma gestão prudente, eficiente e com rigor no controle e qualidades dos gastos, o CAU/ES
encerrou o exercício de 2021 com uma execução de despesas no valor de R$ 2.435.446,15 (valores
empenhados). 

Atualmente, as despesas mais expressivas no âmbito desse Conselho, referem-se à gastos com pessoal,
despesas de funcionamento e as contribuições ao fundo de apoio aos CAU UF básicos, conforme previsto
na Lei 12.378/2010 e com as contribuições com o Centro de Serviços Compartilhados, também
regulamentado pelo Conselho Federal.
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RECEITA

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

ORÇAMENTO

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

O Plano de Ação do CAU orienta-se pela missão da instituição, definida no Planejamento Estratégico 2023,
de “Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos”; e por sua visão de futuro, de “Ser reconhecido como
referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo”.

As Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU buscam, a partir do
Planejamento Estratégico, da avaliação dos resultados obtidos com a aplicação da estratégia atual, bem
como de uma reflexão sobre os cenários de atuação e de recursos, estabelecer um conjunto de
prioridades e metas para orientar a atualização dos planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF, visando o
alcance dos objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico do CAU, que é a síntese do seu Planejamento
Estratégico 2023.

O Plano de Ação, instrumento que reflete e sistematiza a estratégia do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, é estruturado na forma de iniciativas estratégicas que são
compreendidas por projetos e atividades.
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ORÇAMENTO

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA E RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas
orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise,
confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a
execução, demonstrando o resultado orçamentário. 

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a
integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO ANUAL
R$ 715.812,48

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS
No exercício de 2021 foram adquiridos bens de capital, no valor total de R$ 32.396,50, gastos com a aquisição de materiais de informática, processamento de dados e aparelhos de
ares condicionado e cortinas de vento, instalados no auditório deste Conselho.

A intenção da gestão é reduzir os custos para a compra de uma sede própria.

FATOS RELEVANTES
A atuação da gerência administrativa e financeira nos processos de orientação e cobrança junto aos profissionais e empresas inadimplentes teve significativo impacto na
arrecadação do Conselho no exercício de 2021. 
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CONSIDERAÇÕES

GESTÃO CONTÁBIL

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/ES, 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.

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 Controladoria do CAU/ES conta ainda com a Auditoria (interna) do CAU/BR a qual incumbe “manifestar-se
acerca das informações contábeis 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/ES
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 Espirito Santo – CAU/ES.

Hemelly Tomassi de Oliveira Magnani
Contador CRC/ES 018449/O-3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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 Espirito Santo – CAU/ES.
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CONSIDERAÇÕES

GESTÃO CONTÁBIL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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CONSIDERAÇÕES

GESTÃO CONTÁBIL

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários. Para efeito de comparação, além do
resultado financeiro de 2021, também estão sendo demostrados os resultados de 2020, 2019, 2018 e 2017. 
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CONSIDERAÇÕES

GESTÃO CONTÁBIL

BALANÇO PATRIMONIAL 
O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que tem, por finalidade, apresentar a posição contábil, financeira e econômica do CAU/ES no exercício de 2021. 

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade. A classificação dos elementos patrimoniais considera a
segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Para efeito de comparação, também estão sendo demostrados os resultados de 2020, 2019, 2018 e 2017. Pode-se, portanto, observar que o exercício de 2021 encerrou-se com superávit financeiro de R$
2.731.556,54.
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BALANÇO PATRIMONIAL 
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CONSIDERAÇÕES

GESTÃO CONTÁBIL

BALANÇO PATRIMONIAL 
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CONSIDERAÇÕES

GESTÃO CONTÁBIL

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

As variações patrimoniais são transações que resultam em alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado.

Assim, todas as alterações ocorridas no patrimônio são denominadas Variações Patrimoniais e podem ser classificadas em: Quantitativas e Qualitativas.

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$ 725.151,36.
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CONSIDERAÇÕES

GESTÃO CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Demonstrativo dos fluxos de caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro
no caixa durante o exercício de 2021 e o seu respectivo resultado.
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CONSIDERAÇÕES

GESTÃO CONTÁBIL

NOTAS EXPLICATIVAS
A contabilidade do CAU/ES, declara a conformidade contábil das Demonstração Contábeis do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo, referente ao período de janeiro a
dezembro de 2021, no que tange ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos atos e
fatos relativos à gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Ativos e passivos
significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem, principalmente, o cálculo das
depreciações sobre o ativo imobilizado, a estimativa para perdas em função do risco de crédito
de contribuintes e a provisão para riscos trabalhistas e cíveis.

Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos
por ocasião da sua realização ou liquidação.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil (BRGAAP), abrangendo as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor
público, principalmente a NBC T 16.6 (R1) – Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional da
Entidade.

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com
o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF
nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª edição, e Normas Brasileiras de
Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC
TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 17.

As Demonstrações Contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo são
compostas por: 

Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Evidencia qualitativa e
quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública;

Demonstração das Variações Patrimoniais. Evidencia as variações quantitativas, o
resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária;

Balanço Orçamentário: Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias;

Balanço Financeiro: Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos
e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e
os que se transferem para o início do exercício seguinte;

Demonstração dos Fluxos de Caixa: Evidencia as movimentações havidas no caixa e seus
equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. Declaro que
as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,
Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Demonstração de Fluxo de Caixa, regidos pelas diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (MCASP) e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCs TSP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas ao período de janeiro a
dezembro de 2021, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária,
financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo. 
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Excelência organizacional;

Para o exercício de 2022 o foco de atuação da gestão será na orientação aos profissionais e no fomento
das ações do setor de fiscalização, buscando com isso atingir à missão e visão da entidade, sempre
pautados nos valores que nos norteiam.

E AÇÕES FUTURAS

RESULTADOS, DESAFIOS

A instabilidade econômica e política, as restrições orçamentárias e a informalidade do mercado, geram
desafios que são constantemente debatidos e trabalhados no âmbito da comissão, sem contar que
somados a estes fatores desde de março de 2020 enfrentamos a pandemia mundial do COVID-19,
aumentando o cenário de incertezas.

Comprometimento com a inovação;

Unicidade e integração;

Democratização da informação e conhecimento;

Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade. Como ação de controle interno, mensalmente a
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos, analisa a execução orçamentária e
indicadores específicos, buscando exercer controle sobre a arrecadação e gastos, avaliando também
as questões relativas à inadimplência e atividade profissional, mitigando assim riscos à
sustentabilidade financeira e se necessário tomando medidas de correção de rumos.

GESTÃO PATRIMONIAL 
E INFRAESTRUTURA

A gestão patrimonial é rotina no CAU/ES, com emplacamento de todos os bens móveis e
registro dos mesmos no sistema contábil, com suas respectivas depreciações de acordo
com o NCASP.

A Gerência Administrativa e Financeira é responsável por todos os processos de aquisição
e contração de serviços, gestão de contratos, insumos, materiais e toda a infraestrutura
para o funcionamento do CAU/ES.
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E CONTRATOS

GESTÃO DE LICITAÇÕES GESTÃO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo segue em seus ritos de contratação a
Lei 8.666/2013, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e da Lei
9.784/99 que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

O Conselho conta com a atuação de sua assessoria jurídica em todos os processos de aquisição
e contratação, o que confere a conformidade das contratações com as normas vigentes.

Grande parte dos processos de aquisição e contratação do CAU/ES são feitos a partir de
processos de dispensa de licitação, baseados nos incisos II do art. 24 da Lei 8.666/93, desde
que não caracterizadas como fracionamentos, dispensando a adoção de modalidades de
licitação mais custosas, observando, desta forma,
os princípios da economicidade e da eficiência. Quando os processos ultrapassam o limite de
dispensa, são tramitados à comissão permanente de licitação, para andamento do certame

O CAU conta com o Centro de Serviços Compartilhados-CSC, conforme definido na Resolução n. 92
do CAU/BR, de 10 de outubro de 2014, que compreendem os seguintes serviços:

Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) nos
módulos:

Corporativo e Ambiente Profissional;

Sistema de Informação Geográfica;

Gerencial: SISCONT (Orçamentário, Despesas e Contábil), Centro de Custos, SISPAT
(Patrimônio), SISPAD (Viagens, Passagens e Diárias), SIALM (Almoxarifado), SICCL (Compras,
Contratos e Licitações), Gestão TCU (Geração de Relatório de Gestão ao TCU), Portal da
Transparência (Gestão do Portal da Transparência) e Prestação de Contas (Gestão de
Prestações de Contas do CAU/BR e dos CAU/UF);

Serviço de Data Center;

Rede Integrada de Atendimento (RIA), compreendendo:

Serviço de Tele Atendimento Qualificado (TAQ);

Serviço Telefônico de Tele Atendimento 0800 e 4007;

Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas;

Atendente Virtual;
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SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo, como forma de evitar
desperdícios de materiais, prioriza a tramitação de seus processos de forma eletrônica,
evitando assim excesso de impressões. O Conselho busca formas de redução do consumo
de energia elétrica e água.

O CAU/ES no desenvolvimento de suas atividades, dispensa atenção especial para
sustentabilidade. A conscientização de seus colaboradores no uso racional de recursos
em suas atividades diárias, refletem em compromisso coletivo em gerar menos impactos
ao meio ambiente.

RESULTADOS, DESAFIOS 
E AÇÕES FUTURAS

No exercício de 2021 o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo, através da Gerência Administrativa e Financeira, desenvolveu e realizou ações voltadas à tratativa dos
profissionais e empresas inadimplentes. O resultado foi uma adimplência de aproximadamente 88 %, colocando assim o Espirito Santo em 1º lugar do ranking nacional de adimplência.

Neste sentido, este trabalho será mantido no exercício de 2022. Apesar de todo o sucesso obtido, o CAU/ES ainda possuiu, significativo valor de créditos a receber, relativos às
anuidades de profissionais e empresas. 

Uma das principais dificuldades encontradas para acionar estes profissionais e empresas é o cadastro desatualizado. Grande parte das comunicações são feitas por e-mail e telefone
e a desatualização cadastral tem significativo impacto no retorno dos trabalhos. Para minimizar este impacto, o CAU/ES orienta seus funcionários que a cada contato com profissionais
e empresas, os dados cadastrais sejam atualizados.
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POSICIONAMENTO DE ÁREA,
ASSESSORIA, 

INSTÂNCIAS E AUDITORIA EXTERNA

PLANEJAMENTO
A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/BR opinou favoravelmente à
aprovação do Plano de Ação executado pelo CAU/ES no exercício de 2021.

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR
Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº 13/2022, de 03/02/2022, a empresa contratada pelo
CAU/BR, ATA Contabilidade e Auditoria, responsável pela assessoria e análise contábeis junto
aos CAU/UF, concluiu: “Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha na prestação de
contas de 2021 do CAU ES, informamos que a mesma está em condições de ser aprovada pela
Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do CAU BR”.

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/ES
A Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos e o plenário do CAU/ES, avaliam as
prestações de contas deste Conselho. Estas instâncias irão se manifestar após a emissão do
relatório da auditoria externa. 

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)
As contas do CAU/ES relativas ao exercício de 2021 serão auditadas pela empresa contratada
pelo CAU/BR. A empresa AUDIMEC será responsável por expressar opinião sobre as
demonstrações contábeis deste Conselho, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria.

O Relatório do Auditor Independente será parte integrante da prestação de contas e expressará
a opinião sobre as Demonstrações Contábeis, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES - CAU/ES.

PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA INTERNA DO CAU/BR
Em análise à formalização do processo de Prestação de Contas do CAU/ES, aos aspectos de
gestão demonstrados, posicionamentos das assessorias e instâncias deliberativas
pertinentes, e ao relatório e parecer da Auditoria Independente, formamos opinião pela
regularidade do referido processo.
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