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Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e
símbolos 

 
CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
CAU/BA - Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia 
SICCAU - Sistema de Informação e Comunicação do CAU 
IGEO - Sistema de Inteligência Geográfica 
GAD - Gerenciador Avançado de Demandas 
Webmail - Interface  que permite ao utilizador ler e escrever e-mail usando um navegador qualquer.  
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Introdução 
 

Este Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar as principais atividades realizadas pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, durante o exercício de 2015, cujo foco da
atuação  do  Conselho guardou  observância  e  cumprimento  aos  objetivos  estratégicos  e  valores
organizacionais inseridos no Plano de Ação 2015, mantendo a estrita relação com a essência da
organização, qual seja: atuar na orientação, disciplinamento e fiscalização do exercício da profissão de
arquitetura e urbanismo, além de estimular a busca e a observância dos princípios éticos e fomentar o
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo;

Para cumprimento das atividades planejadas,  especialmente quanto às ações de fiscalização,
atendimento e ético profissional, buscou-se informações dos diversos órgãos, para, após realização das
triagens, efetuar diligências e emitir Notificações de Infração. O Atendimento cuidou de ser avaliado
permanentemente  com edição de pesquisa  disponível  na  web;   a  ética,  igualmente,  contou com
nivelamento  de  informações  através  de  treinamentos  continuados,  bem  como  sistematização
processual.  A valorização profissional  contou com disponibilização de palestras,  mini  cursos  e
treinamentos de atualização profissional, tudo para atingir a principal meta: aproximar a sociedade do
Conselho e da Arquitetura.
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2 - APRESENTAÇÃO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
O presente relatório de gestão está estruturado, considerando as análises implementadas a partir

das atividades primitivamente planejadas para o exercício de 2015, em face das atividades executadas
para cada Unidade Interna do CAU/BA, bem como em função dos Projetos idealizados.  Busca-se, a
partir, do Relatório de Gestão, evidenciar as quais as estratégias de atuação cuidarão de contribuir para
a ampliação da atuação do CAU/BA, além de, por força de análise crítica,  identificar as dificuldades
vivenciadas, que tenham influenciado ou dificultado a execução plena do plano de Ação, indicando,
consequentemente, os resultados alcançados, para viabilizar a prospecção futura da atuação deste
Conselho e fortalecimento institucional, especialmente no âmbito da gestão interna e aprimoramento
dos serviços prestados e vinculados à sua atuação finalística..

A  avaliação de desempenho  do CAU/BA guarda alinhamento à consecução do planejamento e
dos objetivos estratégicos, para atingimento das metas organizacionais.

Principais realizações da gestão no exercício
Considerando a essência da missão do Conselho, podemos inferir que as principais realizações se

fundamentaram  na fiscalização e valorização profissional, e atendimento conjugado a comunicação.

 

As  atividades  do  CAU/BA  se  estruturaram  em  04(quatro)  macroprocessos:  fiscalização  e
valorização profissional, e, atendimento e comunicação.

 

Os principais focos de fiscalização estiveram direcionados à identificação do que fiscalizar, onde
fiscalizar, prioridades de fiscalização, como fiscalizar, prazos para fiscalização, atividades prioritárias,
metas e resultados de fiscalização, discussões realizadas no âmbito da gestão interna, que contribuíram
para elaboração de plano de fiscalização, com itemização de ações votadas a fiscalização de: a) Pessoa
Jurídica; b)  Órgãos Públicos; c) Municípios com mais de 20.000 habitantes;  d) Profissionais e
indícios de acobertamento; e) Restauro; f) Licitações.

 

A fiscalização contou como eixo a disseminação da Resolução 51, e identificação de atividades
privativas,  com  envio  de  Ofício  aos  diversos  Municípios,  com  solicitação  de  adequação  e
fornecimento de documentos; No âmbito do Restauro, diligência presencial no Centro Histórico de
Salvador,  considerando o  elevado número de  demolições  realizadas  em patrimônios  tombados,
resultando em apresentação de Denúncia formal à UNESCO internacional, com requerimento de –
URGENTE - ação local.

 

A fiscalização, igualmente, contou com ações de campo, que resultaram em desencadeamento de
processos éticos, além da estruturação de procedimento interno de fiscalização, para identificação de
acobertamento.
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Quanto à valorização profissional,  o CAU/BA cuidou de estruturar  treinamentos e palestras
gratuitas dirigidas aos profissionais, com objetivo de nivelar, disseminar conhecimento, boas práticas e
atualizar a informação, e, assim, consequentemente, possibilitar a melhoria da prática e do exercício
profissional.

 

Acoplado  aos  treinamentos,  o  atendimento  cuidou  de  ser  intensificado,  mediante  ações  de
avaliação e pesquisa distribuídas quando da realização dos eventos e, ainda, mediante disponibilização
via  web,  além  de  ações  conjugadas  com  a  comunicação,  no  sentido  de  esclarecer  e  informar
procedimentos, de forma a facilitar a utilização dos serviços no âmbito do exercício profissional.

 

A homologação do Concurso Público,  com contratação de empregados efetivos contribuíram para
melhor distribuição das atividades internas, possibilitando ao CAU/BA a melhoria do suporte interno
para desenvolvimento mais eficaz de suas atividades.

 

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
A desaceleração do mercado e da economia, a alta de juros, a desacreditação da política monetária,

entre outros aspectos econômicos que se evidenciaram no exercício de 2015, resultaram na diminuição
de atividades na área da Arquitetura e Urbanismo, alcançando, consequentemente, o efetivo exercício
profissional,  e, assim,  na redução da arrecadação e não realização da receita, da forma projetada pelo
CAU/BR para o CAU/BA.

 

Não bastasse a questão econômica do Brasil, para o ano de 2015, dificuldades internas vinculadas
aos sistemas,  em especial  o SICCAU,  em face de inconsistências de informações,  dificultam a
execução  de  atividades,  especialmente  àquelas  dirigidas  à  recuperação  do  crédito,  mediante
implementação de cobranças administrativas.

 

 As ações de monitoramento e controle, cujas informações advém das triagens implementadas –
via SICCAU – em face das inconsistências, ainda existentes, dificultam a a continuidade da ação no
âmbito da gestão interna.

 

No âmbito das aquisições e contratações, a devolutiva das cotações, apresentação de propostas
prévias, por parte dos potenciais fornecedores, para efeito de desencadeamento do processo licitatório,
se constitui em outra dificuldade na agilização dos processos internos e externos.

 

A inexistência de sistema informatizado de monitoramento e controle do Plano de Ação, inclusive
com conexão de atividades ao orçamento, em face de cada centro de custo, é outro ponto que dificulta
a gestão interna deste Conselho.

 

Outras informações úteis
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Os prazos internos, vinculados a prestação de contas e relatórios parciais de atividades
parciais, além da inexistência de tempo hábil para efeito de construção coletiva prévia,  para
efeito de contribuição sistêmica, impõem ajustes e adequações, considerando que o
CAU/BA integra, de forma autônoma -  financeira e administrativamente -  o Sistema CAU
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CAU BA CNPJ 15.158.665/0001-03

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (71) 3036-0212

CÓDIGO CNAE 94.12-0-01

ENDEREÇO ELETRÔNICO presidencia@cauba.gov.br

PÁGINA INTERNET www.cauba.gov.br

ENDEREÇO POSTAL Rua Território do Guaporé, 218

CIDADE Salvador UF BA

BAIRRO Pituba CEP 41830520

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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3.2 COMPETÊNCIAS 

 

 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
Compete ao CAU/BA:

I. Zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da Arquitetura e Urbanismo no
Estado, e pelo cumprimento da legislação urbana e ambiental;

II. Propugnar pela melhoria da qualidade de vida urbana e pelo patrimônio cultural e ambiental;

III. Aprovar e  alterar este Regimento Interno, e outros atos administrativos que julgar necessários;

IV. Propor ao CAU/BR alterações no Código de Ética, nas Normas Eleitorais e nos provimentos
que julgar necessários;

V. Adotar medidas para assegurar o funcionamento regular do CAU/BA;

VI. Firmar convênios com entidades públicas e privadas, observando a legislação aplicável;

VII. Autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de sua propriedade;

VIII. Inscrever empresas ou profissionais de Arquitetura e Urbanismo domiciliados no Estado;

IX. Criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;

X. Deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, baixando atos regulamentadores, quando
necessário;

XI. Elaborar Planos de Ação e Orçamentos, submetendo-os à homologação do CAU/BR;

XII. Manter relatórios públicos de suas atividades;

XIII. Representar os interesses da Arquitetura e Urbanismo em colegiados de órgãos públicos
estaduais e municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao
urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência;

XIV.  Divulgar  matérias,  notícias  e  informações  vinculadas  à  Arquitetura  e  Urbanismo e  ao
respectivo exercício profissional, observadas as disposições legais;

XV. Participar da estruturação da mediação e arbitragem para a Arquitetura e Urbanismo;

XVI. Cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;

XVII. Fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os acervos
técnicos;

XVIII. Sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação da Lei e a promover o
cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;

XIX. Fiscalizar o exercício da profissão do arquiteto e urbanista em todo o território estadual, e
nos termos da Lei nº 12.378 de 2010;

XX. Fomentar a capacitação dos arquitetos e urbanistas, bem como dos Conselheiros Titulares e
Suplentes.

Informações adicionais

10



3.3 NORMAS 

 

 

 

 

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
Lei 12378/2010, Deliberação Plenária n°09/2013, Deliberação Plenária nº01/2014,
Deliberação Plenária nº11/2014, Deliberação Plenária nº12/2014, Regimento Interno

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades
jurisdicionadas
Regimento Interno, Resoluções CAU/BR

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
http://www.cauba.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/regimento_provisorio_CAU-BA.pdf

http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/L12378.pdf

Informações adicionais
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3.4 HISTÓRICO 
Desde  a  década  de  50,  os  profissionais  da  Arquitetura  e  Urbanismo  buscam  promover  a

desvinculação do Sistema CREA/CONFEA, para, através de um Conselho próprio, cujo exercício
profissional da Arquitetura e Urbanismo contasse com  atuação dirigida e individualizada, de moda a
melhor identificar, perante a sociedade, as práticas profissionais e, consequentemente, a viabilização
da fiscalização respectiva; 

  
São  autarquias  federais  ,  integrantes  da  administração  pública  indireta,  com  autonomia

administrativa e financeira e estrutura federativa, com objetivo de regular e fiscalizar o exercício da
profissão de arquiteto e urbanista. 

  
A atuação do Sistema CAU se dá, primordialmente, por meio da edição de normas sistêmicas, que

buscam  uniformizar  procedimentos  vinculados  aos  registros  profissionais,  registros  de
responsabilidade técnica; registros de pessoas jurídicas, emissão de certidões de acerco; normatização
de atividades profissionais privativas, entre outros disciplinamentos. 

  
Exercem, pois, o Sistema CAU, enquanto prerrogativa própria da Administração Pública, o poder

de polícia administrativa da profissão, em face de membros, profissionais de determinada categoria,
apurando situações que estejam infringindo às normas, ou a legislação vigente, aplicando, quando
cabível e considerando o caso concreto, as penalidades respectivas. 

  
Visão geral da entidade (relação x contexto) 
  
A  relação  da  instituição  e  o  contexto,  seja  ele  –  o  mercado  em  sentido  macro  –  como  os

profissionais  e a sociedade, sua visão e conhecimento das atividades, no âmbito da Arquitetura e
Urbanismo, bem como a  absorção – pelos gestores públicos, do necessário planejamento, melhoria
das Cidades e dos espaços urbanos, impõem  práticas contínuas voltadas ao aperfeiçoamento. 

  
O momento, apesar da crise em que a Nação está inserida, que resvala no exercício das atividades

profissionais, é fértil, no sentido de fomentar reflexões e discussões, que envolvam a melhoria dos
espaços coletivos com otimização dos escassos recursos públicos. As discussões e reflexões criativas
no sentido de buscar construções e concepções alternativas e eficazes, para enfrentar problemas
estruturais  do  ordenamento  do  uso  do  solo,  habitação  popular,  acessibilidade,  preservação  do
patrimônio arquitetônico histórico cultural, mobilidade urbana, se impõem como medidas sequenciais
e continuadas. 

  
O papel do Conselho se materializa enquanto principal  facilitador, articulador e fomentador da

discussão,  para  que se  viabilize  a  aproximação da  sociedade com os  profissionais  arquitetos  e
urbanistas.  
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3.5 ORGANOGRAMA 

 

 

- Organograma - Organograma CAU/BA
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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

As informações referentes ao Planejamento Organizacional estão descritos nos subitens 4.1.1 e
4.1.2 
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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

- Plano Estratégico - Plano Estratégico
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

Introdução
O Conselho de  Arquitetura  e  urbanismo da  Bahia  detém 11(onze)  Conselheiros  Titulares  e

11(onze) Conselheiros Suplentes,  integrantes do Plenário do Conselho.

O Plenário do CAU se divide, para execução das atividades legalmente instituídas,  em Comissões
Regimentais, estruturadas por áreas segmentadas, quais sejam: Comissão de Ética, Comissão de Atos
Administrativos, Comissão de Exercício Profissional e de Fiscalização, Comissão de Ensino e de
Formação Profissional e Comissão de Planejamento e Finanças.

 

Considerando o quanto disposto na  Lei nº 12.378/2010 e o Regimento Interno vigente, outros
colegiados podem ser instituídos, para discussão de temáticas vinculadas ao exercício profissional e à
Arquitetura e Urbanismo,   no âmbito do Estado da Bahia.

 

A Presidência tem caráter executivo, sendo responsável pelos serviços administrativos criados pelo
CAU/BA em razão de suas finalidades legais, conforme Art. 29 da Lei nº 12.378, de 2010, competindo
ao Presidente, representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU/BA; presidir as reuniões do
Conselho do CAU/BA, podendo exercer o voto de desempate; cuidar das questões administrativas do
CAU-BA, ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo Regimento Interno, além de outras
competências atribuídas por Lei ou por normatização interna.

 

As Comissões e Grupos de Trabalho Temáticos são Instâncias Consultivas,  que poderão ser
constituídos para desenvolver atividades especificas pertinentes à arquitetura e urbanismo, executar
tarefas ou para atingir fins que não justifiquem a organização de organismos e serviços permanentes,
conforme disposições constantes da Legislação vigente e do respectivo regimento Interno.

Missão/Finalidade institucional
MISSÃO

PROMOVER A ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS

 

FINALIDADE INSTITUCIONAL

 O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão
de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em
todo o território nacional,  bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e
urbanismo. 

Competências Legais
I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos;

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos demais
atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência;

III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na forma do
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Regimento Geral do CAU/BR;

IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;

V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas
habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o
cadastro atualizado;

VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;

VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os acervos
técnicos;

VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;

IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o Regimento
Geral do CAU/BR;

X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e
orçamento;

XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a promover o
cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;

XII  -  representar  os  arquitetos  e  urbanistas  em  colegiados  de  órgãos  públicos  estaduais  e
municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo,
assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência;

XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e 

XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas.

Análise crítica
O quantitativo de Conselheiros, aliada  a estruturação do sistema de Conselhos, sob a forma

honorífica  de  atuação  do  corpo  diretivo,  dificulta,  sobremaneira,  a  atuação  da  instituição,
considerando que a vedação da remuneração, inviabiliza maiores disponibilizações de tempo, de forma
continuada e sequencial, para efeito de gestão do Conselho.
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4.2 RESULTADOS 

 

 

- RESULTADOS
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
As informações referentes ao Desempenho Orçamentário estão descritos nos subitens 4..3.1, 4.3.2,

4.3.4 e 4.3.4 
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4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 
A proposta orçamentária do exercício de 2015 foi no valor de R$ 3.979.438,14 (três milhões novecentos e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e

oito reais e quatorze centavos), sendo destinado para despesas de custeio o valor de R$ 2.479.438,14 (dois milhões quatrocentos e setenta e nove mil
quatrocentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) e para investimentos o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).  
 
Análise crítica 

A proposta orçamentária de 2015 sofreu uma reformulação devido a alteração nos valores projetados de arrecadação. Devido a arrecadação superior
ao orçado, o orçamento foi suplementado em R$ 365.963,95 (trezentos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco
centavos) na reformulação orçamentária. O valor total foi suplementado nas despesas de custeio. 

O valor final da proposta orçamentária de 2015 foi no valor de R$ 4.345.402,09 (quatro milhões trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e dois
reais e nove centavos), sendo R$ 2.845.402,09 (dois milhões oitocentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e dois reais e nove centavos) para despesas de
custeio e R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para despesas de capital, ou investimentos.   
 

 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

 Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 3.221.825,00 3.979.438,14 650.557,00 407.057,95 557,00 41.094,00 3.871.825,00 4.345.402,09

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 2.121.825,00 2.479.438,14 250.557,00 407.057,95 557,00 41.094,00 2.371.825,00 2.845.402,09

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 1.038.984,00 1.025.869,00 10.151,00 179.752,00 557,00 24.954,00 1.048.578,00 1.180.667,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 1.038.984,00 1.025.869,00 10.151,00 179.752,00 557,00 24.954,00 1.048.578,00 1.180.667,00

6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 1.038.984,00 1.025.869,00 10.151,00 179.752,00 557,00 24.954,00 1.048.578,00 1.180.667,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 958.923,00 1.348.590,00 219.361,00 10.000,00 0,00 16.140,00 1.178.284,00 1.342.450,00

6.2.1.1.1.05.03 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

2.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 12.000,00

6.2.1.1.1.05.05 - 956.923,00 1.346.590,00 219.361,00 0,00 0,00 16.140,00 1.176.284,00 1.330.450,00
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EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 123.918,00 104.979,14 21.045,00 217.305,95 0,00 0,00 144.963,00 322.285,09

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE
MORA SOBRE ANUIDADES 0,00 15.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA 123.918,00 89.979,14 21.045,00 209.305,95 0,00 0,00 144.963,00 299.285,09

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS
SOBRE ANUIDADES 27.918,00 30.449,00 15.000,00 9.317,00 0,00 0,00 42.918,00 39.766,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

86.000,00 59.530,14 1.522,00 199.988,95 0,00 0,00 87.522,00 259.519,09

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 1.100.000,00 1.500.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 1.100.000,00 1.500.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE 1.100.000,00 1.500.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE
CREDITO 3.221.825,00 3.979.438,14 875.282,05 452.743,70 225.282,05 86.779,75 3.871.825,00 4.345.402,09

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 3.221.825,00 3.979.438,14 875.282,05 452.743,70 225.282,05 86.779,75 3.871.825,00 4.345.402,09

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 2.121.825,00 2.479.438,14 465.258,85 452.743,70 215.258,85 86.779,75 2.371.825,00 2.845.402,09

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 915.140,10 1.027.970,49 11.777,32 53.432,35 7.735,77 35.299,51 919.181,65 1.046.103,33

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS 863.270,10 971.970,49 4.880,00 49.368,25 2.735,77 30.299,51 865.414,33 991.039,23

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 662.301,97 742.270,85 3.890,00 8.399,77 2.293,32 30.299,51 663.898,65 720.371,11

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 200.968,13 224.899,64 990,00 168,48 442,45 0,00 201.515,68 225.068,12

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 4.800,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 45.600,00
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6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS 51.870,00 56.000,00 6.897,32 4.064,10 5.000,00 5.000,00 53.767,32 55.064,10

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE
CONSUMO 17.000,00 23.000,00 2.693,90 3.323,65 259,62 2.191,65 19.434,28 24.132,00

6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL
DE CONSUMO 17.000,00 23.000,00 2.693,90 3.323,65 259,62 2.191,65 19.434,28 24.132,00

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 159.662,00 228.000,00 71.682,11 88.470,94 9.476,82 34,37 221.867,29 316.436,57

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
PESSOAIS

7.860,00 24.000,00 0,00 300,00 0,00 34,37 7.860,00 24.265,63

6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS 151.802,00 204.000,00 71.682,11 88.170,94 9.476,82 0,00 214.007,29 292.170,94

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

816.536,70 981.333,65 365.215,72 264.986,76 187.786,64 48.724,22 993.965,78 1.197.596,19

6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS
DE CONSULTORIA 147.000,00 180.500,00 43.000,00 1.160,00 12.000,00 0,00 178.000,00 181.660,00

6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

53.750,00 52.000,00 1.120,00 50.501,00 35.000,00 0,00 19.870,00 102.501,00

6.2.2.1.1.01.04.03 -
MANUTENÇÃO SISTEMAS
INFORMATIZADOS

0,00 133.395,00 129.044,00 13.339,00 0,00 0,00 129.044,00 146.734,00

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
PRESTADOS 538.286,70 450.438,65 120.164,90 174.992,72 133.910,18 47.724,22 524.541,42 577.707,15

6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS 77.500,00 165.000,00 71.886,82 24.994,04 6.876,46 1.000,00 142.510,36 188.994,04

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS
DIVERSOS 89.700,00 95.000,00 3.800,00 22.530,00 0,00 530,00 93.500,00 117.000,00

6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS
DIVERSOS 89.700,00 95.000,00 3.800,00 22.530,00 0,00 530,00 93.500,00 117.000,00

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

123.786,20 124.134,00 10.089,80 20.000,00 10.000,00 0,00 123.876,00 144.134,00

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE
APOIO AO CAU-UF 73.786,20 94.134,00 10.089,80 0,00 0,00 0,00 83.876,00 94.134,00

6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS,
CONTRATOS E PATROCÍNIO 50.000,00 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00 50.000,00
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6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

1.100.000,00 1.500.000,00 410.023,20 0,00 10.023,20 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 1.100.000,00 1.500.000,00 410.023,20 0,00 10.023,20 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,
INSTALAÇÕES E REFORMAS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES

150.000,00 150.000,00 160.023,20 0,00 10.023,20 0,00 300.000,00 150.000,00

6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO
DE IMÓVEIS 950.000,00 1.250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.250.000,00

TOTAIS: 3.221.825,00 3.979.438,14 650.557,00 407.057,95 557,00 41.094,00 3.871.825,00 4.345.402,09
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 

 

 

Introdução à execução transferências de recursos
O CAU/BA fez repasses mensaais para o CAU/BR para custear o CSC, Fundo de Apoio aos

CAU/UF Básicos e Fundo do CSC e formalizou um Convênio de repasse de recursos no exercício de
2015 com o IAB-BA

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Beneficiário Modalidade Situação Data
Início

Data
Término

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO BRASIL

Contrato de
repasse

Adimple
nte

01/01/20
15

31/12/201
5

R$
240.868,00

R$
240.868,00

DEPART DA BAHIA DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

Beneficiário Modalid
ade Situação Data

Início
Data
Término

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

DEPARTAMENTO DA BAHIA DO INSTITUTO
DE ARQUITETOS DO BRASIL Convênio Adimple

nte
01/06/20
15

30/07/20
15

R$
17.000,00

R$
17.000,00
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4.3.3 RECEITAS 

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) 
A receita arrecadada pelo CAU/BA é repartida através de cobrança compartilhada nos seguintes

percentuais: 
- 80,00% (oitenta inteiros por cento) para o Regional; 
- 20,00% (vinte inteiros por cento) para o Conselho Federal.   

  
Análise crítica 

A receita  arrecadada  no  exercício  de  2015  foi  no  valor  de  R$  2.736.355,93  (dois  milhões
setecentos e trinta e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) representando o
percentual de 62,97% (sessenta e dois inteiros e noventa e sete centésimos por cento) do total previsto
da receita e de 96,17% (noventa e seis inteiros e dezessete centésimos por cento) do total previsto da
receita corrente, deduzido o valor orçado do superávit financeiro do exercício anterior. 

A arrecadação apresentou um crescimento de 27,45% (vinte e sete inteiros e quarenta e cinco
centésimos por cento) em relação ao exercício anterior, que foi no valor de R$ 2.646.251,02 (dois
milhões seiscentos e quarenta e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e dois centavos).  
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Conta contábil
Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 4.345.402,09 2.736.355,93 1.609.046,16

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 2.845.402,09 2.736.355,93 109.046,16

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.180.667,00 1.130.170,74 50.496,26

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 1.180.667,00 1.130.170,74 50.496,26

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 1.180.667,00 1.130.170,74 50.496,26

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física -
do Exercício 1.016.716,00 978.186,42 38.529,58

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica
- do Exercicio 163.951,00 151.984,32 11.966,68

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.342.450,00 1.185.375,15 157.074,85

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 12.000,00 18.210,27 -6.210,27

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 12.000,00 18.210,27 -6.210,27

              6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 1.330.450,00 1.167.044,36 163.405,64

                6.2.1.2.1.05.05.02 - 6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 1.330.450,00 1.167.044,36 163.405,64

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 0,00 120,52 -120,52

                6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Direitos Autorais 0,00 120,52 -120,52

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 322.285,09 419.976,08 -97.690,99

              6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 23.000,00 38.653,55 -15.653,55

                6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 23.000,00 38.653,55 -15.653,55

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 299.285,09 381.322,53 -82.037,44

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE 39.766,00 51.882,67 -12.116,67
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ANUIDADES

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 39.766,00 51.882,67 -12.116,67

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 259.519,09 329.439,86 -69.920,77

                  6.2.1.2.1.06.05.07.004 - 6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de
Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional 259.519,09 329.439,86 -69.920,77

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 833,96 -833,96

              6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 351,51 -351,51

                6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 351,51 -351,51

              6.2.1.2.1.08.04 - 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO
IDENTIFICADAS 0,00 482,45 -482,45

                6.2.1.2.1.08.04.01 - 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não
Identificadas 0,00 482,45 -482,45

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
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4.3.4 DESPESAS 

 

 

- Demonstrativo de Emprenho Despesas e Pagamentos
- Execução da despesa Orçamentária
- Relação Despesa Modalidade Licitações
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 
As informações do Desempenho Operacional já estão mencionadas em Resultados Operacionais 
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4.5 FISCALIZAÇÃO 

 

 

- FISCALIZAÇÃO
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4.6 INDICADORES 

 

 

- INDICADORES
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5 - GOVERNANÇA 

 
 
5.1 GOVERNANÇA 

O  CAU/BA  detém  no  Plenário  do  Conselho  sua  instância  máxima  Deliberativa,  enquanto
organismo decisório, no âmbito do Estado da Bahia, representando assim, os profissionais Arquitetos e
Urbanistas do Estado, com composição que conta com Conselheiros Titulares e Suplentes eleitos
diretamente e em conformidade  disposto no Regulamento Eleitoral do CAU/BR. O Plenário do
Conselho elege, dentre os Conselheiros Titulares, o Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro, o último
com renovação anual. 

  
Os membros do Plenário, Conselheiros Titulares e Suplentes, a que se refere o Art. 36 da Lei nº

12.378/2010, são eleitos para um mandato de 03 (três) anos, permitida uma única recondução. 
  
Para consecução de suas atividades, conta, também, com as seguintes Comissões Regimentais: 
  
a)      Comissão de Ética:  Detém como atribuição tratar das questões ético-disciplinares no âmbito

do exercício profissional do Arquiteto e Urbanista; 
b)      Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização  tem como atribuição tratar de todas as

questões normativas relativas ao exercício profissional da arquitetura e urbanismo e fiscalização
respectiva. 

c)       Comissão de Ensino e Formação tem como atribuição tratar das questões do ensino 
e da formação do aprendizado profissional; 
d)      Comissão de Finanças tem como competência exercer a função de controle interno 
do CAU/BA, além de promover a avaliação dos controles  orçamentários, financeiros e de gestão

interna e, ainda, a apreciar anualmente as contas dos CAU/BA; 
e)      A Comissão de Atos Administrativos  tem como atribuição o exame dos processos internos,

além dos atos, sob a perspectiva administrativa;  
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5.2 DIRIGENTES 
 

Dirigente: GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA

CPF: 065.864.065-87

Cargo: PRESIDENTE

Registro Profissional: A2592-5

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: ALAN DICK MEGI

CPF: 356.378.899-53

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A4252-8

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: ANDERSON SILVA DE ANDRADE

CPF: 943.055.795-53

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A34052-9

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: ARUZIA DE OLIVEIRA LUNA E ALMEIDA

CPF: 109.534.935-04

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR
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Registro Profissional: A9885-0

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: HENRIQUE TAVARES BARREIROS

CPF: 188.732.435-68

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A9280-0

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: MAURÍCIO MUINOS DE ANDRADE

CPF: 354.094.285-87

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A13373-6

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO

CPF: 035.649.165-04

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A0158-9

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015
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Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO

CPF: 120.417.345-15

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A5706-1

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: RAUL NOBRE MARTINS JÚNIOR

CPF: 049.884.775-68

Cargo: VICE-PRESIDENTE

Registro Profissional: A2879-7

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: GILCINEA BARBOSA DA CONCEIÇÃO

CPF: 497.492.005-78

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A21366-7

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA

CPF: 827.911.807-10

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR
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Registro Profissional: A16152-7

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: MARIA GLEIDE SANTOS BARRETO

CPF: 061.510.865-20

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A1390-0

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DDIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 01/05/2015

Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: DEBORA MIRANDA BARRETTO

CPF: 577.458.465-87

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A31170-7

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: DÉBORA SANTA FÉ

CPF: 645.330.695-68

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A26548-9

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DO DIA 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015
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Data final do mandato: 30/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: LOURENÇO SERRANO DO PRADO VALLADARES

CPF: 077.490.585-91

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A2051-6

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: ARMANDO FREIRE BRANCO

CPF: 002.283.035-91

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: 1461-3

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: JULIANA VILAS BOAS DE SOUSA MELO

CPF: 777.967.805-91

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A104656-0

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: PAULO CÉSAR CAVALCANTI REIS

CPF: 218.665.465-20

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

37



Registro Profissional: A10992-4

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO

CPF: 597.431.665-72

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A75547-8

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA

CPF: 893.731.385-53

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A44357-3

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: GABRIELA CARNEIRO LOPES

CPF: 840.883.385-53

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A61372-0

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015
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Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: EUNICE ALVES GUSMÃO

CPF: 573.236.905-87

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A20954-6

Entidade: CAU/BA

Ato de designação: ATA DE DIPLOMAÇÃO DE 05/01/2015

Data do Ato de
designação: 05/01/2015

Data inicial do mandato: 05/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais
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5.3 AUDITORIA 
Não há auditoria interna no CAU/BA. No entanto, As Comissões Regimentais vinculadas ao

planejamento e finanças, sejam do CAU/BR ou do CAU/BA, se manifestam e analisam as contas e a
execução das despesas,  tudo em conformidade com as competências instituídas dos respectivos
Regimentos Internos. 
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5.4 APURAÇÕES 

 

 

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados
e as providências adotadas
Não se verificou atividade de correição durante o exercício de 2015

Informações adicionais
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5.5 GESTÃO RISCOS 
A gestão  de  risco  abrange  a  identificação  dos  riscos  vinculados  aos  processos  internos  do

CAU/BA, bem como dos riscos decorrentes da verificação da influência do ambiente externo da
organização. 

A partir da conjugação e entrelace de ambos os cenários, coube ao CAU/BA, implementar medidas
de  monitoramento,  efetivada  através  de  massificação  das  triagens  em  sistema  e  controle  do
quantitativo de RRT’S registradas, para cada profissional, além da checagem dos pagamentos de
anuidades e taxas, além de cobrança dirigida às Pessoas Jurídicas.  Cuidou o CAU/BA,  ainda, de
promover,  reuniões  de  alinhamento  com o  corpo  funcional,  além de  treinamento  internos  e  de
nivelamento de informação, tudo vinculado a execução do Plano de Ação. 

O acompanhamento do orçamento por centro de custo, ainda sem integrar uma solução plena,
enquanto  ferramenta  de  gestão  contribuiu  para  minimização  dos  riscos  atrelados  à  gestão,
considerando o entrelace dos cenários e ambientes já identificados no presente Relatório de Gestão.  
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5.6 REMUNERAÇÕES 
 

Dirigente: GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA

Cargo: PRESIDENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: ALAN DICK MEGI

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: ANDERSON SILVA DE ANDRADE

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: ARUZIA DE OLIVEIRA LUNA E ALMEIDA

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: HENRIQUE TAVARES BARREIROS

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: MAURÍCIO MUINOS DE ANDRADE

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO
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Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: VALDINEI LOPES DO NASCIMENTO

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: RAUL NOBRE MARTINS JÚNIOR

Cargo: VICE-PRESIDENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: GILCINEA BARBOSA DA CONCEIÇÃO

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: MARIA GLEIDE SANTOS BARRETO

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: ROSANA FIGUEIREDO PLATILHA

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: DEBORA MIRANDA BARRETTO

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00
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Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: DÉBORA SANTA FÉ

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: LOURENÇO SERRANO DO PRADO VALLADARES

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: ARMANDO FREIRE BRANCO

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: JULIANA VILAS BOAS DE SOUSA MELO

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: PAULO CÉSAR CAVALCANTI REIS

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: ERNESTO REGINO XAVIER DE CARVALHO

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: LUDMILA SILVA DE OLIVEIRA

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE
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Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: GABRIELA CARNEIRO LOPES

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010

Dirigente: EUNICE ALVES GUSMÃO

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Tipo de Remuneração: HONORÍFICO

Valor total no exercício: R$ 0,00

Informações adicionais: Os dirigentes do CAU/BA não recebem remuneração por ser um cargo honorífico, segundo a Lei
12378/2010
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 
Dados Contratuais da empresa de Auditoria Externa: 
•Sistemática de contratação da Auditoria independente: 

Foi  realizado  o  processo  licitatório  na  modalidade  Pregão  Eletrônico,  segundo  os  ditames
jurisprudenciais do TCU, sem prejuízo da melhor forma de assegurar-se a qualificação técnica de
possíveis licitantes, nos limites legais. 

•Nome da empresa contratada 
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES 

•Endereço da empresa contratada 
Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Bairro Consolação, CEP: 01050-030, São Paulo – SP. 

•CPNJ da empresa contratada 
54.276.939/0001-79 

•Contato 
Tel:  +55 (11) 3848 5880 
Fax: +55 (11) 3045 7363 
www.bdobrazil.com.br 

•Data do Contrato 
29 de fevereiro de 2016 

•Valor do Contrato 
O valor global estimado é de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) 

•Serviços contratados 
Execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre os controles
internos e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, quanto à
posição financeiras e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e dos
27 Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF.  

 
• Informações Adicionais 
O contrato assinado com a licitante tem vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura
(29/02/2016), podendo, a critério da Contratante, e sob condições vantajosas, ser prorrogado mediante
termo aditivo, por sucessivos períodos, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. 
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6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 
 
6.1 CANAIS DE ACESSO 

O CAU/BA, no exercício de 2015, buscou estreitar os canais de acesso, entre os profissionais e a
instituição, bem como a sociedade e o Conselho. 

A  utilização  da  tecnologia  viabilizou  a  aproximação  de  forma  mais  célere,  bem  como  a
disseminação ágil da informação. 

Os canais de relações vinculados  a utilização da internet e das redes sociais,  alargam o alcance, 
se mostram flexíveis e democráticas, no que tange ao acesso e conhecimento da informação, concebem
formas diferenciadas de interação,  especialmente com redução de desembolsos e diminuição de
 despesas. 

O CAU/BA  adota, como canal de aproximação e acesso, com vistas a estabelecer relacionamento
de aproximação, redes como o facebook, home page, instagran, e-mail profissional corporativo. 

Destaca, ainda, o canal disponibilizado e denominado de “Cidadão Solidário”, que representa a
própria chamada de participação da sociedade na fiscalização do exercício profissional.  
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6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

 

 

- Relatório de Avaliação de Atendimento - Relatório de Avaliação de Atendimento
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6.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 

Introdução
O CAU/BA disbonibiliza em seu site, visando atender a Lei de Acesso a Informação, dados que

garante o direito constitucional de acesso às informações públicas

Endereço do portal da transparência
www.cauba.gov.br

Informações disponíveis ao Cidadão
Planejamento e Orçamento;

Chamadas Públicas;

Licitações;

Contratos e Convênios;

Diárias e Passagens;

Recursos Humanos (Quadro de Pessoa, Cargos e Salários, Folha de Pagamento);

Concurso Público

 

Análise crítica
Considerando a transparência, enquanto princípio e também,  como valor social, e  que integra,

atualmente, a boa gestão da administração  pública, é induvidoso afirmar que  a garantia de acesso às
informações, especialmente no âmbitos das receitas e despesas públicas,  permite que a sociedade,
ainda  superficialmente,  efetive  de  forma  incipiente,  o  chamado,  o  controle  social,  mediante  o
acompanhamento, ainda  sem a profundidade adequada, da realização dos gastos públicos, em face da
receitas.

Todavia, o conhecimento  do ato ou  de determinado dado,  através de simples publicidade oficial,
não garante, nem assegura ao cidadão, a promoção de análises que contribua para a verificação do
atendimento dos interesses públicos coletivos, ou ainda, que estruture a  sua inserção de participação
no processo de controle social; o conhecimento do ato publicizado em abstrato, não dá ao cidadão, a
legitimação da consciência, no que se refere ao papel que ocupa no  contexto democrático, enquanto
indivíduo  detentor da competência primitiva de fiscalização da coisa e da  gestão pública.

A publicização do ato  de forma objetiva, pura e crua,  não tem o condão de agregar qualidade à
informação,  resultando na construção de hiatos e lacunas,  que impedem a compreensão adequada e
aplicada da informação, que viabilize ao o exercício  pleno da democracia participativa, mediante a
prática de ações atreladas  ao controle social.

A publicização – simplesmente –não assegura a compreensão dos fatos e atos da gestão, e não
garante a aproximação,  nem a participação mais efetiva da sociedade brasileira.

Para que se efetive a transparência, enquanto princípio  há que construir o conceito da informação
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qualificada,  e não apenas, promoção da  publicação de atos e dados vinculados a gestão.
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6.4 ACESSIBILIDADE 

 

 

Medidas Adotadas
Os canais  de  acesso,  conforme já  identificados  anteriormente,   se  materializam através  das

comunicações em rede social, home page, instagram, fanpages, e-mail corporativo, e canal “Cidadão
Solidário” que busca assegurar a participação da sociedade na fiscalização do exercício profissional e
da arquitetura e urbanismo.

Mais ainda, os atos e dados da gestão, se encontram publicados, para efeito de cumprimento do
princípio da transparência da gestão.

As  ferramentas  utilizadas  pelo  CAU/BA,   são  mecanismos  continuados  e  constantes  de
disseminação da informação, seja informação técnica voltada a prática e ao exercício profissional, seja
informação institucional, ou aqueloutra vinculada a gestão.

Informações Adicionais
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7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
7.1 ORÇAMENTO 

O CAU/BA apresentou um superávit  financeiro  no valor  de  R$ 2.911.094,52 (dois  milhões
novecentos e onze mil e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) no exercício de 2015. Esta
superávit financeiro foi superior em 31,75% (trinta e um inteiros e setenta e cinco centésimos por
cento) ao apresentado no exercício de 2014, que foi no valor de R$ 2.247.102,43 (dois milhões
duzentos e quarenta e sete mil e cento e dois reais e quarenta e três centavos). Com este superávit
acumulado a gestão do CAU/BA planeja a compra da sede própria ao longo do exercício de 2016,
diminuindo os gastos correntes com o aluguél da sede atual. 
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7.2 NCASP 
Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia adotou as Normas Brasileira de
Contabilidade Aplicada Ao Setor Público no exercício de 2015

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
A metodologia aplicada para estimar a vida útil de um ativo foi através da análise do tempo
que este materá a capacidade de gerar benefício econômico para Conselho e os aspectos
técnicos referentes ao desgaste físico e obsolescência do bem.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
A depreciação e a amortização foram cáluladas sobre o valor líquido depreciável, ou seja, o
valor do custo de aquisição menos o valor residual projetado para o bem ao final de sua vida
útil. 

Taxas utilizadas para os cálculos
                                                                                                         PERCENTUAL

                                                                                            VLR RESIDUAL    DEPRECIAÇÃO
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS    
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                                             10,00%   10,00%
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos                                10,00%   10,00%
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha                           10,00%    10,00%
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 10,00%      5,00%
1.2.3.1.1.06 - Biblioteca                                                              10,00%    10,00%

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das
disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do
imobilizado, do intangível e do diferido
A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração dos ativos foi pelo seu valor
original quando reconhecidos.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre
o resultado apurado no exercício
O valor total da depreciação no exercício de 2015 foi no valor de R$ 28.896,60 (vinte e
oito mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

Informações adicionais
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7.3 APURAÇÃO CUSTOS 
Além dos relatórios quadrimestrais que constam informações sobre os indicadores e metas, limites,

usos e fontes e as metas físicas e financeiras, são gerados outros relatórios que é possível acompanhar
mensalmente  os  gastos  com  despesas  gerais,  gastos  com  passagens  e  também  com  diárias  de
funcionários e Conselheiros. 
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7.4 DEMONSTRAÇÕES 

  
8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 
 
8.1 GESTÃO DE PESSOAS 
Não se aplica à entidade 

 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

Introdução 
O quadro de pessoal do CAU/BA conta com cargos efetivos e de livre provimento. Realizou

concurso que contou com homologação no ano de 2015 e consequente contratação. Permanece, ainda,
o Concurso Público válido, podendo ser prorrogado por mais um período. 

Além do  quadro  do  CAU/BA,  conta  o  mesmo com contratação  se  serviços  terceirizados,  à
exemplo de recepcionistas e copeiragem, tudo através de realização de processo licitatório. 

A  socialização das informações e atuação compartilhada, contribui para facilitação da prestação
dos serviços e execução das atividades finalística do Conselho. 

A absorção da contratação de estagiários, igualmente, vem contribuindo não só para o processo de
formação profissional do estudante, mas também para o desenvolvimento do CAU/BA.   
Analise Crítica 

O orçamento e o quadro  de colaboradores, são fatores ainda, que se constituem em risco para a
questão da gestão de pessoal, especialmente por força da  extensão  do Estado da Bahia, e alcance
territorial das atividades do CAU/BA. 

Outro ponto relevante é a adoção de práticas continuadas de treinamento do pessoal. O CAU/BA
no ano de 2015 fomentou  a participação dos colaboradores em treinamentos de atualização, inclusive
identificando demandas, levantando as necessidades, entretanto  o número reduzido de pessoal, 
impossibilita, de certa forma, a participação presencial e ausência local. 

Todavia, os treinamento realizados e destinados aos profissionais (Arquitetos e Urbanistas) ,
contam com disponibilização continua de inscrição, para o quadro interno, como forma de contribuir
para a atualização do conhecimento.   
Informações adicionais 

O CAU/BA vem – de forma contínua – adotando internamente rede de relacionamento entre os
colaboradores, com vistas a disseminar, em tempo real,  a informação, atualizando para todos os
colaboradores o conteúdo necessário para execução de suas atividades profissionais. 

Quanto a questão de indicadores de desempenho funcional, o CAU/BA iniciou em 2015, pesquisas
 voltadas a elaboração das competências individuais e coletivas, para construção de uma proposta de
normatização.  
 

 

Força de trabalho da UPC

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 2 2 2 0

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 2 2 2 0

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão 2 2 2 0

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício 0 0 0 0
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Introdução 

Considerando a recente criação do Conselho, a sua funcionalidade inciiou através de cargos de
livre  provimento,  com profissionais,  em sua  maioria,  advindos  do  Conselho  antecedente,  com
experiência na estruturação e ordenamento de atividades de Conselhos de Fiscalização Profissional.
Considerando o  orçamento  existente,  quantidade  de  profissionais  registrados  e  em situação  de
atividade, normatizou-se, na  sequência o Quadro de Pessoal, considerando o orçamento, quantitativos
de arquitetos registrados e ativos, quantitativos de empresas registradas e ativas, deliberando-se pela
pela formulação no quantitativo de 17 colaboradores, sendo 06 delivre provimento e 11 efetivos, além
de contatação de atividades terceirizadas.  
Analise Crítica 

A questão econômica brasileira, a desaceleração econômica,  inadimplência de pessoas físicas e
jurídicas,  a  impossibilidade  legal  normativa  de  ajuizamento  das  cobranças,  obstacularizam  a
finalização do preenchimento do quadro, na sua totalidade. O CAU/BA vem adotando praticas de
fomento da arrecadação, recuperação do crédito, para realizar receita que viabilize finalização das
contratações, conforme planejado incialmente.  
Informações adicionais 

O CAU/BA desencadeou processo licitatório para contratação de empresa realizado de concurso

provisório

               1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública 6 6 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 8 8 2 0

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1 1

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 1 1

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 1

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 4 2

4. Total de Servidores (1+2+3) 5 3

Detalhamento da estrutura da UPC
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público  no  ano  de  2014,  tendo  realizado  o  Concurso  Público  no  ano  de  2015,  contando  com
homologação em maio do referido ano,  já  tendo contrato pessoal  do efetivo,  existindo ,  ainda, 
previsão de cadastros de reserva. 
 

 

 
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade 

O orçamento e o quadro  de colaboradores, são fatores ainda, que se constituem em risco para a
questão da gestão de pessoal, especialmente por força da  extensão  do Estado da Bahia, e alcance
territorial das atividades do CAU/BA.  
Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim 

A área fim do CAU impõe assessoramento da área meio. Assim, a fiscalização que se operca
através de processos ético impõe acompanhamento da assessoria jurídica, bem como das assistências
operacionais. As áreas interagem, para cumprimento da missão finalística.  
Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados 

O Quadro de pessoal do CAU/BA foi concebido para absorver 17 colaboradores, sendo 06 cargos
de livre provimento e 11 do efetivo. O orçamento existente, ainda não viabiliza o cumprimento na
totalidade do quadro normatizado. 
  
Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível 

Inexistem ainda, colaboradores que estejam sob a proximidade do evento, que impactem em risco

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 6 6 0 0

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 6 6 0 0

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão 0 0 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 6 6 0 0

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 6 6 0 0

Análise Crítica
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para atividade do Conselho. 
  
Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas 

Inexistem colaboradores em situação de afastamento médico. 
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8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

Análise Crítica 
Ações de acompanhamento sistemática do orçamento, para efeito de comprometimento de despesas de pessoal, baseada na espectativa baixa da

arrecação em 2015, fez com que limitásssemos no Plano de Ação em 39% o valor máximo de gasto com a relação receita/custo de pessoal. Mesmo com a
contratação de dois funcionários através de concurso público, foi comprometido apenas 32% do orçamento com despesa com pessoal. 

 

Despesas com Pessoal
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Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Despesas variáveis
Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
assist. e
previd.

Demais
despesas
var.

Membros de poder e agentes políticos

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2015 37.431,00 0,00 0,00 0,00 4.975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 42.406,20

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2015 628.755,42 0,00 0,00 0,00 37.876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 666.631,50

2014 589.488,35 0,00 0,00 0,00 16.897,32 0,00 0,00 0,00 0,00 606.385,67

Servidores cedidos com ônus

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 
A gestão de risco na área de pessoal abrange a identificação dos riscos vinculados ao ambiente

externo com influência no cenário orçamentário, bem como na análise do ambiente interno, seja  em
face  do  desempenho,  saúde  funcional,  sob  a  ótica  ocupacional,  avaliação  da  adequação  dos
equipamento e do ambiente de trabalho, entre outros fatores que comprometam o desempenho e a
produtividade. 

A ação de acompanhamento sistemática  do orçamento,  para efeito de comprometimento de
despesas  de  pessoal,  além da adoção de banco de horas,  para  efeito  de  compensação,   além do
monitoramento de atividades, compatibilização de férias em face das necessidades da existentes no
Conselho, são ferramentas utilizadas para otimizar o efetivo desempenho funcional.  
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8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
Não houve contratação de mão de obra temporária no exercício de 2015. 
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8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Não se aplica à entidade 
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8.2.1 SISTEMAS 
O CAU/BA não possui ainda sistemas hospedados dentro da sua sede. 
Todos  os  sistemas  que  este  Conselho  utiliza  (SICCAU,  IGEO,  Webmail,  GAD,  Site)  são

corporativos e estão hospedado em um Data Center contratado pelo CAU/BR, e seguimos toda a
política de gestão, de segurança implemetada por eles e atendendo a Lei de Acesso à Informação. 

Toda a infraestrutura de TI do Sistema CAU é mantida através de repasse mensal dos CAU/Uf's ao
Centro de Serviço Compartilhado do CAU/BR.   
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 TCU 
Não se aplica à entidade 
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9.2 INTERNO 
Não se aplica à entidade 
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9.3 DANOS AO ERÁRIO 
Não se aplica à entidade 
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

- Declaração - Declaração
- Deliberação Plenária - Deliberação Plenária
- Parecer Comissão de Finaças - Parecer Comissão de Finaças
- Relatório Auditores Independentes - Relatório Auditores Independentes
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 

 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 
Não se aplica à entidade 
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Assinatura(s) 
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo da Bahia

DECLARAÇÃO
Lei 8.730 de 10.11.93 - Decreto nº 978 de 10.11.93 -IN Nº OS/94-TCU

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que a Declaração de
Bens e Direitos dos Conselheiros Titulares e demais empregados
ocupantes de cargos comissionados se encontram arquivados na
Gerência Administrativa e Financeira do CAU/BA.

Andrea Noronha
Diretora Geral
Mat. 008 - CAU/BA

Rua Território do Guapmé 218, Pituba CEP-41830-520 Salvador/BA
www.càuba.orq.Dr



 

 

 

 
 
DATA DE REALIZAÇÃO DA REUNIAO:                   22 e 23.02.2016 
 

CONSELHEIROS PRESENTES: Conselheiro Alan Dick Megi, Conselheira Aruzia de Oliveira 

Luna e Almeida, Conselheira Gabriela Carneiro Lopes, Conselheira Gilcinéa Barbosa da 
Conceição, Conselheiro Henrique Tavares Barreiros, Conselheira Juliana Vilas Boas de Sousa 
Melo, Conselheira Maria Gleide Santos Barreto, Conselheiro Maurício Muiños de Andrade, 
Conselheiro Paulo Ormindo David de Azevedo, Conselheiro Raul Nobre Martins. 
 
PRESIDIDA POR: ARQUITETO E URBANISTA GUIVALDO D’ALEXANDRIA BAPTISTA. 
 
EMENTA: Aprovação do Processo de Prestação de Contas do exercício de 2015, 
acompanhada do Balanço, tudo e vinculado ao CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA BAHIA – CAU/BA:   
 
 

Janeiro de 2015;    Fevereiro de 2015;     Março de 2015;  
 

 Abril de 2015;    Maio de 2015;               Junho de 2015;   
  

 Julho de 2015;     Agosto de 2015;     Setembro de 2015;   
 

 Outubro de 2015;    Novembro de 2015;     Dezembro de 2015;   
 
O Plenário do Conselho, por meio dos Conselheiros presentes e acima identificados, no uso das 
suas atribuições, tendo em vista o parecer da Comissão de Finanças do CAU/BA, cuja exposição 
se deu em Reunião Plenária de nº 02/2016, realizada na(s) data(s) de 22 e 23 de fevereiro de 
2016,   
 
DELIBERA em:  
 
Art. 1º- Aprovar o processo de Prestação de Contas, acompanhado do respectivo Balanço, 
conforme acima identificado; 
 
Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data da sua aprovação. 
 
 
Salvador, 23 de Fevereiro de 2016. 

 
Guivaldo D’Alexandria Baptista 
Presidente do CAU/BA 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N.º 002/2016 
Aprovação da Plenária 

Prestação de Contas - Exercício 2015  
Plenária de 22 e 23/02/2016 

 





Tel.: +55 61 3322-5190                             Setor de Autarquia Sul – SAUS
Fax: + 55 21 3322-5270                             Quadra 4 - Lote 09/10 – Bloco A
www.bdobrazil.com.br                             70070-938

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Ao Conselho Federal e Conselho Diretor
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia – CAU/BA
BAHIA – BA

Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Estado da Bahia – CAU/BA (‘Entidade’), que compreendem os balanços
patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2015 e as
respectivas demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil para as Entidades do Setor Público (NBCASP), assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente,
se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão
livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.



Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

Base para opinião com ressalvas

Fundamentação quanto à vida útil dos bens do ativo imobilizado

Conforme mencionado na nota explicativa nº 5, a Entidade possui registrado
em 31 de dezembro de 2015, os montantes de R$242.320 e R$72.089
(R$189.977 e R$44.797 em 2014) referentes ao ativo imobilizado e
depreciação acumulada, respectivamente. Entretanto, não nos foram
apresentadas as fundamentações técnicas formais em relação aos percentuais
das vidas úteis utilizados nos cálculos das depreciações dos bens do ativo
imobilizado. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia
necessidade de ajustar esses valores.

Apresentação das notas explicativas às demonstrações contábeis

As notas explicativas às demonstrações contábeis requerem aprimoramentos
para que estejam integralmente aderentes com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis as Entidades do Setor Público (NBCASP),
principalmente em função da não divulgação dos seguintes itens: i) ausência
de divulgação das políticas contábeis adotadas na elaboração e na
apresentação das demonstrações contábeis; ii) ausência de divulgação das
composições analíticas das principais variações patrimoniais; iii) ausência de
divulgação das alterações de políticas contábeis eventualmente efetuadas; iv)
ausência de divulgação dos critérios de mensuração das principais estimativas
contábeis incluídas às demonstrações contábeis, tais como, provisão para
contingências, provisão de férias e 13º salário e valor justo dos ativos
financeiros, se houver; v) ausência de divulgações das contingências
classificadas como possíveis pela assessoria jurídica e não aprovisionadas; e
vi) identificação e divulgação de partes relacionadas;

Opinião com ressalvas

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no
parágrafo “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia – CAU/BA em 31 de dezembro
de 2015, o desempenho de suas operações, as variações patrimoniais
aumentativas e diminutivas e os seus respectivos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis as Entidades do Setor Público (NBCASP).



Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário e as demonstrações das
variações patrimoniais e dos fluxos de caixa relativos ao exercício de 2014,
apresentados para fins de comparabilidade, foram examinados por outros
auditores independentes que emitiram relatório sem ressalva e ênfase
relacionada à dispensa de adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2015, a STN – Secretaria do Tesouro Nacional por meio da
Portaria nº 700 de 10 de dezembro de 2014, aprovou a 6ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP), que referendou a adoção
das NBCASP.
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Gerencia Geral 
Execução das atividades de estruturação da missão e valores do CAU, definindo com a Alta Direção as estratégias de acreditação e de 
fixação da filosofia e política institucional, permitindo o desenvolvimento contínuo do Conselho e das suas consequentes rotinas
Assessoria Jurídica
Planejamento, organização, execução, monitoramento e supervisão da Área Jurídica integrante do CAU/BA, dando suporte e 
assessoria Alta Direção (Plenário, Presidência, Coordenações Regimentais) nos aspectos relacionados, esclarecendo dúvidas que 
exijam interpretação de normas internas, de dispositivos legais e jurisprudências. 
Analista Advogado 
Execução das atividades da Área Jurídica com base nas determinações do superior hierárquico, fazendo cumprir normas, instruções 
de serviços e demais atos, com eficácia e eficiência para desenvolvimento adequado e ágil das rotinas de trabalho. Ouvidoria
Colaborar com ações internas e externas da Instituição, objetivando o aprimoramento dos serviços prestados aos usuários do 
Conselho. 
Coordenação Administrativa Financeira
Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da Unidade Administrativa-Financeira, tudo com base nas 
determinações de seu superior, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, com eficiência e eficácia, para desenvolvimento 
adequado e ágil das rotinas de trabalho. 
Coordenação Técnica 
Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da Unidade de Fiscalização, Atendimento e área técnica, tudo com 
base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, com eficiência e eficácia, para 
desenvolvimento adequado e ágil das rotinas de trabalho. 
Coordenação de Operações 
Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da área operacional, levantamento de dados e suporte a 
Fiscalização, tudo com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, com eficiência e
eficácia, para desenvolvimento adequado e ágil das rotinas de trabalho. 
Secretaria Geral 
Execução das atividades de assessoramento da Presidência, Plenário e Coordenações Regimentais na coordenação das agendas, 
orientação e controle das atividades das áreas relativas a assuntos técnico operacionais e administrativos. 
Analista Arquiteto - Fiscalização 
Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da Unidade de Fiscalização, Atendimento, área técnica e área 
operacional, tudo com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, com eficiência e 
eficácia, para desenvolvimento adequado e ágil das rotinas de trabalho. 
Analista de Gestão 
Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da Unidade Administrativa-Financeira, tudo com base nas 
determinações de seu superior, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, com eficiência e eficácia, para desenvolvimento 
adequado e ágil das rotinas de trabalho. 
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Assistente Atendimento 
Executar tarefas administrativas, em sua área de especialização, assegurando a efetividade dos processos específicos inerentes à área 
designada para sua atuação. Realizando atividades nos processos e tarefas designadas, utilizando ferramentas adequadas à produção 
dos objetivos, relatórios e documentações especificas dos processos sob sua responsabilidade, bem como habilidade para estabelecer 
contatos internos e externos com diversos públicos para viabilizá-los; Auxiliar nas atividades administrativas e técnicas do Conselho; 
Assistente Gestão de Pessoas 
Executar tarefas administrativas, em sua área de especialização, assegurando a efetividade dos processos específicos inerentes à área 
designada para sua atuação. Realizando atividades nos processos e tarefas designadas, utilizando ferramentas adequadas à produção 
dos objetivos, relatórios e documentações especificas dos processos sob sua responsabilidade, bem como habilidade para estabelecer 
contatos internos e externos com diversos públicos para viabilizá-los; Auxiliar nas atividades administrativas, financeiras e técnicas do 
Conselho; 
Assistente Gestão Patrimonial, Compras e Serviços 
Executar tarefas administrativas, em sua área de especialização, assegurando a efetividade dos processos específicos inerentes à área 
designada para sua atuação. Realizando atividades nos processos e tarefas designadas, utilizando ferramentas adequadas à produção 
dos objetivos, relatórios e documentações especificas dos processos sob sua responsabilidade, bem como habilidade para estabelecer 
contatos internos e externos com diversos públicos para viabilizá-los; Auxiliar nas atividades administrativas, financeiras e técnicas do 
Conselho;



 
 

PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DA TÉCNICA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

  

O planejamento estratégico adotado pelo Sistema CAU foi articulado e concebido pelo CAU/BR, em 

parceria com as demais unidades federativas, através de contratação de consultoria própria, celebrada 

pelo CAU/BR. 

  

Considerando a estruturação da técnica do planejamento, evidenciamos: a análise do ambiente; o 

estabelecimento da diretriz organizacional; a formulação da estratégia; a implementação da estratégia 

através das identificações das atividades, metas e resultados; e a última, vinculada ao controle e 

monitoramento, efetivado através dos relatórios de atividades quadrimestrais a cargo dos CAU/UF. 

  

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

  

Na execução do Plano de Ação 2015, o CAU/BA, considerando os objetivos estratégicos definidos em 

planejamento, cuidou de realizar inciativas estratégicas vinculadas aos objetivos previamente 

definidos, dentre os quais assinala-se: 

  

a)      O desenvolvimento de aperfeiçoamento contínuo da Comissão de Ética; 

b)      A edição de manuais e cartilhas técnicas, especialmente virtuais, relevantes e de interesse dos 

Arquitetos e urbanistas, vinculadas ao exercício profissional; 

c)       O aperfeiçoamento da atuação dos gestores, através do fomento de treinamentos internos; 

d)      O mapeamento dos processos e fluxos de trabalhos, na área operacional e no âmbito dos 

processos éticos e fiscais; 

e)      A realização de pesquisa de satisfação permanecente – via web – que viabilize a inclusão e 

participação da sociedade e dos profissionais; 



 
 

f)       A disponibilização de cursos e eventos técnicos de capacitação dos colaboradores; 

g)      A estruturação de informações voltadas ao fortalecimento do controle social e transparência 

pública; 

h)      A disseminação e socialização, junto ao corpo funcional e Plenário do Conselho, do conhecimento 

adquirido em seminários e reuniões técnicas nacionais. 

  

ANALISE DE AMBIENTE INTERNO 

  

A análise do ambiente interno organizacional do CAU/BA impõe a conjugação – para efeito 

de avaliação -  da verificação da existência de articulação interna das diversas áreas de atuação, no 

âmbito da gestão operacional do Conselho, dentre as quais assinalamos: área financeira e 

administrativa, área técnica, área operacional, área de comunicação, área jurídica, área deliberativa-

diretiva. 

  

O conhecimento dos mecanismos e funções de implementação das atividades – de forma plural e 

conectada – pelas diversas áreas e de forma coletiva, contribui para a melhoria dos serviços, haja vista 

que nivelam as informações, no âmbito interno, com alcance no âmbito externo e direcionado não 

apenas aos profissionais, mas, especialmente dirigidos a alcançar a sociedade. 

  

A transparência das informações internas, e a eficácia da comunicação entre os colaboradores e o 

corpo diretivo, além da estimulação da inserção de ideias e fomento da colaboração coletiva, com 

absorção das contribuições, que materializam a efetiva participação na estruturação dos 

procedimentos operacionais práticos, igualmente, diferenciam a ambiência organizacional do 

CAU/BA, e contribuem para a obtenção de resultados de forma mais eficaz e com redução do aporte 

de recursos. 

  

Em que pese o aumento da produtividade estar, em certa medida, conectado aos avanços da 

tecnologia, para o CAU/BA, as inconsistências de informações advindas do Sistema SICCAU, dificultam 

a atuação mais ágil, e uma atuação em que se se possa privilegiar os resultados e não os processos 

internos. 

  

A inexistência de sistema, ou de mecanismo alternativo que viabilize o monitoramento interno, do 

Plano de Ação conectado ao orçamento, das diversas atividades e centros de custos, dificultam – no 

âmbito interno – a identificação dos gargalos e hiatos existentes, para implementação de ações de 

readequação da estratégia. 

  

As análises de mercado, realizadas no âmbito federal, impactaram internamente para o CAU/BA, 

especialmente, sob a perspectiva orçamentária e financeira, cujas projeções não guardaram a 

adequada observância considerando os efeitos e consequências advindas do cenário externo, 

decorrente da problemática vinculada a questão econômica brasileira. 

  

 

 

 

 

 



 
 

ANALISE DE AMBIENTE EXTERNO 

  

O ambiente externo sofre inúmeras influências que impactam não apenas na desaceleração da 

Arquitetura e da profissão do Arquiteto e Urbanista e, consequentemente com alcance no Sistema do 

Conselho, mas também na desqualificação da atividade. 

  

A desaceleração do mercado e da economia, a alta de juros, a desacreditação da política monetária, 

entre outros aspectos econômicos que se evidenciaram no exercício de 2015, resultaram na 

diminuição de atividades na área da Arquitetura e Urbanismo, alcançando, consequentemente, o 

efetivo exercício profissional, e, assim, na redução da arrecadação e não realização da receita, da forma 

projetada pelo CAU/BR para o CAU/BA. 

  

A questão econômica detém a maior preponderância na análise externa de cenário. A atividade 

profissional sofre com a retração da atividade econômica e, assim, impacta a a arrecadação e geração 

de receita. 

  

Os cursos universitários de graduação em Arquitetura e Urbanismo, que constroem a formação 

acadêmica profissional se constituem noutro ponto de desnivelamento do conhecimento técnico, no 

âmbito acadêmico de estruturação do aprendizado, sustentáculo da necessária base profissional de 

conhecimento e, consequente, exercício profissional. 

  

A estrutura educacional, onde se concebe diversos cursos técnicos, tecnológicos e de graduação 

plena, em áreas de conhecimento difusas e que perpassam, tantas outras áreas de formação do 

aprendizado, contribuem para o sombreamento da atividade profissional, e desqualificação da 

Arquitetura e Urbanismo; 

  

A inexistência da compilação das normas, para efeito do planejamento das Cidades, e questões 

vinculadas ao urbanismo e planejamento urbano, aliada a transparência dos processos administrativos 

de licenciamento, igualmente contribuem para o não alcance da excelência das práticas profissionais 

do Arquiteto e Urbanista. 

  

A inexistência de sincronismo de registros e cadastros, entre os diversos órgãos de legalização, 

contribuem para atuação na área da arquitetura, sem o vínculo da responsabilidade técnica 

profissional, acarretando, consequentemente, práticas típicas de exercício ilegal da profissão. 

  

Todas as questões externas alcançam a gestão do Conselho, porque obstacularizam a atuação 

profissional, fomentam a reduzem o mercado de atuação dos profissionais, e dificultam a fiscalização, 

bem como a adoção de medidas geradoras de receitas.  
 

FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO DO PLANEJAMENTO 

  

Considerando as análises anteriormente implementadas, os fatores críticos que prevaleceram  para 

efeito de análise dos fatores críticos, se vinculam a questão da projeção do orçamento efetivada pelo 

CAU/BR, que, em face da desaceleração econômica, não guardou conformidade com o efetivamente 

realizado;   as inconsistências das informações obtidas através do sistema SICCAU, e ainda, a 

inexistência de ferramenta, ou mecanismo alternativo, de  acompanhamento  do Plano de Ação, que 



 
 

permita aos  gestores o monitoramento dos  indicadores, metas e ações de toda a organização, com 

adequada conexão entre o orçamento, o financeiro, e as diversas atividades e ações dos Centros de 

Custos internos do CAU/BA, facilitam o processo de gestão estratégica do Conselho. 

  

A inexistência da ferramenta inviabiliza a produção dos relatórios, a informação gráfica, que reúna o 

conteúdo necessário para verificação da temporalidade das ações, especialmente, para avaliação 

continuada e constante das decisões estratégicas e correção de rumos. 

  

  

IDENTIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA ATUAL 

  

A estratégia de atuação do CAU/BA, no âmbito do exercício de 2015, se fundamentou na identificação 

de matérias viscerais da Arquitetura e Urbanismo, que alcançam o exercício da profissão através da 

necessária construção do processo de conscientização coletiva de planejamento urbano e de 

preservação do patrimônio histórico – arquitetônico e cultural. 

  

Centrou suas ações na fiscalização com enfoque na preservação, e fiscalização de pessoas jurídicas e 

de profissionais com indícios de acobertamento; 

  

Implantou, ainda, calendário de eventos voltados a valorização profissional, fomentando assim, a 

atualização técnica, e disseminação coletiva da informação. 

  

Executou, ainda, plano continuado de formação e de conhecimento interno, no âmbito do Corpo 

Diretivo, para efeito de organização e desencadeamento dos processos éticos. 

  

Dessa forma, o CAU/BA adotou como estratégia da gestão no exercício de 2015, fiscalização de eixos 

centrais da Arquitetura e do exercício profissional, valorização profissional e ética. 

  

IDENTIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA FUTURA 

  

Considerando a análise do ambiente interno organizacional, análise do ambiente externo, o cenário 

econômico, as estratégias adotadas no exercício de 2015, delibera, para efeito de identificação da 

estratégia futura, a manutenção da atuação com enfoque na fiscalização centrada em  matriciais de 

atuação, no âmbito da Arquitetura e do exercício profissional do Arquiteto e Urbanista, enquanto 

balizadores essenciais da atuação, sem afastamento das demais atividades rotineiras de fiscalização, 

decorrentes das triagens, registros, cadastros entre outras atividades relacionadas; Permanecerá, 

ainda, com atuação maciça na estimulação da troca e atualização do conhecimento plural, como 

conteúdos necessários à formação plena do profissional Arquiteto e Urbanista, dando, 

consequentemente, concretude à valorização profissional;  Privilegia-se, ainda, a estruturação, 

organização e uniformização dos processos e procedimento éticos e mais, interiorização das ações, 

para alcance dos profissionais situados nos Municípios do Interior do Estado, além de ações 

preventivas e de formação voltadas aos estudantes de Arquitetura e Urbanismo, com objetivo de 

sedimentar o papel do CAU/BA, e fomentar a discussão dos valores éticos que sustentam as relações 

profissionais e suas práticas 

  



            Valor (R$)                                                  
(A-B)

               (%)               
(B/A)

                                        2.845.402                                  2.736.356 -                         109.046                               96,2 

                                        2.585.883                                       2.406.434 -                         179.449                               93,1 

                                        1.255.433                                       1.239.389 -                            16.044                               98,7 

                                        1.016.716                                     978.186,42 -                            38.530                               96,2 

                                            163.951                                     151.984,32 -                            11.967                               92,7 

                                              74.766                                          109.219                              34.453                             146,1 

1.330.450                                                                        1.167.044,36 -                         163.406                               87,7 

259.519                                                                                    329.440                              69.921                             126,9 

                                                 482                                    482                                     -  

                                        -                                     -  

                                        1.500.000 -                      1.500.000                                     -  

                                        1.500.000 -                      1.500.000                                     -  

                                        -                                     -  

                                        4.345.402                                  2.736.356 -                  1.609.046                               63,0 

                                        4.056.136                                       1.836.044 -                      2.220.092                               45,3 

                                            335.000                                          121.431 -                         213.569                               36,2 

                                        3.721.136                                       1.714.613 -                      2.006.523                               46,1 

                                              94.134                                       94.134                                         -                             100,0 

                                            146.734                                     146.734                                         -                             100,0 

                                              48.398 -                            48.398                                      - 

                                        4.345.402                                  2.076.912 -                  2.268.490                               47,8 

                                                               -                                          659.444                            659.444                                     -  

1.1.1 Anuidades

VARIAÇÃO (I-II)

1 Programação Operacional

II - USOS

Execução 

2.2 Outras Receitas

1. Receitas Correntes

Projetos

Atividades

1.1.2 RRT

1.2 Aplicações Financeiras

2 Aportes ao Fundo de Apoio

3 Aporte ao CSC

4 Reserva de Contingência*

II – TOTAL DE USOS

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

 I - TOTAL DAS FONTES

As despesasa de capital foram pagas com receitas correntes, mediante o superávite orçamentário do exercício.

1.1.1.3 Taxas e Multas

Relatório de Gestão – Exercício 2015 

CAU/BA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ANDREA NORONHA

DATA DE ELABORAÇÃO: 07/03/2016

Período: JAN A DEZ 2015

1. Quadro Geral de Fontes e Usos

2 Receitas de Capital

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES EM ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

1.1.1.1 Pessoa Física

PROGRAMAÇÃO 2015

        Valor Programado (R$)                 
(A)

Especificação

I. FONTES

1.4 Fundo de Apoio

1.1 Receitas de Arrecadação

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

1.3 Outras Receitas

      Valor Executado (R$)           
(B)



Na execução do Plano de Ação 2015, o CAU/BA, considerando os objetivos estratégicos definidos em planejamento, cuidou de realizar inciativas 
estratégicas vinculadas aos objetivos previamente definidos, dentre os quais  assinala-se:

a) O desenvolvimento de aperfeiçoamento contínuo da Comissão de Ética;
b) A edição de manuais e cartilhas técnicas, especialmente virtuais, relevantes e de interesse dos Arquitetos e urbanistas, vinculadas ao exercício 
profissional;
c) O aperfeiçoamento da atuação dos gestores, através do fomento de treinamentos internos;
d) O mapeamento dos processos e fluxos de trabalhos, na área operacional e no âmbito dos processos éticos e fiscais;
e) A realização de pesquisa de satisfação permanecente – via web – que viabilize a inclusão e participação da sociedade e dos profissionais;
f) A disponibilização de cursos  e eventos técnicos de capacitação dos colaboradores;
g) A estruturação de informações voltadas ao fortalecimento do controle social  e transparência pública;
h) A disseminação e socialização, junto ao corpo funcional e Plenário do Conselho, do conhecimento adquirido em seminários e reuniões técnicas 
nacionais.

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2015:
PRINCIPAIS DIFICULDADES
A desaceleração do mercado e da economia, a alta de juros, a desacreditação da política monetária, entre outro aspectos econômicos que se evidenciaram no 
exercício de 2015, resultaram  na diminuição de atividades na área da Arquitetura e Urbanismo, alcançando, consequentemente, o efetivo exercício profissional,  e, 
assim,  na redução da arrecadação e não realização da receita, da forma projetada pelo CAU/BR para o CAU/BA.

Não bastasse a questão econômica do Brasil, para o ano de 2015, dificuldades internas vinculadas aos sistemas, em especial o SICCAU,  em face de inconsistências de 
informações, dificultam a execução de atividades, especialmente àquelas dirigidas à recuperação do crédito, mediante implementação de cobranças administrativas.

 As ações de monitoramento e controle, cujas informações advém das triagens implementadas – via SICCAU – em face das inconsistências, ainda existentes, 
dificultam a a continuidade da ação no âmbito da gestão interna.

No âmbito das aquisições e contratações, a devolutiva das cotações, apresentação de propostas prévias, por parte dos potenciais fornecedores, para efeito de 
desencadeamento do processo licitatório, se constitui em outra dificuldade na agilização dos processos internos e externos.

A inexistência de sistema informatizado de monitoramento e controle do Plano de Ação, inclusive com conexão de atividades ao orçamento, em face de cada centro 
de custo, é outro ponto que dificulta a gestão interna deste Conselho

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2015:
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PRESIDÊNCIA A
Articulação Institucional e 
fomento de parcerias estratégicas

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

identificação de parceiros/ realização de reuniões 
estratégicas 

Parceiros identificados/ reuniões realizadas/ 
novos segmentos identificados/ Meta física 
atingida.

Fortalecimento e sedimentação da missão e visão do 
sistema CAU em face da sociedade, profissionais, 
instituições públicas e privadas.

As ações realizadas, no âmito da articulação 
institucional, inclusive com representação à 
UNESCO Internacional, ampliou a visibilidade da 
instituição, fortaecendo sua imagem e missão

DIREÇÃO GERAL A Manutenção Institucional
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 
gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a 
sociedade

Identificação das necessidades internas/ 
levantamento de imóveis/ reuniões internas de 
monitoramento.

levantamento das necessidades 
identificadas/ identificação de 
imóveis/consultas realizadas ao Município/ 
Constituição de Comisão de Aquisição/ 
metas física atingida

Manter a continuidade dos serviços e atividades do 
CAU/BA; Assegurar o bom funcionamento, manter a 
organização e promover a estruturação necessária 
para garantia da eficácia dos serviços, desde o 
atendimento, fomento à valorização profissional e 
fiscalização.

Ações contínuas dirigidas à manutenção, 
aparelhamento e operacionalização das rotinas 
internas de gestão,  garantiu a  continuidade dos 
serviços e atividades do CAU/BA, de forma  
adequada, desde o atendimento, valorização, 
disseminação de informação, ética e fiscalização. 
Atividades continuadas de manutenção e 
organização.

GERÊNCIA TÉCNICA E DE 
FISCALIZAÇÃO

A
Atendimento da Sociedade e 
cumprimento do Plano de 
Fiscalização

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

Modelo de pesquisa/ formato de aplicação/ 
massificação de informes

modelo elaborado e formato definido/ plano 
de fiscalização elaborado/ diligências 
realizadas/ ações de fiscalização realizadas 
mediante triagens e cruzamento de dados 
em sistema com dados obtidos 
externamente. As viagens aos Municípios 
em face de problema médico da 
Coordenação da Comissão resultaram 
suspensas, ensejando a parcialidade da 
realização da meta.

Melhorar quantitativamente e qualitativamente o 
atendimento prestado aos profissionais e empresas 
de arquitetura e urbanismo;
Manter a continuidade operacional do Plano de 
Fiscalização
Melhorar quantitativamente e qualitativamente o 
atendimento prestado aos profissionais e empresas 
de arquitetura e urbanismo;
Manter a continuidade operacional do Plano de 
Fiscalização
Melhorar quantitativamente e qualitativamente o 
atendimento prestado aos profissionais e empresas 
de arquitetura e urbanismo; Manter a continuidade 
operacional do Plano de Fiscalização

Pesquisa elaborada e realizada. Pesquisa 
disponibilizada permanentemente na home page. 
Plano de Fiscalização elaborado. Informações 
constantemente disponibilizadas via web, e e-mail 
corporativo.

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES A
Operacionalização dos processos 
éticos e de multa/fiscalização

promover o exercício ético e qualificado da profissão
elaboração de peças para uniformização/elaboração 
de calendários de audiências/ planejamento de 
treinamento interno

peças produzidas/calendário estruturado/ 
treinamento internos realizados/ audiencas 
realizadas/ meta física realizada.

Contribuir para a maximização das ações de 
fiscalização com utilização de mecanismos inovadores 
para sua efetivação; Contribuir para a maximização 
das ações disciplinares éticas.

Uniformidade de peças e procedimento internos 
agilizaram a organização dos atos processuais. 
Treinamentos. Oitvas realizadas. Audiências 
realizadas. Diligências realizadas. Notificações 
encaminhadas.

GERÊNCIA ADM. E FINANCEIRA A
Manutenção Administrativa 
financeira

Assegurar a sustentabilidade financeira
acompanhamento da prestação de contas mensal/ 
monitoramento dos empenhos/ acompanhmento e 
gestão das contratações

Atividades realizadas conforme  planejadas.
Melhoria no gerenciamento do fluxo de pagamentos 
e contratações, com vistas a estruturar rotinas 
eficazes de gestão.

Mapeamento dos fluxos. Acompanhamento e 
gestão dos contratos, seja sob a perscpevtiva 
orçamentária, quanto administrativa. 
Levantamento de necessidades internas. 
Manutenção de equipamentos.

ASSESSORIA JURÍDICA A Consultoria e Assessoria Jurídica Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Elaboração de  pareceres/ elaboração de justificativas 
de contratação direta/ elaboração de editais/ 
consultoria aos profissionais

Atividades realizadas conforme  planejadas.
Elevar o conhecimento dos colaboradores em 
normativos aplicáveis a autarquia CAU/BA, 
compartilhando informações e procedimentos

Informações e esclarecimento disseminados 
coletivamente. Treinamentos realizados no âmbito 
dos processos administrativos internos. 
Esclarecimento prestados aos profissionais acerca 
de dúvidas jurídicas. Impugnações de editais 
encaminhados. Pareceres elaborados.

COMISSÃO DE ÉTICA A
Operacionalização e 
processamento dos  processos 
éticos

Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Elaboração de relatórios/ elaboração de votos/ 
elaboração de despachos de encaminhamento do 
Plenário/ reuniões internas

ações realizadas conforme primitivamente 
planejada, inclusive com treinamentos 
internos efetivados, além de participação de 
treinamentos nacionais.

Contribuir para a otimização e agilização dos 
processos administrativos ético-disciplinares no 
âmbito do CAU/

Treinamentos. Oitvas realizadas. Audiências 
realizadas. Diligências realizadas, tudo no âmbito 
dos processos ético-disciplinares.

COMISSÃO DE ATOS 
ADMINISTRATIVOS

A
Assessoramento organizacional-
institucional

Aprimorar e inovar os processos e as ações
Levantamento de necessidades/ elaboração da 
normatização de desempenho/ 

necessidades levantadas/ minuta de norma 
elaborada/ com acréscimo da necessidade 
de realização de pesquisa sistêmica e 
itemização das competências coletivas e 
individuais.

Contribuir para a otimização e agilização dos 
procedimentos operacionais e administrativos no 
âmbito do CAU/BA.

Atividades continuadas de acompanhmento dos 
atos e das necessidades internas. Pesquisa de 
normativos. Socialização de modelos existentes em 
outros órgãos.Participação de reuniões internas. 

Justificativas para as 
metas físicas e 

resultadosUnidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal Aprovadas  Realizadas Aprovados  Realizados 

DEMONSTRATIVO DE METAS E RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

METAS FÍSICAS RESULTADOS



COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL E FISCALIZAÇÃO

A
Operacionalização da Fiscalização 
e fomento da valorização 
profissional

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

reunioes com as comissões/reuniões com a equipe 
interna/ elaboração do procedimento de atuação/ 
monitoramento dos registros e cadastros PF/PJ

Parcialmente realizado. As ações de 
fiscalização se efetivaram mediante 
cruzamento de dados em sistema com datos 
externo, realização de triagens, diligências 
externas em face de denúncias. Todavia, as 
ações no interior, foram prejudicas e 
sobrestadas, por força de ocorrência médica 
com o coordenador da Comissão, tendo, 
sido parcialmente realizada.

Contribuir para a efetivação da fiscalização, mediante 
análise comparativa de dados, cumprimento de 
diligências, participação da sociedade, com vistas a 
assegurar a melhoria do exercício profissional do 
Arquiteto e Urbanista.

Triagens realizadas. Cruzamento de dados, obtido 
em sistema interno e informação externa. 
Diligências de campo. Palestras externas. 
Mapeamento de ocorrências infracionais. 
Discussões internas acerca do exercício profissional.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS

A
Operacionalização, Planejamento 
e Controle do CAU

Assegurar a sustentabilidade financeira
fiscalização/ acompnhamento e análise do processo 
de prestação de contas/ verificação do equilibrio da 
receita/despesa

mestas física realizadas. O financeiro 
parcialmente, em razão da inexistência de 
reuniões nacionais ou regionais, cujos gastos 
cuidaram de ser planejados, mas não 
realizados.

Contribuir para a otimização e agilização dos 
procedimentos de planejamento e de controle no 
âmbito do CAU/BA

Atividades continuadas de planejamento e de 
controle no âmbito do CAU/BA. Participação de 
reuniões internas. Participação de reuniões 
nacionais.

COMISSÃO DE ENSINO A
Fomento ao aperfeiçoamento e à 
formação profissional

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e 
sua formação continuada

avaliação dos processos de registro/ análise das 
diretrizes curriculares/ 

Metas físicas realizadas
Contribuir para a otimização e agilização dos 
procedimentos internos no âmbito do CAU/BA 
vinculados ao ensino e formação.

Mapeamento dos cursos. Reuniões externas e 
sistêmicas. Elaboração de pareceres. Analise de 
grades curriculares existentes. Veirificação e 
acompanhamento dos registros dos egressos.

PLENÁRIA A
Operacionalização das reuniões 
institucionais regimentais

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política 
de Estado

fiscalização do concurso/contratações/identificação 
de ações estratégicas institucionais/ avaliação das 
prestações de contas/ apreciação processos éticos

a realização de reuniões virtuais, além do 
escalonamento do custo unitário de diárias, 
ensejou redução de desembolso financeiro.

Prover recursos humanos e materiais visando a 
estruturação e organização das ações do Plenário do 
âmbito do CAU/BA

Reuniões ordinárias realizadas. Visitas 
implementadas. Participações em Conselhos 
Municipais e Estaduais.

DIREÇÃO GERAL P Revista Institucional
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

constituição de comissão interna editorial/ 
planejamento do conceito editorial/ 

Não realizado. Os preços apresentados para 
contratação dos serviços vinculados à 
revista, sem efetivação da absorção do 
patronício, inviabilizou a execução do 
projeto.

Não realizado Não realizado

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL E FISCALIZAÇÃO

P Oficina de Valorização Profissional
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

calendário de eventos estruturado/ parceiros 
convidados/ identificação das matérias/temáticas

ações internas realizadas sem impacto 
financeiro. E as direcionadas aos Municípios 
do interior do Estado, cuidaram de ser 
sobrestadas por força de ocorrência médica. 
O redimensionamento do projeto com 
contratações externas, elevariam o custo do 
projeto, sem suporte orçamentário.

Contribuir para a melhoria da formação e estimulação 
do conhecimento e troca de experiências e boas 
práticas profissionais.

Oficinas de discussão realizadas no âmbito do 
Município de Salvador. 

PRESIDÊNCIA P Dia do Arquiteto
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

comissão constituída

Realizada. A ampliação das cotações, bem 
como a realização de programa de 
divulgação virtual, resultou na redução dos 
gastos.

Intensificar e aproximar O CAU/BA com seu público-
alvo e a sociedade em geral, além de aprimorar a 
atuação profissional, por meio do fomento ao 
aperfeiçoamento profissional.

Organização. Contratação do espaço. Sensibilização 
e divulgação dos profissonais. Articulação para 
viabilização de palestrantes. Estruturação de evento 
técnico voltado a discussão da preservação do 
patrimônio arquitetônico.

DIREÇÃO GERAL P
APC - Aperfeiçoamento 
Profissional Continuado

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

levantamento dos cursos por área/ verificação da 
adequação e pertinência

Realizado. Parcerias, realização de palestras 
continuadas gratuitas, com utilização de 
colaboradores internos, viabilizaram a 
execução e cumprimento da meta, com 
redução do desembolso.

Dotar o CAU/BA de rotina continuada de fomento e 
de valorização profissional

Calendário de eventos elaborado. Disponilização de 
palestras, minicursos, seminários gratuitos, todos 
integrantes da política continuada de fomento à 
valorização profissional.

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

recepcionamento de propostas de parceria/ 
identificação de parcerias estratégicas

Parcialmente realizado. O não 
recepcionamento de propostas de parceria 
convergentes com a missão finalística do 
CAU/BA inviabilizaram a execução em sua 
plenitude.

Estruturar e solidificar parcerias estratégicas.
Celebração de convênios formais. Disseminação de 
informações estratégicas aos profissionais e ao 
mercado.

GERÊNCIA ADM. E FINANCEIRA A Aporte ao Fundo de Apoio Assegurar a sustentabilidade financeira acompanhamento e autorização de repasses Realizada.
Participação na estruturação de organização 
sistêmica nacional.

Participação na estruturação de organização 
sistêmica nacional.

GERÊNCIA ADM. E FINANCEIRA A
CSC - Centro de Serviços 
Compartilhados

Aprimorar e inovar os processos e as ações acompanhamento e autorização do aporte Realizada. 
Identificar serviços prioritários para atendimento 
uniforme nas diversas unidades da federação.

levantamento de necessidades locais. Participação 
de grupos de discussão. Encaminhamento de 
solicitações de ajustes e readequações das 
ferramentas existente.

PLENÁRIA A Reserva de Contingência Assegurar a sustentabilidade financeira reservas estruturadas
Não houve nenhuma ação que precisasse 
utilizar os recursos da reserva de 
contingência 

Possibilitar a aplicação de recursos em ações não 
contempladas no PA

Reserva não utilizada.

DIREÇÃO GERAL P Comunicação Institucional
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

massificação de mensagens/reuniões 
externas/disseminação de informações via rede social

Realizado. A adoção de comunicação virtual, 
via fanpages, home, instagram, e-mail, 
contribuiu para redução dos gastos diretos.

Solidificar a imagem, a marca e a missão do CAU/BA 
enquanto instituição que busca promover a 
Arqitetura para todos, em defesa da sociedade..

Atuação constante e continuada de informaçãoes 
via fanpages, home page, e-mail e instagram. 
Realização de entrevistas estratégicas. Realização 
de matérias estratégicas. Abertura de pauta 
jornalística.



DIREÇÃO GERAL A
Programa de Capacitação dos 
Colaboradores

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Direcionamento dos envolvidos a um processo de 
educação, reciclagem e alteração de comportamento

Parcialmente realizado. Os eventos foram 
disponibilizados, inclusive com sugestão de 
treinamentos, entretanto  a estrutura 
interna compacta, dificulta o deslocamento 
dos colaboradores, não atingindo, 
consequentemente, a plenitude da meta.

Dotar o CAU/BA de rotina continuada de fomento e 
de valorização profissional

levantamento de cursos. Identificação das 
necessidades por área de atuação. Disponibiliziação 
da informação, Estabelecimento de critérios e 
limites orçamentários, para efeito de efetivação dos 
treinamento. Disponibilização de vaga permanente 
em treinamentos e palestras internas.

Total



PRESIDÊNCIA A
Articulação Institucional e 
fomento de parcerias estratégicas

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

169.131 169.131 162.003 95,8 Realizado

DIREÇÃO GERAL A Manutenção Institucional
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 
gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a 
sociedade

2.184.896 2.184.896 576.031 26,4

Do valor total está inserida a importância de R$ 
1.608.864,88, destinado a aquisição da sede e 
cau/móvel. Assim, o valor da manutenção da gestão foi 
100% executado, entretanto o imóvel sede e  o 
cau/móvel não contaram com aquisições finalizadas, um 
por conta da articulação de comodato,(enquanto ação 
paralela a aquisição) , o outro por conta da readequação 
do projeto a cargo da Comissão de Exercício Profissional.

GERÊNCIA TÉCNICA E DE 
FISCALIZAÇÃO

A
Atendimento da Sociedade e 
cumprimento do Plano de 
Fiscalização

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

352.271 352.271 242.162 68,7

Parcialmente realizado. As ações de fiscalização se 
deram através da triagem e cruzamento de dados em 
sistema , com dados obtidos externamente mediante 
informações prestadas por outros órgãos públicos; 
realizadas, ainda, diligências externas em face de 
denúncias recepcionadas. As viagens aos Municípios do 
interior do Estado foram prejudicadas em face de 
ocorrência médica  Conselheiro Coordenador da 
Comissão. 

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES A
Operacionalização dos processos 
éticos e de multa/fiscalização

promover o exercício ético e qualificado da profissão 141.463 141.463 129.864 91,8 Realizado

GERÊNCIA ADM. E FINANCEIRA A
Manutenção Administrativa 
financeira

Assegurar a sustentabilidade financeira 216.363 216.363 197.717 91,4 Realizado

ASSESSORIA JURÍDICA A Consultoria e Assessoria Jurídica Construir cultura organizacional adequada à estratégia 141.463 141.463 129.731 91,7 Realizado

COMISSÃO DE ÉTICA A
Operacionalização e 
processamento dos  processos 
éticos

Promover o exercício ético e qualificado da profissão 47.000 47.000 38.395 81,7 Realizado

COMISSÃO DE ATOS 
ADMINISTRATIVOS

A
Assessoramento organizacional-
institucional

Aprimorar e inovar os processos e as ações 10.000 10.000 2.284 22,8

Realizada as metas físicas. O financeiro/orçamentário, 
parcialmente realizado,  em razão da inexistência de 
reuniões nacionais, cujos gastos cuidaram de ser 
primitivamente planejados, mas não executados.

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL E FISCALIZAÇÃO

A
Operacionalização da Fiscalização 
e fomento da valorização 
profissional

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

247.789 247.789 108.518 43,8

Parcialmente realizado. As ações de fiscalização se 
deram através da triagem e cruzamento de dados em 
sistema e com obtenção de informações de outros 
órgãos públicos, além de diligências externas em face de 
denúncias recepcionadas. As viagens aos Municípios do 
interior do Estado foram prejudicadas em face do 
acometimento de problema médico do Conselheiros 
Coordenador da Comissão. 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS

A
Operacionalização, Planejamento 
e Controle do CAU

Assegurar a sustentabilidade financeira 15.000 15.000 11.431 76,2

Realizada as metas físicas. O financeiro, parcialmente 
realizado, , em razão da inexistência de reuniões 
nacionais, cujos gastos cuidaram de ser primitivamente 
planejados, mas não executados.

COMISSÃO DE ENSINO A
Fomento ao aperfeiçoamento e à 
formação profissional

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e 
sua formação continuada

30.000 30.000 24.056 80,2 Realizado

PLENÁRIA A
Operacionalização das reuniões 
institucionais regimentais

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política 
de Estado

134.760 134.760 75.729 56,2
A realização de reuniões virtuais, além do 
escalonamento de diárias e ajudas de custo, resultou na 
redução dos desembolsos. 

DIREÇÃO GERAL P Revista Institucional
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

60.000 60.000 0 0,0

Não realizado. Os preços apresentados, para 
contratação da revista, da forma aprovada em Plenário, 
sem absorção de patrocínio, inviabilizaram a execução 
do projeto.

DEMONSTRATIVO DE METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

Justificativas para as metas financeiras 
Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 

 Programação Aprovada 
(A) 

 Transposição   (B) 
 Total Aprovado + 

Transposição                                         
(C=A+B) 

 Total Executado                            
(D) 

 % de Execução  



COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL E FISCALIZAÇÃO

P Oficina de Valorização Profissional
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

50.000 50.000 11.000 22,0

Realizado parcialmente. A ação de interiorização foi 
sobrestada por força de ocorrência de problema médico 
com a Coordenação da Comissão de Exercício 
Profissional. O redimensionamento do projeto 
acarretaria, com contratação de terceiros, ensejaria  a 
elevação do custo primitivamente orçado, sem 
cobertura.

PRESIDÊNCIA P Dia do Arquiteto
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

50.000 50.000 36.701 73,4
Realizado. A ampliação das cotações, bem como a 
realização de programa de divulgação virtual, resultou 
da redução dos desembolsos.

DIREÇÃO GERAL P
APC - Aperfeiçoamento 
Profissional Continuado

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

20.000 20.000 8.218 41,1

Realizado. A adoção de parcerias, bem como a realização 
continuada de palestras gratuitas, bem como a utilização 
de colaboradores internos, viabilizaram os treinamentos 
e o cumprimento da meta física, com diminuição dos 
desembolsos financeiros.

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

50.000 50.000 17.000 34,0

Parcialmente realizado. O não recepcionamento de 
propostas de parceria  convergentes com a missão 
finalistica do CAU/BA inviabilizaram a execução do 
projeto em sua plenitude.

GERÊNCIA ADM. E FINANCEIRA A Aporte ao Fundo de Apoio Assegurar a sustentabilidade financeira 94.134 94.134 94.134 100,0 Realizado

GERÊNCIA ADM. E FINANCEIRA A
CSC - Centro de Serviços 
Compartilhados

Aprimorar e inovar os processos e as ações 146.734 146.734 146.734 100,0 Realizado

PLENÁRIA A Reserva de Contingência Assegurar a sustentabilidade financeira 48.398 48.398 0 0,0
Não houve nenhuma ação que precisasse utilizar 
recursos da reserva de contingência

DIREÇÃO GERAL P Comunicação Institucional
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

105.000 105.000 48.512 46,2
Realizado. A adoção de comunicação virtual, via 
fanpages, home, instagram e e-mail, contribuiu para a 
redução dos desembolsos.

DIREÇÃO GERAL A
Programa de Capacitação dos 
Colaboradores

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores 31.000 31.000 16.691 53,8

Parcialmente realizado. Os eventos foram 
dispobilizados, inclusive com sugestão de treinamentos, 
entretanto a estrutura interna compacta, dificulta o 
deslocamento dos colaboradores, não atingindo, 
consequentemente a plenitude da meta.

4.345.402 0 4.345.402 2.076.912 47,8

1.608.865                          37                                    

Total

COMENTÁRIO  

Considerando a essência da missão do Conselho, podemos inferir que as principais realizações se fundamentaram  na fiscalização e valorização profissional, e atendimento conjugado a comunicação.
As atividades do CAU/BA se estruturaram em 04(quatro) macroprocessos: fiscalização e valorização profissional, e, atendimento e comunicação.
Os principais focos de fiscalização estiveram direcionados à identificação do que fiscalização, onde fiscalizar, prioridades de fiscalização, como fiscalizar, prazos para fiscalização, atividades prioritárias, metas e resultados de fiscalização, discussões realizadas no âmbito da gestão interna, que contribuíram para elaboração de plano 
de fiscalização, com itemização de ações votadas a fiscalização de: a) Pessoa Jurídica; b)  Órgãos Públicos; c) Municípios com mais de 20.000 habitantes;  d) Profissionais e indícios de acobertamento; e) Restauro; f) Licitações.
A fiscalização contou como eixo a disseminação da Resolução 51, e identificação de atividades privativas, com envio de Ofício aos diversos Municípios, com solicitação de adequação e fornecimento de documentos; No âmbito do Restauro, diligência presencial no Centro Histórico de Salvador, considerando o elevado número de 
demolições realizadas em patrimônios tombados, resultando em apresentação de Denúncia formal à UNESCO internacional, com requerimento de – URGENTE - ação local.
A fiscalização, igualmente, contou com ações de campo, que resultaram em desencadeamento de processos éticos, além da estruturação de procedimento interno de fiscalização, para identificação de acobertamento.
Quanto à valorização profissional, o CAU/BA cuidou de estruturar treinamentos e palestras gratuitas dirigidas aos profissionais, com objetivo de nivelar, disseminar conhecimento, boas práticas e atualizar a informação, e, assim, consequentemente, possibilitar a melhoria da prática e do exercício profissional.

Acoplado aos treinamentos, o atendimento cuidou de ser intensificado, mediante ações de avaliação e pesquisa distribuídas quando da realização dos eventos e, ainda, mediante disponibilização via web, além de ações conjugadas com a comunicação, no sentido de esclarecer e informar procedimentos, de forma a facilitar a 
utilização dos serviços no âmbito do exercício profissional.

A homologação do Concurso Público,  com contratação de empregados efetivos contribuíram para melhor distribuição das atividades internas, possibilitando ao CAU/BA a melhoria do suporte interno para desenvolvimento mais eficaz de suas atividades.



 Valor Aprovado (R$)  Valor Executado  (R$)               Execução (%)  Valor Aprovado (R$)  Valor Executado (R$)                        Execução (%) 

                        2.585.883                           2.406.434                         93,1                                 990.970                         884.197                          89,2 

                                      -                                           -                                -                                2.845.402                      2.736.356                          96,2 

                        2.585.883                           2.406.434                         93,1 

                             94.134                                94.134                       100,0 

                           146.734                              146.734                       100,0 

                        2.345.015                           2.165.566                         92,3 

 Valor Aprovado (R$)  Valor Executado  (R$)               Execução (%)  Valor Aprovado (R$)  Valor Executado (R$)                        Execução (%) 

 Valor                            493.685                              303.888                         61,6  Valor                                 990.970                         884.197                          89,2 

 %  21,1% 14,0% -7,0%  %  34,8% 32,3% -2,5%

 Valor                            247.838                              176.656                         71,3  Valor                                   31.000                            16.691                          53,8 

 %  10,6% 8,2% -2,4%  %  3,1% 1,9% -1,2%

 Valor                            165.000                                48.512                         29,4 

 %  7,0% 2,2% -4,8%

 Valor                              50.000                                17.000                         34,0 

 %  2,1% 0,8% -1,3%

 Valor                            263.363 #REF!                              -   

 %  11,2% 0,0% -11,2%

 Valor                              48.398                                           -                              -   

 %  2,1% 0,0% -2,1%

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)  2 Receitas Correntes 

Atendimento (mínimo de 10 % do total 
da RAL)

Comunicação (mínimo de 3% do total 
da RAL)                                                                                             

4. Aportes do Fundo de Apoio

5. Aporte do CSC

Fiscalização (mínimo de 20 % do total 
da RAL)                                                                             

Patrocínio (máximo de 5% do total da 
RAL)                                                                                     

4- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:
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 FOLHA DE PAGAMENTO  

1. Receita de Arrecadação

6.  Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)

 3. Soma (1+2) 

 1.Salários e Encargos 

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES DOS ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

Fiscalização - As ações de interiorização planejadas para diversos Municipios do Interior do Estado foram sobrestadas por força da doença ocorrida com o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional. Resultando no redirecionamento das atividades para a Capital e região metropolitana, reduzindo, assim, o desembolso de recursos e, consequentemente não alcançando na totalidade o 
percentual. Mais ainda, a contratação da analista arquiteta a ser alocada na área de fiscalização somente se efetivou em 1º de setembro de 2015, cuja previsao não se realizou na integralidade.  COMUNICAÇÃO - A licitação da contratação dos serviços somente finalizou com contrato celebrado em 1º de setembro de 2015, não realizando a previsão primitivamente planejada na plenitude. 
PATROCÍNIO - O não recepcionamento de propostas de parceria  convergentes com a missão finalistica do CAU/BA inviabilizaram a execução do projeto em sua plenitude. CAPACITAÇÃO - Os eventos foram dispobilizados, inclusive com sugestão de treinamentos, entretanto a estrutura interna compacta, dificulta o deslocamento dos colaboradores, não atingindo, consequentemente a 
plenitude da meta. ATENDIMENTO - A programação de contratação de serviços de URA, com melhoria do equipamento de central telefônica e acréscimos de linhas, objetivando a melhoria do acesso e contato com o CAU/BA, tudo para efeito de atendimento. Entretanto a licitação de contratação de telefonia fixa resultou deserta em duas oportunidades, inviabilizando a contratação no 
exercício de 2015 e, assim, cumprimento da meta respectiva.  Não houve rescisões contratuais em 2015.
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 LIMITES 

Dois Objetivos Estratégicos                
(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência                          
(2 % do total da RAL)              

 LIMITES 

 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as 
Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes 

de rescisões contratuais)

Capacitação (mínimo de 2%  e máximo de 4%  do valor 
total das respectivas folhas de pagamento -salários, 

encargos e benefícios)                  



EVENTOS IMPORTANTES 2015:

Para o exercício de 2016, planeja o CAU/BA construir plano de treinamento que tenha por fim trabalhar 
as habilidades empreendedoras dos Arquitetos e Urbanistas, bem como interiorizar as ações, no que se 
refere à fiscalização das atividades privativas, seja no âmbito das administrações públicas Municipais, 
como também em condomínios de edifícios e condomínios horizontais fechados, disseminando as 
normas técnicas e as responsabilidades correspondentes.

A relação da instituição e o contexto, seja ele – o mercado em sentido macro – como os profissionais  e a sociedade, sua visão e conhecimento das 
atividades, no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, bem como a  absorção – pelos gestores públicos, do necessário planejamento,  melhoria das Cidades e 
dos espaços urbanos, impõem  práticas contínuas voltadas ao aperfeiçoamento.
O  contexto atual,  cuja crise alcança o desenvolvimento e aceleração da atividade produtiva, repercute no exercício das atividades profissionais; entretanto, 
evidenciamos o aspecto positivo, no  sentido da fertilidade em torno das  reflexões e discussões, que envolvam a melhoria dos espaços coletivos com 
otimização dos escassos recursos públicos. As discussões e reflexões criativas no sentido de conceber novas concepções alternativas e eficazes, para 
enfrentar problemas estruturais  como o  do ordenamento do uso do solo, o da habitação popular,  da acessibilidade, da preservação do patrimônio 
arquitetônico histórico cultural, da mobilidade urbana, se impõem como medidas sequenciais e continuadas, a serem fomentadas pelo CAU/BA no exercício 
de 2016.
O papel do Conselho , diante desse cenário, se constrói como principal  facilitador, articulador e  fomentador da discussão, para que se viabilize a 
aproximação da  sociedade com os profissionais arquitetos e urbanistas.
Com efeito, considerando a essência da missão do Conselho, podemos inferir que as principais realizações tiveram por eixo: a fiscalização e valorização 
profissional, além da melhoria do atendimento conjugado à comunicação.
As atividades do CAU/BA se estruturaram em 04(quatro) macroprocessos: fiscalização e valorização profissional,  atendimento e comunicação. Os principais 
focos de fiscalização estiveram direcionados à identificação do que fiscaliza, onde fiscalizar, prioridades de fiscalização, como fiscalizar, prazos para 
fiscalização, atividades prioritárias, metas e resultados de fiscalização, discussões realizadas no âmbito da gestão interna, que contribuíram para elaboração 
de plano de fiscalização, com itemização de ações votadas a fiscalização de: a) Pessoa Jurídica; b)  Órgãos Públicos; c) Municípios com mais de 20.000 
habitantes;  d) Profissionais e indícios de acobertamento; e) Restauro; f) Licitações. A fiscalização contou como ação central  a disseminação da Resolução 51 
e identificação das atividades privativas, com envio de Ofício aos diversos Municípios, com solicitação de adequação e fornecimento de documentos; No 
âmbito do Restauro, diligência presencial no Centro Histórico de Salvador, considerando o elevado número de demolições realizadas em patrimônios 
tombados, resultando em apresentação de Denúncia formal à UNESCO internacional, com requerimento de – URGENTE - ação local.A fiscalização, 
igualmente, contou com ações de campo, que resultaram em desencadeamento de processos éticos, além da estruturação de procedimento interno de 
fiscalização, para identificação de acobertamento, entre outras medidas preventivas.
Quanto à valorização profissional, o CAU/BA cuidou de estruturar treinamentos e palestras gratuitas dirigidas aos profissionais, com objetivo de nivelar, 
disseminar conhecimento, boas práticas e atualizar a informação, e, assim, consequentemente, possibilitar a melhoria da prática e do exercício profissional. 
Acoplado aos treinamentos, o atendimento cuidou de ser intensificado, mediante ações de avaliação e pesquisa distribuídas quando da realização dos 
eventos e, ainda, mediante disponibilização permanente via web;  além da promoção de ações conjugadas com a comunicação, no sentido de esclarecer e 
informar procedimentos, com objetivo de facilitar a utilização dos serviços no âmbito do exercício profissional.
A homologação do Concurso Público,  com contratação de empregados efetivos contribuíram para melhor distribuição das atividades internas, possibilitando 
ao CAU/BA a melhoria do suporte interno para desenvolvimento mais eficaz de suas atividades.
O Evento DIA DO ARQUITETO contou com discussão e reflexão vinculada à questão do patrimônio público, dos aspectos da preservação, das competências 
dos órgãos públicos, análises críticas das diversas atuações, tudo através de painel  de discussão técnica, possibilitando a troca do conhecimento, no âmbito 
da Arquitetura e Urbanismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS 2015:
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         6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

CAU - BA
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Todas as contas

70.345,670,00820.832,811.954.223,611.954.223,612.024.569,282.024.569,282.024.569,282.024.569,282.845.402,09

6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE

19.121,250,00140.230,67886.751,41886.751,41905.872,66905.872,66905.872,66905.872,661.046.103,33

   6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL

19.121,250,00106.842,65865.075,33865.075,33884.196,58884.196,58884.196,58884.196,58991.039,23

      6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS

0,000,0054.184,69666.186,42666.186,42666.186,42666.186,42666.186,42666.186,42720.371,11

         6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,000,0039.024,51591.658,68591.658,68591.658,68591.658,68591.658,68591.658,68630.683,19

            6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

0,000,005.460,1650.176,6350.176,6350.176,6350.176,6350.176,6350.176,6355.636,79

            6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário

0,000,003.303,6215.223,7415.223,7415.223,7415.223,7415.223,7415.223,7418.527,36

            6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

0,000,006.396,409.127,379.127,379.127,379.127,379.127,379.127,3715.523,77

            6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

19.024,050,0028.233,16177.810,91177.810,91196.834,96196.834,96196.834,96196.834,96225.068,12

         6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS

11.701,630,0021.661,51126.476,25126.476,25138.177,88138.177,88138.177,88138.177,88159.839,39

            6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

6.508,820,006.132,9045.628,6245.628,6252.137,4452.137,4452.137,4452.137,4458.270,34

            6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

813,600,00438,755.706,045.706,046.519,646.519,646.519,646.519,646.958,39

            6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
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         6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros

CAU - BA

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

97,200,0024.424,8021.078,0021.078,0021.175,2021.175,2021.175,2021.175,2045.600,00

         6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

97,200,003.424,801.278,001.278,001.375,201.375,201.375,201.375,204.800,00

            6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

0,000,0021.000,0019.800,0019.800,0019.800,0019.800,0019.800,0019.800,0040.800,00

            6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação

0,000,0033.388,0221.676,0821.676,0821.676,0821.676,0821.676,0821.676,0855.064,10

      6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS

0,000,0033.388,0221.676,0821.676,0821.676,0821.676,0821.676,0821.676,0855.064,10

         6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários

630,000,009.689,9513.812,0513.812,0514.442,0514.442,0514.442,0514.442,0524.132,00

   6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO

630,000,009.689,9513.812,0513.812,0514.442,0514.442,0514.442,0514.442,0524.132,00

      6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO

0,000,006.383,974.292,384.292,384.292,384.292,384.292,384.292,3810.676,35

         6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente

0,000,00236,972.763,032.763,032.763,032.763,032.763,032.763,033.000,00

         6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene

0,000,00285,004.847,004.847,004.847,004.847,004.847,004.847,005.132,00

         6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática

630,000,000,001.693,651.693,652.323,652.323,652.323,652.323,652.323,65

         6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

0,000,002.784,01215,99215,99215,99215,99215,99215,993.000,00

         6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes

345,000,00125.650,62190.440,95190.440,95190.785,95190.785,95190.785,95190.785,95316.436,57

   6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

300,000,0019.694,464.271,174.271,174.571,174.571,174.571,174.571,1724.265,63

      6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

0,000,005.000,000,000,000,000,000,000,005.000,00

         6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

0,000,0013.694,464.271,174.271,174.271,174.271,174.271,174.271,1717.965,63

         6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
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         6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

CAU - BA

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

300,000,001.000,000,000,00300,00300,00300,00300,001.300,00

45,000,00105.956,16186.169,78186.169,78186.214,78186.214,78186.214,78186.214,78292.170,94

      6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS

45,000,00105.956,16186.169,78186.169,78186.214,78186.214,78186.214,78186.214,78292.170,94

         6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados

48.749,420,00481.544,90667.301,87667.301,87716.051,29716.051,29716.051,29716.051,291.197.596,19

   6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

16.785,000,0078.900,0085.975,0085.975,00102.760,00102.760,00102.760,00102.760,00181.660,00

      6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

8.160,000,000,0057.500,0057.500,0065.660,0065.660,0065.660,0065.660,0065.660,00

         6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

8.625,000,0078.900,0028.475,0028.475,0037.100,0037.100,0037.100,0037.100,00116.000,00

         6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias

0,000,0071.988,2030.512,8030.512,8030.512,8030.512,8030.512,8030.512,80102.501,00

      6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

0,000,008.205,0010.596,0010.596,0010.596,0010.596,0010.596,0010.596,0018.801,00

         6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas

0,000,000,004.900,004.900,004.900,004.900,004.900,004.900,004.900,00

         6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV

0,000,0060.000,000,000,000,000,000,000,0060.000,00

         6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Revista CAU

0,000,003.783,2015.016,8015.016,8015.016,8015.016,8015.016,8015.016,8018.800,00

         6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

0,000,000,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00

      6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

0,000,000,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00

         6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau

31.964,420,00246.786,41298.956,32298.956,32330.920,74330.920,74330.920,74330.920,74577.707,15

      6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS

0,000,00281,601.718,401.718,401.718,401.718,401.718,401.718,402.000,00

         6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho
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         6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários

CAU - BA

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0,000,00924,004.076,004.076,004.076,004.076,004.076,004.076,005.000,00

50,000,00950,00500,00500,00550,00550,00550,00550,001.500,00

         6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios

18.217,110,0019.145,58111.410,43111.410,43129.627,54129.627,54129.627,54129.627,54148.773,12

         6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

0,000,003.000,001.008,641.008,641.008,641.008,641.008,641.008,644.008,64

         6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis

380,000,0081.655,0021.165,0021.165,0021.545,0021.545,0021.545,0021.545,00103.200,00

         6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

9.428,000,003.200,00101.512,00101.512,00110.940,00110.940,00110.940,00110.940,00114.140,00

         6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

0,000,000,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00

         6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

1.447,840,003.571,7512.980,4112.980,4114.428,2514.428,2514.428,2514.428,2518.000,00

         6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

119,880,00532,831.347,291.347,291.467,171.467,171.467,171.467,172.000,00

         6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

141,400,0036.214,999.681,419.681,419.822,819.822,819.822,819.822,8146.037,80

         6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

0,000,000,003.068,543.068,543.068,543.068,543.068,543.068,543.068,54

         6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos

2.180,190,0019.153,6824.666,1324.666,1326.846,3226.846,3226.846,3226.846,3246.000,00

         6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

0,000,003.483,564.482,074.482,074.482,074.482,074.482,074.482,077.965,63

         6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

0,000,0074.673,421.090,001.090,001.090,001.090,001.090,001.090,0075.763,42

         6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

0,000,0083.870,29105.123,75105.123,75105.123,75105.123,75105.123,75105.123,75188.994,04

      6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS

0,000,0040.998,0694.995,9894.995,9894.995,9894.995,9894.995,9894.995,98135.994,04

         6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
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         6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios

CAU - BA

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0,000,0042.872,2310.127,7710.127,7710.127,7710.127,7710.127,7710.127,7753.000,00

0,000,0030.716,6786.283,3386.283,3386.283,3386.283,3386.283,3386.283,33117.000,00

   6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS

0,000,0030.716,6786.283,3386.283,3386.283,3386.283,3386.283,3386.283,33117.000,00

      6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS

0,000,008.472,08997,92997,92997,92997,92997,92997,929.470,00

         6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

0,000,000,357.529,657.529,657.529,657.529,657.529,657.529,657.530,00

         6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

0,000,0022.244,2477.755,7677.755,7677.755,7677.755,7677.755,7677.755,76100.000,00

         6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

1.500,000,0033.000,00109.634,00109.634,00111.134,00111.134,00111.134,00111.134,00144.134,00

   6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,000,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,00

      6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

0,000,000,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,00

         6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

1.500,000,0033.000,0015.500,0015.500,0017.000,0017.000,0017.000,0017.000,0050.000,00

      6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

1.500,000,0033.000,0015.500,0015.500,0017.000,0017.000,0017.000,0017.000,0050.000,00

         6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades

0,000,001.447.657,5152.342,4952.342,4952.342,4952.342,4952.342,4952.342,491.500.000,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,001.447.657,5152.342,4952.342,4952.342,4952.342,4952.342,4952.342,491.500.000,00

   6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS

0,000,00100.000,000,000,000,000,000,000,00100.000,00

      6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

0,000,00100.000,000,000,000,000,000,000,00100.000,00

         6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

0,000,0097.657,5152.342,4952.342,4952.342,4952.342,4952.342,4952.342,49150.000,00

      6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
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CAU - BA

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0,000,0052.036,547.963,467.963,467.963,467.963,467.963,467.963,4660.000,00

0,000,0037.690,012.309,992.309,992.309,992.309,992.309,992.309,9940.000,00

         6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

0,000,007.930,9642.069,0442.069,0442.069,0442.069,0442.069,0442.069,0450.000,00

         6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados

0,000,001.250.000,000,000,000,000,000,000,001.250.000,00

      6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,000,001.250.000,000,000,000,000,000,000,001.250.000,00

         6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas

70.345,670,002.268.490,322.006.566,102.006.566,102.076.911,772.076.911,772.076.911,772.076.911,774.345.402,09

Total

MARIA GLEIDE SANTOS BARRETO

TESOUREIRA

061.510.865-20

A 1390-0 CAU/BA

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA

PRESIDENTE

065.864.065-87

A 2592-5 CAU/BA

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015
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EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

 

Apresentação e Análise Crítica: 

 

A execução orçamentária das despesas correntes e de capital do CAU/BA no 

exercício de 2015 foi no valor de R$ 2.076.911,77 (dois milhões setenta e seis 

mil novecentos e onze reais e setenta e sete centavos), representando o 

percentual de 47,80% (quarenta e sete inteiros e oitenta centésimos por cento) 

do valor total previsto para o ano. 

O total executado das despesas correntes foi no valor de R$ 2.024.569,28 (dois 

milhões vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e oito 

centavos) que representa o percentual de 71,15% (setenta e um inteiros e 

quinze centésimos por cento) do total previsto para o exercício.  

O total executado das despesas de capital foi no valor de R$ 52.342,49 

(cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove 

centavos) que representa o percentual de 3,49% (três inteiros e quarenta e 

nove centésimos por cento) do total previsto para o exercício. Este baixo índice 

de execução foi devido a não aquisição da sede própria neste ano, sendo que 

esta aquisição representava a maior parte da previsão de gasto com 

investimentos.  

A execução das despesas apresentou um crescimento de 13,94% (treze 

inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) em relação ao exercício 

anterior, que foi no total de R$ 1.822.797,59 (um milhão oitocentos e vinte e 

dois mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos). 

A execução orçamentária das despesas correntes e de capital no exercício de 

2015 do CAU/BA está discriminada por elemento de despesa a seguir:  



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CAU - BA

CNPJ: 15.158.665/0001-03

ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.

2014201520142015

Despesa PagaDespesa Liquidada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

166.940,004854.940,0015181.000,005254.940,0015a) Convite

139.816,5176171.053,35132144.296,6477171.053,35134d) Pregão

52.226,665935.409,574255.323,436537.289,5744g) Dispensa

20.148,704634.846,718220.342,084834.966,5983h) Inexigibilidade

729.968,81116830.188,56128745.578,31125849.309,81131j) Pagamento em Folha

613.460,73707934.839,69971630.732,73709984.064,23991l) Outros
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F I S C A L I Z A Ç Ã O       2015 
 

    
Ação e a natureza (em essência) precisam guardar sintonia e conformidade, não no 

sentido de “possibilidade”, mas de obrigação formal e material; legítimas serão as 

práticas que guardem a conexão, o nexo, o sincronismo e sintonia, entre a sua essência 

e as atividades, por consequência. 

 

Atividades dissociadas da essência institucional nascem mortas, nulas, sem força para a 

garantia do resultado efetivo, eficiente e eficaz. 

A essência da função do CAU é, sem dúvida, a orientação, disciplinamento, fiscalização 

do exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, além da busca pela observância 

dos princípios éticos e o fomento do aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e 

urbanismo. 

 

A partir da demarcação da essência da função, surgem reflexões sobre quais práticas 

guardam sincronia e conformidade com a essência, e consequentemente, estariam 

legitimadas, e quais não se legitimam, pela inexistência de nexo. 

 

É função da fiscalização a implementação de conjunto de práticas de verificação – do 

efetivo e integral – cumprimento das obrigações vinculadas ao exercício profissional da 

arquitetura e urbanismo. 

 

Acreditamos que a fiscalização para se consolidar há que ser considerada como um 

processo múltiplo e integrado entre diferentes e diversas atividades e ações. 

Dentre as atividades balizadoras para implementação da Fiscalização consideramos as 

seguintes: inteligência, programação, planejamento, seleção, execução, 

retroalimentação e monitoramento. 

 

 

 



 

 

 

Tais atividades fundamentaram a estruturação do PLANO DE ROTINAS DA FISCALIZAÇÃO 

2015 do CAU/BA: 

 

01. TRIAGEM DE PESSOAS JURÍDICAS  

 

Desenvolvimento: 

 
a) Confrontação da listagem da Junta Comercial com os registros constantes no 

SICCAU; 

 

b) Identificação de PJ registrada no CAU – regular (anuidade + responsável técnico) 

  - Irregular ( dívida de anuidade + sem responsável técnico) 

MEDIDA – NOTIFICAÇÃO 

 

c) identificação de PJ com “Arquitetura” na denominação social 

- Irregular ( inexistência de registro no CAU) 

MEDIDA – NOTIFICAÇÃO 

 

d) Identificação de PJ – em hipótese “mista” (engenharia e arquitetura) 

MEDIDA – NOTIFICAÇÃO (verificação de sujeição de registro ao CAU após 

encaminhamento de defesa pela Notificada). 

 

ESTIMATIVA DE NOTIFICAÇÃO – 500 (notificações) 

 

 

02. TRIAGEM DE MUNICÍPIOS/ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

a) Verificação de cadastramento de Municípios junto ao CAU/BA; 

b) Verificação de RRT de cargo e função registrados de forma regular 

     MEDIDA: NOTIFICAÇÃO (para regularização) 

 

 

03. TRIAGEM DE MUNICÍPIOS 

a) Municípios acima de 20.000 Habitantes – verificação da existência de 

Arquitetos em seus quadros.  

 

 

04. TRIAGEM DE PROFISSIONAIS 

a) Verificação de pagamento de anuidade (2014-2013-2012) 

MEDIDA: NOTIFICAÇÃO + PROCESSO ÉTICO 

 

 

 

 



 

 

 

05.  TRIAGEM DE RRT’S SOCIAIS 

 

a) Verificação de adequação de RRT’s e registro de compatibilidade de 

tamanho das obras/empreendimentos; 

MEDIDA: NOTIFICAÇÃO + ÉTICA 

 

06. TRIAGEM DE RRT SIMPLES 

a) Verificação quantitativa de registro por profissional/prazo 

Obs.: Estruturar e normatizar parâmetro de adequação quantitativo por tipo 

de atividade e serviço. 

MEDIDA: ÉTICA 

 

07. DISSEMINAÇÃO DA CHAMADA “CIDADÃO ATIVO” 

a) Denuncia de obras aparentemente irregulares para diligência ou 

direcionamento adequado da demanda. 

MEDIDA: DILIGÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO + NOTIFICAÇÃO + ÉTICA 

 

08. CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES 

a) Obtenção junto a SUCOM e demais órgãos Licenciadores dos 

empreendimentos com negativa de licenciamento e, por amostragem, 

Verificação “in locu” da execução (ou não) da obra e apuração das 

respectivas responsabilidades; 

MEDIDA: DILIGÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO + NOTIFICAÇÃO + ÉTICA 

 

09. RESTAURO-OBRAS PÚBLICAS 

a) Verificação da conservação arquitetônica do patrimônio e 

identificação dos riscos; 

 MEDIDA: Oficiamento com cobrança aos órgãos competentes; 

Representação ao MPF-MPE; Ação Civil Pública, se couber. 

  

10. ACESSIBILIDADE  

a) Elaboração de Procedimento direcionado a fiscalização de Hospitais, 

Shoppings, Estações de Transbordo, Escolas Públicas e Particulares. 

MEDIDA: Oficiamento com cobrança aos órgãos competentes; reuniões 

educativas;  

 

11. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES VINCULADAS A 

ARQUITETURA E URBANISMO 

a) Analisar e impugnar editais, solicitar esclarecimento, que estejam 

contrariando a Lei nº 12.378/2010. 

 

 

 



 

 

 

 

12. SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS EFÊMERAS 

a) Elaborar Procedimento com check list e identificação de itens essenciais 

que estariam assegurando montagem de estruturas voltadas a 

preservação do aspecto segurança para a coletividade de indivíduos. 

b) Fiscalização do carnaval; 

MEDIDA: A identificação de estruturas “não seguras” ensejariam 

desencadeamento de processos ETICOS + representação ao MPF/MPE + 

Ação Civil Pública, se couber. 

 

13. TRIAGEM – REGISTROS/CAT’S 

a) Verificação com cruzamento de informações prestadas para efeito de 

registro de empresas; 

b) Verificação com cruzamento de informações prestadas para efeito de 

registro de acervo técnico; 

MEDIDA: DILIGÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO + NOTIFICAÇÃO + ÉTICA 

 

14. RESULTADOS 

 

 Impugnação a editais - 4 

 Ofícios a Prefeituras sobre a resolução 51 – 65 (cidades acima de 

40.000 habitantes) 

 Processos éticos – 11 

 Notificações – 107 

 Auto de Infração - 10 

 Fiscalização de camarotes Carnaval – 29  

 Ofícios a instituição de ensino - 12 

 Ofícios de cobrança de pessoa física - 474 

 Ofícios de cobrança de pessoa jurídica - 230 

 CAT´s - 178 

 RRT´s cargo e função - 480 

 Acessibilidade instituições hospitalares – 1 (Hospital Menandro de 

Faria) 

 Denúncia a UNESCO sobre o estado de abandono do Centro 

Histórico de Salvador - Bahia 

 

 

 
 
 

 

 



Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo
Fórmula Periodicidade 

Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)

quantidade de presença 

profissional (com RRT)

               _____________________________     x 100

número de serviços 

fiscalizados no Estado

(acumulado no ano)

trimestral 65% não foi medido

Para levantamento desse índice será necessária uma 

profunda adequação no procedimento de baixa no 

SICCAU, que possibilite baixar não a notificação ou o 

auto de infração todo, mas baixar as atividades 

parcialmente, apontando se cada uma foi executada 

por arquiteto ou engenheiro.

Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)

número total de RRT 

registrados por mês 

 ________________________________

número total de 

profissionais ativos no Estado

trimestral 9 7

Foram emitidos 20511 RRT´s em 2015 e 

segundo o relatório do  SICCAU, até 

31/12/2015, tinham 2.764 profissionais 

ativos, gerando um índice de 7,42 RRT´s 

por profissional

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a 

ética profissional (Estados)

número de escolas do Estado com ética 

profissional na grade curricular

             _________________________________   x 100

número total de escolas do Estado

(valor do ano)

anual Set.2015 85% 88%
A meta foi alcançada sendo a data de 

medição 15/09/2015. 

Assegurar a sustentabilidade financeira Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)

receita corrente do Estado

______________________________________

arquiteto e urbanista ativo no Estado

(valor do trimestre)

trimestral Set.2015 74,47 779,81

Relação receita/custo de pessoal (Estados)

custo de pessoal do Estado

                ________________________   x 100

receita corrente do Estado

trimestral Set.2015 39% 32%

Índice de inadimplência pessoa física (Estados)

total de profissionais inadimplentes

          _________________________________ x 100

total de profissionais ativos

mensal dez.2015 20% 19%

Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)

total de empresas inadimplentes

         ________________________________ x 100

total de empresas ativas

mensal dez.2015 35% 38%

INDICADORES INSTITUCIONAIS

7- INDICADORES DE RESULTADO
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - BA
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 15.158.665/0001-03

1.822.797,592.076.911,77Despesa Orçamentária2.646.251,022.736.355,93Receita Orçamentária

1.822.797,592.076.911,77CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO2.646.251,022.736.355,93RECEITA REALIZADA

1.811.148,342.024.569,28DESPESA CORRENTE2.646.251,022.736.355,93RECEITA CORRENTE

784.192,55905.872,66PESSOAL1.061.485,251.130.170,74RECEITAS DE CONTRIBUICOES

15.598,1314.442,05MATERIAL DE CONSUMO1.061.485,251.130.170,74RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

177.236,57190.785,95SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA1.061.485,251.130.170,74ANUIDADES

649.043,62716.051,29SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.323.193,431.185.375,15RECEITA DE SERVIÇOS

81.201,4786.283,33ENCARGOS DIVERSOS1.696,49EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

103.876,00111.134,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES18.917,4318.210,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

11.649,2552.342,49DESPESA DE CAPITAL1.302.579,511.167.044,36
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

11.649,2552.342,49INVESTIMENTOS120,52RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS A PAGAR

261.571,34419.976,08FINANCEIRAS

7.135,1538.653,55JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

254.436,19381.322,53ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

14.876,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE
INFRAÇÕES

51.534,6951.882,67MULTAS SOBRE ANUIDADES

188.024,52329.439,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

1,00833,96OUTRAS RECEITAS CORRENTES
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CAU - BA

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

351,51MULTAS DE INFRAÇÕES

1,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

482,45RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

4.544.044,364.760.751,44Pagamentos Extraorçamentários4.560.626,034.783.832,88Recebimentos Extraorçamentários

2.323.541,473.006.067,07Saldo em espécie do Exercício Seguinte1.483.506,372.323.541,47Saldo em espécie do Exercício Anterior

8.690.383,429.843.730,288.690.383,429.843.730,28Total:

MARIA GLEIDE SANTOS BARRETO

TESOUREIRA

061.510.865-20

A 1390-0 CAU/BA

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

ASSESSOR CONTABIL

973.988.105-04

CRC/BA 022118/O-5

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA

PRESIDENTE

065.864.065-87

A 2592-5 CAU/BA

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015
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Balanço Orçamentário

CAU - BA
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 15.158.665/0001-03

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-109.046,162.736.355,932.845.402,092.479.438,14    RECEITA CORRENTE

-50.496,261.130.170,741.180.667,001.025.869,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-50.496,261.130.170,741.180.667,001.025.869,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-50.496,261.130.170,741.180.667,001.025.869,00          ANUIDADES

-38.529,58978.186,421.016.716,00836.964,00             Pessoa Física - do Exercício

-11.966,68151.984,32163.951,00188.905,00             Pessoa Jurídica - do Exercicio

-157.074,851.185.375,151.342.450,001.348.590,00      RECEITA DE SERVIÇOS

6.210,2718.210,2712.000,002.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

6.210,2718.210,2712.000,002.000,00          Pessoa Física

-163.405,641.167.044,361.330.450,001.346.590,00
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

-163.405,641.167.044,361.330.450,001.346.590,00          Pessoa Física - RRT

120,52120,520,000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

120,52120,520,000,00          Direitos Autorais

97.690,99419.976,08322.285,09104.979,14      FINANCEIRAS

15.653,5538.653,5523.000,0015.000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

15.653,5538.653,5523.000,0015.000,00          Pessoas Físicas

82.037,44381.322,53299.285,0989.979,14        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

12.116,6751.882,6739.766,0030.449,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

12.116,6751.882,6739.766,0030.449,00             Pessoas Físicas
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CAU - BA

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

69.920,77329.439,86259.519,0959.530,14          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

69.920,77329.439,86259.519,0959.530,14
             Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro
Nacional

833,96833,960,000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

351,51351,510,000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

351,51351,510,000,00          Pessoas Físicas

482,45482,450,000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

482,45482,450,000,00          Receitas Não Identificadas

-1.609.046,162.736.355,934.345.402,093.979.438,14     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-1.609.046,162.736.355,934.345.402,093.979.438,14     TOTAL

-1.500.000,000,001.500.000,001.500.000,00    SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-1.500.000,000,001.500.000,001.500.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-1.500.000,000,001.500.000,001.500.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

820.832,811.954.223,612.024.569,282.024.569,282.845.402,092.479.438,14      DESPESA CORRENTE

140.230,67886.751,41905.872,66905.872,661.046.103,331.027.970,49        PESSOAL

106.842,65865.075,33884.196,58884.196,58991.039,23971.970,49          PESSOAL E ENCARGOS

54.184,69666.186,42666.186,42666.186,42720.371,11742.270,85             REMUNERAÇÃO PESSOAL

39.024,51591.658,68591.658,68591.658,68630.683,19652.526,65                Salários

5.460,1650.176,6350.176,6350.176,6355.636,7955.512,04                Gratificação de Natal - 13º Salário

3.303,6215.223,7415.223,7415.223,7418.527,3618.504,00                1/3 de Férias - CF/88

6.396,409.127,379.127,379.127,3715.523,7715.728,16                Abono de Férias

28.233,16177.810,91196.834,96196.834,96225.068,12224.899,64             ENCARGOS SOCIAIS

21.661,51126.476,25138.177,88138.177,88159.839,39159.839,39                INSS Patronal

6.132,9045.628,6252.137,4452.137,4458.270,3458.123,40                FGTS
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CAU - BA

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

438,755.706,046.519,646.519,646.958,396.936,85                PIS s/ Folha de Pagamento

24.424,8021.078,0021.175,2021.175,2045.600,004.800,00             BENEFÍCIOS A PESSOAL

3.424,801.278,001.375,201.375,204.800,004.800,00                Vale Transporte

21.000,0019.800,0019.800,0019.800,0040.800,000,00                Vale Alimentação

33.388,0221.676,0821.676,0821.676,0855.064,1056.000,00          DIÁRIAS

33.388,0221.676,0821.676,0821.676,0855.064,1056.000,00             Funcionários

9.689,9513.812,0514.442,0514.442,0524.132,0023.000,00        MATERIAL DE CONSUMO

9.689,9513.812,0514.442,0514.442,0524.132,0023.000,00          MATERIAL DE CONSUMO

6.383,974.292,384.292,384.292,3810.676,3511.000,00             Material de Expediente

236,972.763,032.763,032.763,033.000,002.000,00             Material de Limpeza e Produtos de Higiene

285,004.847,004.847,004.847,005.132,005.000,00             Material de Informática

0,001.693,652.323,652.323,652.323,652.000,00             Gêneros Alimentação

2.784,01215,99215,99215,993.000,003.000,00             Combustíveis e Lubrificantes

125.650,62190.440,95190.785,95190.785,95316.436,57228.000,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

19.694,464.271,174.571,174.571,1724.265,6324.000,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00             Remuneração de Serviços Pessoais

13.694,464.271,174.271,174.271,1717.965,6318.000,00             Remuneração de Estagiários

1.000,000,00300,00300,001.300,001.000,00             INSS - Terceiros

105.956,16186.169,78186.214,78186.214,78292.170,94204.000,00          DIÁRIAS

105.956,16186.169,78186.214,78186.214,78292.170,94204.000,00             Conselheiros/Convidados

481.544,90667.301,87716.051,29716.051,291.197.596,19981.333,65        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

78.900,0085.975,00102.760,00102.760,00181.660,00180.500,00          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,0057.500,0065.660,0065.660,0065.660,0064.500,00             Consultoria Contábil

78.900,0028.475,0037.100,0037.100,00116.000,00116.000,00             Outras Consultorias

71.988,2030.512,8030.512,8030.512,80102.501,0052.000,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

8.205,0010.596,0010.596,0010.596,0018.801,0012.000,00             Divulgação em Jornais e Revistas
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CAU - BA

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

0,004.900,004.900,004.900,004.900,000,00             Divulgação em Rádio e TV

60.000,000,000,000,0060.000,0030.000,00             Revista CAU

3.783,2015.016,8015.016,8015.016,8018.800,0010.000,00             Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

0,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00133.395,00          MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

0,00146.734,00146.734,00146.734,00146.734,00133.395,00             Siccau

246.786,41298.956,32330.920,74330.920,74577.707,15450.438,65          SERVIÇOS PRESTADOS

281,601.718,401.718,401.718,402.000,002.000,00             Serviços de Medicina do Trabalho

924,004.076,004.076,004.076,005.000,000,00             Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

950,00500,00550,00550,001.500,001.500,00             Serviços de Intermediação de Estágios

19.145,58111.410,43129.627,54129.627,54148.773,12150.000,00             Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

3.000,001.008,641.008,641.008,644.008,643.000,00             Seguros de Bens Imóveis

81.655,0021.165,0021.545,0021.545,00103.200,0063.200,00             Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

3.200,00101.512,00110.940,00110.940,00114.140,0057.784,00             Locação de Bens Imóveis

0,00250,00250,00250,00250,000,00
             Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e
Imóveis

3.571,7512.980,4114.428,2514.428,2518.000,0010.000,00             Serviços de Energia Elétrica e Gás

532,831.347,291.467,171.467,172.000,002.000,00             Serviços de Água e Esgoto

36.214,999.681,419.822,819.822,8146.037,8047.000,00             Serviços de Correios e Telégrafos

0,003.068,543.068,543.068,543.068,540,00             Serviços Gráficos

19.153,6824.666,1326.846,3226.846,3246.000,0046.000,00             Despesas com Telecomunicações

3.483,564.482,074.482,074.482,077.965,638.000,00             Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

74.673,421.090,001.090,001.090,0075.763,4259.954,65             Outras Despesas

83.870,29105.123,75105.123,75105.123,75188.994,04165.000,00          PASSAGENS

40.998,0694.995,9894.995,9894.995,98135.994,04112.000,00             Conselheiros/Convidados

42.872,2310.127,7710.127,7710.127,7753.000,0053.000,00             Funcionários

30.716,6786.283,3386.283,3386.283,33117.000,0095.000,00        ENCARGOS DIVERSOS
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CAU - BA

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

30.716,6786.283,3386.283,3386.283,33117.000,0095.000,00          ENCARGOS DIVERSOS

8.472,08997,92997,92997,929.470,0010.000,00             Indenizações e Restituições

0,357.529,657.529,657.529,657.530,005.000,00             Impostos e Taxas

22.244,2477.755,7677.755,7677.755,76100.000,0080.000,00             Taxas Bancárias

33.000,00109.634,00111.134,00111.134,00144.134,00124.134,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

0,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,0094.134,00             Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

33.000,0015.500,0017.000,0017.000,0050.000,0030.000,00          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

33.000,0015.500,0017.000,0017.000,0050.000,0030.000,00             Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades

1.447.657,5152.342,4952.342,4952.342,491.500.000,001.500.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

1.447.657,5152.342,4952.342,4952.342,491.500.000,001.500.000,00        INVESTIMENTOS

100.000,000,000,000,00100.000,00100.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

100.000,000,000,000,00100.000,00100.000,00             Reformas

97.657,5152.342,4952.342,4952.342,49150.000,00150.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

52.036,547.963,467.963,467.963,4660.000,0060.000,00             Móveis e Utensílios

37.690,012.309,992.309,992.309,9940.000,0040.000,00             Máquinas e Equipamentos

7.930,9642.069,0442.069,0442.069,0450.000,0050.000,00             Equipamentos de Processamento de Dados

1.250.000,000,000,000,001.250.000,001.250.000,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.250.000,000,000,000,001.250.000,001.250.000,00             Salas

2.268.490,322.006.566,102.076.911,772.076.911,774.345.402,093.979.438,14       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,00659.444,160,000,00       SUPERÁVIT

1.609.046,162.006.566,102.076.911,772.736.355,934.345.402,093.979.438,14       TOTAL
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CAU - BA

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

1.609.046,162.006.566,102.076.911,772.736.355,934.345.402,093.979.438,14       TOTAL

MARIA GLEIDE SANTOS BARRETO

TESOUREIRA

061.510.865-20

A 1390-0 CAU/BA

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

ASSESSOR CONTABIL

973.988.105-04

CRC/BA 022118/O-5

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA

PRESIDENTE

065.864.065-87

A 2592-5 CAU/BA

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015
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CAU - BA

SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,000,0054.711,7854.711,780,00DESPESA CORRENTE

0,000,0015.609,5015.609,500,00  PESSOAL

0,000,0083,2083,200,00  MATERIAL DE CONSUMO

0,000,0039.019,0839.019,080,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,0054.711,7854.711,780,00TOTAL:

Página:7/7Impresso em: 09/03/2016
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CAU - BA
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Exercício
Anterior

Exercício AtualEspecificação
Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Especificação

PASSIVOATIVO

119.553,29146.378,81PASSIVO CIRCULANTE2.365.146,953.092.944,83ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A
PAGAR A CURTO PRAZO

2.323.541,473.006.067,07CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO35.962,9485.783,15CRÉDITOS A CURTO PRAZO

54.711,7870.345,67FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO5.642,541.094,61DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

275,86556,13OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

43.114,2551.406,26PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

21.451,4024.070,75DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO151.732,72175.178,61ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE0,000,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A
PAGAR A LONGO PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO145.180,44170.230,97IMOBILIZADO

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO189.977,36242.319,85BENS MÓVEIS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO44.796,92C72.088,88C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO6.552,284.947,64INTANGÍVEL

0,000,00RESULTADO DIFERIDO8.023,208.023,20SOFTWARES

0,000,001.470,92C3.075,56C(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

119.553,29146.378,81  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - BA
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00  Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,000,00  Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

2.516.879,673.268.123,44  TOTAL2.516.879,673.268.123,44  TOTAL

2.397.326,383.121.744,63  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.397.326,383.121.744,63  Resultados Acumulados

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.397.326,383.121.744,63  SALDO PATRIMONIAL

0,000,00  PASSIVO PERMANENTE224.469,38325.027,44  ATIVO PERMANENTE

119.553,29146.378,81  PASSIVO FINANCEIRO2.292.410,292.943.096,00  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

2.172.857,002.796.717,19  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

MARIA GLEIDE SANTOS BARRETO

TESOUREIRA

061.510.865-20

A 1390-0 CAU/BA

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

ASSESSOR CONTABIL

973.988.105-04

CRC/BA 022118/O-5

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA

PRESIDENTE

065.864.065-87

A 2592-5 CAU/BA

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015
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CAU - BA
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Notas Explicativas

1 - 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA foi criado conforme Lei n.º 12.378 de 31 de dezembro 
de 2010, publicada no Diário Oficial da União em edição extra do dia 31/12/2010, tendo como atividades principais 
o registro e a fiscalização do exercício profissional dos Arquitetos e Urbanistas no estado da Bahia. A natureza 
jurídica do CAU/BA é de Autarquia Federal.

Os principais normativos aplicados no exercício das atividades principais do CAU/BA são as Resoluções CAU/BR 
n.º 52 de 06/09/2013, que aprova o Código de Ética; n.º 18 e 63 sobre registros profissionais; e n.º 34 e 58 que 
dispõe sobre os processos éticos disciplinares. 

No exercício de 2015 o CAU/BA adotou integralmente o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP. 

2 - 02 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
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CAU - BA
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas nas Resoluções do CFC e no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público do STN, 6ª edição, e parte da Lei n.º 4.320/64.

a)ATIVO CIRCULANTE: A conta Caixa e Equivalentes de Caixa está demonstrada pelo seu valor de realização; Os Créditos e Valores a Curto Prazo são referentes 
aos valores a receber de anuidades; No grupo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo estão incluídos os adiantamentos a pessoal, créditos com terceiros, 
estoques e variações patrimoniais diminutivas pagas.

b) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Neste grupo está demonstrado o saldo do Imobilizado registrado pelo seu custo de aquisição, deduzidos dos valores da 
depreciação.

c) PASSIVO CIRCULANTE: Este grupo está demonstrado ao custo de aquisição ou realização. Compõe este grupo os valores a pagar a fornecedores e obrigações 
fiscais do exercício de 2015, inscritos em Restos a Pagar, as provisões trabalhistas, e valores a repassar ao CAU/BR e tributos consignáveis a serem repassados para 
outros entes públicos.

d) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O saldo do patrimônio líquido é originado de superávits acumulados nos exercícios de 2012 a 2015, sendo o Saldo Patrimonial Atual 
do CAU/BA, ao final do exercício de 2015, o valor de R$ 3.121.744,63 (três milhões cento e vinte e um mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três 
centavos).

e) APURAÇÃO DO RESULTADO:

A escrituração das receitas e das despesas são realizadas pelo regime de competência. Porém, as receitas orçamentárias são realizadas pelo regime de caixa.

O CAU/BA arrecadou de receita orçamentária no exercício de 2015 o valor de R$ 2.736.355,93 (dois milhões setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e 
cinco reais e noventa e três centavos). As despesas orçamentárias foram no valor de R$ 2.076.911,77 (dois milhões setenta e seis mil novecentos e onze reais e 
setenta e sete centavos). O resultado orçamentário do exercício de 2015 foi superávit no valor de R$ 659.444,16 (seiscentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e 
quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).

O resultado patrimonial do exercício de 2015 foi superávit no valor de R$ 724.418,25 (setecentos e vinte e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e cinco 
centavos).  

 

3 - 03 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa é discriminado conforme abaixo:
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CAU - BA
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

SALDO
2015 2014

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  3.006.067,072.323.541,47
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 
MOEDA NACIONAL

3.006.067,072.323.541,47

1.1.1.1.1 - DISPONIVEL  23.535,47 6.511,74
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO 23.535,47 6.511,74
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação 301080-5 23.535,47 6.511,74
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C 
BANCARIA

2.982.531,602.317.029,73

1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA 58.051,75 110.731,22
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil c/c 20080 58.051,75 110.731,22
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A 
APLICACOES FINANCEIRAS

2.924.479,852.206.298,51

1.1.1.1.2.02.01 - BB CP Admin Supremo 0,00 1.000,18
1.1.1.1.2.02.02 - CDB Banco do Brasil 2.316.578,652.205.298,31
1.1.1.1.2.02.05 - BB CP Admin Diferenciado 607.901,20 0,02

4 - 04 - CLIENTES

A conta clientes representa o saldo líquido de valores a receber com anuidades de Pessoa Física e Jurídica, sendo 
que o saldo da inadimplência geral não está demonstrado nesta rubrica.

5 - 05 - IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado do CAU/BA é composto dos seguintes itens:

SALDO (R$)
2015 2014

1.2.3 - IMOBILIZADO 242.319,85 189.977,36
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CAU - BA
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 242.319,85 189.977,36
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 242.319,85 189.977,36
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios  132.363,42 124.399,96
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos  23.727,80 21.417,81
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha  400,75 400,75
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de 
Dados 

85.624,72 43.555,68

1.2.3.1.1.06 - Biblioteca 203,16 203,16

6 - 06 - DEPRECIAÇÃO

O Imobilizado do CAU/BA foi depreciado no exercício de 2015 conforme percentuais abaixo:

PERCENTUAL
VLR 

RESIDUAL
DEPRECIAÇ

ÃO
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS    
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios  10,00% 10,00%
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos  10,00% 10,00%
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha  10,00% 10,00%
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de 
Dados 

10,00% 5,00%

1.2.3.1.1.06 - Biblioteca 10,00% 10,00%

7 - 07 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO

Os valores inscritos na conta Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo são referentes a restos a pagar 
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CAU - BA
Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Os valores inscritos na conta Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo são referentes a restos a pagar 
processados. Estas são despesas empenhadas e liquidadas no ano de 2015, referentes a fornecedores diversos, 
originados de prestações de serviços realizadas no ano de 2015, porém com pagamento a vencer no ano de 2016, e 
tributos sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2015, que tem vencimentos no mês de janeiro de 2016.

8 - 08 - PROVISÕES A CURTO PRAZO

Os valores contabilizados na conta Provisões a Curto Prazo são originados das provisões de férias e encargos sobre esta, dos funcionários do CAU/BA com saldo 
provisionado até o mês de dezembro de 2015.

9 - 09 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Os valores classificados e contabilizados na conta do passivo circulante Demais Obrigações a Curto Prazo são 
referentes às retenções tributárias realizadas na folha de pagamento e, quando obrigadas por lei, sobre os 
pagamentos a prestadores de serviços. Além de valores retidos indevidamente de terceiros, a serem ressarcidos a 
estes.

, 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CAU - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 15.158.665/0001-03

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

2.646.251,022.736.355,93        RECEITA CORRENTE

1.061.485,251.130.170,74          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

1.061.485,251.130.170,74            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.061.485,251.130.170,74              ANUIDADES

1.323.193,431.185.375,15          RECEITA DE SERVIÇOS

1.696,490,00            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

18.917,4318.210,27            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

1.302.579,511.167.044,36            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

0,00120,52            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

261.571,34419.976,08          FINANCEIRAS

7.135,1538.653,55            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

254.436,19381.322,53            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

14.876,980,00              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

51.534,6951.882,67              MULTAS SOBRE ANUIDADES

188.024,52329.439,86              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1,00833,96          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00351,51            MULTAS DE INFRAÇÕES

1,000,00            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00482,45            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

4.560.626,034.783.832,88        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DESEMBOLSOS

1.811.148,342.024.569,28            DESPESA CORRENTE

784.192,55905.872,66              PESSOAL

15.598,1314.442,05              MATERIAL DE CONSUMO

177.236,57190.785,95              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

649.043,62716.051,29              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

81.201,4786.283,33              ENCARGOS DIVERSOS

103.876,00111.134,00              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,00        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

4.544.044,364.760.751,44        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

851.684,35734.868,09FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

11.649,2552.342,49              INVESTIMENTOS

-11.649,25-52.342,49FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
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CAU - BA
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

840.035,10682.525,60GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.483.506,372.323.541,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.323.541,473.006.067,07CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR

ASSESSOR CONTABIL

973.988.105-04

CRC/BA 022118/O-5

MARIA GLEIDE SANTOS BARRETO

TESOUREIRA

061.510.865-20

A 1390-0 CAU/BA

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA

PRESIDENTE

065.864.065-87

A 2592-5 CAU/BA

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015
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CAU - BA
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

1.836.723,962.061.757,89VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA2.629.696,092.786.176,14VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

769.658,77892.488,59PESSOAL E ENCARGOS1.044.474,911.179.990,95CONTRIBUIÇÕES

769.658,77871.313,39REMUNERAÇÃO DE PESSOAL1.044.474,911.179.990,95CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

769.658,77871.313,39REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS1.044.474,911.179.990,95CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,0021.175,20BENEFÍCIOS A PESSOAL1.319.648,841.185.375,15EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

0,0021.175,20BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS1.319.648,841.185.375,15EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

963.189,191.058.135,30USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO1.319.648,841.185.375,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

15.598,1314.442,05USO DE MATERIAL DE CONSUMO261.571,34419.976,08VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

15.598,1314.442,05CONSUMO DE MATERIAL7.135,1538.653,55JUROS E ENCARGOS DE MORA

924.378,981.014.796,65SERVIÇOS7.135,1538.653,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

190.064,99207.890,86DIARIAS14.876,980,00VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

95.718,97109.694,92SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS14.876,980,00OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

638.595,02697.210,87SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS239.559,21381.322,53OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

23.212,0828.896,60DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO239.559,21381.322,53MULTAS SOBRE ANUIDADES

21.741,1628.896,60DEPRECIACAO4.001,00833,96OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

1.470,920,00AMORTIZACAO0,00482,45VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

103.876,00111.134,00TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS0,00482,45RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

103.876,00111.134,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS4.001,00351,51DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

103.876,00111.134,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS0,00351,51MULTAS ADMINISTRATIVAS

1,000,00INDENIZAÇÕES

4.000,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

1.836.723,962.061.757,89Total das Variações Passivas :2.629.696,092.786.176,14Total das Variações Ativas :

792.972,13724.418,25Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL
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CAU - BA

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

Total 2.786.176,14 2.629.696,09 2.786.176,14 2.629.696,09Total

MARIA GLEIDE SANTOS BARRETO

TESOUREIRA

061.510.865-20

A 1390-0 CAU/BA

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

ASSESSOR CONTABIL

973.988.105-04

CRC/BA 022118/O-5

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA

PRESIDENTE

065.864.065-87

A 2592-5 CAU/BA

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,0052.342,49INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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