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Palavra da Presidente

O ano de 2021 foi atípico, pois ainda enfrentamos um período de

pandemia do Covid-19. Entretanto, a experiência dos anos anteriores

nos motivou a buscar novas ferramentas de comunicação e de gestão

administrativa e financeira, que nos possibilitaram gerir o Conselho

de Arquitetura e Urbanismodo Distrito Federal – CAUF com a

eficiência e eficácia que os profissionais – arquitetos(as) e urbanistas –

e a sociedade em geral espera de uma autarquia federal. Nas

próximas páginas, mostraremos os nossos desafios e avanços nesta

nova realidade corporativa e de perspectiva de gerenciamento das

informações e dos recursos humanos e financeiros que realizamos

neste primeiro ano de minha gestão (2021-2023).

Arq. Urb. Mônica Andréa Blanco

Presidente do CAU/DF
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1. Visão Geral, Organizacional e Ambiente Externo
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Organização do CAU/DF

Para o desempenho de sua finalidade, o CAU/DF está organizado da seguinte forma:

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS

Plenário; 

Presidência; 

Conselho Diretor; 

Comissões Permanentes Ordinárias; e

Comissão Eleitoral do CAU/DF.

ÓRGÃOS CONSULTIVOS

Colegiado das Entidades Distritais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/DF;

Comissões Temporárias; e

Grupos de Trabalho.



Organização do CAU/DF

CONSELHEIROS TITULARES CONSELHEIROS SUPLENTES

MÔNICA ANDRÉA BLANCO CATHARINA CAVALCANTE DE MACEDO

PEDRO DE ALMEIDA GRILO RENATA SEABRA RESENDE CASTRO CORRÊA

GISELLE MOLL MASCARENHAS CAIO FREDERICO E SILVA

RICARDO REIS MEIRA SANDRA MARIA FRANÇA MARINHO

JÚLIA TEIXEIRA FERNANDES DAGOBERTO JUSTINIANO FERREIRA (Mandato renunciado)

JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS ANGELINA NARDELLI QUAGLIA BERÇOTT

LUIS FERNANDO ZEFERINO LARISSA DE AGUIAR CAYRES

JANAÍNA DOMINGOS VIEIRA LUIZ CAIO ÁVILA DINIZ

NELTON KETI BORGES (Mandato renunciado) CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES DE LIMA 

PEDRO ROBERTO DA SILVA NETO CARLOS EDUARDO ESTRELA

ANIE CAROLINE AFONSO FIGUEIRA MARIANA ROBERTI BOMTEMPO

JESSICA COSTA SPEHAR LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

GABRIELA CASCELLI FARINASSO KARINY NERY DE MORAES

CONSELHEIRO FEDERAL TITULAR CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE

RAUL WANDERLEY GRADIM ROGÉRIO MARKIEWICZ

www.caudf.gov.br/conselheiros-gestao-2021-a-2023



Organização do CAU/DF

CONSELHO DIRETOR

O Conselho Diretor tem por finalidade fortalecer a relação entre a presidente e o Plenário, estabelecendo a integração com as Comissões e auxiliando-a nos 

atos relativos ao exercício da Presidência. É composto pela Presidente, pelo Vice-presidente que não exerça cargo de coordenação de Comissão Ordinária e 

pelos coordenadores das Comissões Ordinárias do CAU/DF. Estes, no Conselho Diretor, são substituídos nas suas faltas, impedimentos e licenças pelos 

respectivos Coordenadores-adjuntos.

Composição:

MÔNICA ANDRÉA BLANCO – Presidente

PEDRO DE ALMEIDA GRILO – Vice-presidente

GISELLE MOLL MASCARENHAS – Coordenadora da Comissão Permanente de Ética e Disciplina (CED)

RICARDO REIS MEIRA – Coordenador da Comissão Permanente de Ensino e Formação (CEF)

JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS– Coordenador da Comissão Permanente de Exercício Profissional (CEP)

LUIS FERNANDO ZEFERINO – Coordenador da Comissão Permanente de Administração, Finanças e Planejamento (CAF)



Organização do CAU/DF

COMISSÕES PERMANENTES ORDINÁRIAS

Comissão Permanente de Administração, Planejamento e Finanças – CAF

Coordenador: Luiz Fernando Zeferino

Coordenadora Adjunta: Jéssica Costa Spehar

Integrantes: Janaína Domingos Vieira, Pedro de Almeida Grilo, Carlos Henrique Magalhães de Lima.

Comissão Permanente de Ensino e Formação – CEF

Coordenador: Ricardo Reis Meira

Coordenadora Adjunta: Júlia Teixeira Fernandes

Integrantes: Luiz Fernando Zeferino, Giselle Moll Mascarenhas, João Eduardo Martins Dantas e Anie Caroline Afonso Figueira.

Comissão Permanente de Exercício Profissional – CEP

Coordenador: João Eduardo Martins Dantas 

Coordenadora Adjunta: Janaína Domingos Vieira

Integrantes: Gabriela Cascelli Farinasso, Anie Caroline Afonso Figueira e Pedro Roberto da Silva Neto.

Comissão Permanente de Ética e Disciplina – CED

Coordenador: Giselle Moll Mascarenhas

Coordenador Adjunto: Ricardo Reis Meira

Integrantes: Jéssica Costa Spehar, Carlos Henrique Magalhães de Lima e Pedro Roberto da Silva Neto.

www.caudf.gov.br/comissoes-permanentes



Organização do CAU/DF

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Comissão Temporária ATHIS 2021 – CATHIS

Coordenadora: Júlia Teixeira Fernandes

Integrantes: Sandra Marinho França, Jéssica Costa Spehar, Luiz Caio Ávila Diniz, Kariny Nery de Moraes, Mariana Roberti Bomtempo, Pedro de Almeida Grilo e Catharina 

Cavalcante de Macedo.

Comissão Temporária de Política Urbana e Ambiental 2021 – CPUA 

Coordenadora: Janaína Domingos Vieira

Integrantes: Renata Seabra Resende Castro Correa, Caio Frederico e Silva, Giselle Moll Mascarenhas, Pedro de Almeida Grilo, Carlos Henrique Magalhães de Lima e Anie 

Caroline Afonso Figueira.

Comissão Temporária de Equidade de Gênero e Inclusão 2021– CETG

Coordenadora: Gabriela Cascelli Farinasso

Integrantes: Carlos Henrique Magalhães de Lima, Anie Caroline Afonso Figueira, Caio Frederico e Silva, Kariny Nery de Moraes e Angelina Nardelli Quaglia Berçott.

Comissão Temporária de Relações Institucionais 2021 – CTRIP

Coordenador: Luiz Fernando Zeferino

Integrantes: Luiz Otávio Alves Rodrigues, Sandra Marinho França, Pedro Roberto da Silva Neto e Rogério Markiewicz.

www.caudf.gov.br/comissoes-temporarias-2021
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS (continuação)

Comissão Temporária de Patrimônio 2021

Coordenador: Pedro de Almeida Grilo

Integrantes: Giselle Moll Mascarenhas, Angelina Nardelli Quaglia Berçott, Carlos Henrique Magalhães de Lima, Pedro Roberto da Silva Neto, Renata Seabra Resende Castro 

Correa, Raul Wanderley Gradim, Júlia Teixeira Fernandes, Ricardo Reis Meira e Larissa Aguiar Cayres.

Comissão Temporária de Eventos e Comunicação 2021

Coordenadora: Júlia Teixeira Fernandes

Integrantes: Catharina Cavalcante de Macedo, Caio Frederico e Silva, Angelina Nardelli Quaglia Berçott, Ricardo Reis Meira e Larissa Aguiar Cayres.

Comissão Temporária de Transformação Digital – CTRANDS

Coordenador: João Eduardo Martins Dantas

Integrantes: Angelina Nardelli Quaglia Berçott, Ricardo Reis Meira, Larissa Aguiar Cayres, Jéssica Costa Spehar, Raul Wanderley Gradim, Rogério Markiewicz, Pedro Roberto da 

Silva Neto e Carlos Eduardo Estrela.

www.caudf.gov.br/comissoes-temporarias-2021



Organização do CAU/DF

ÓRGÃOS CONSULTIVOS

O Colegiado de Entidades Distritais de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CEAU – CAU/DF (gestão 2021-2023) – é composto por:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF  Presidente: Mônica Andréa Blanco

Comissão Permanente de Ensino e Formação do CAU/DF Coordenador Titular: Ricardo Reis Meira │Coordenadora Adjunta: Júlia Teixeira Fernandes

Comissão Permanente de Exercício Profissional do CAU/DF Coordenador Titular: João Eduardo Martins Dantas │ Coordenadora Adjunta: Janaína Domingos Vieira

Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal (Arquitetos-DF) Titular: Luciana Jobim - Coordenadora Adjunta do CEAU-CAU/DF

Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Distrito Federal (IAB/DF) Titular: Juliette Anna Fanny Lenoir

Associação das Empresas de Arquitetura e Urbanismo de Brasília (AeArq) Titular: Ana de Paula Fonseca

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) Titular: Antônio Rodrigues da Silva Filho (Joe)

Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP-DF) Titular: Lúcia Helena Ferreira Moura – Coordenadora do CEAU-CAU/DF

Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo – Regional Centro (FENEA) Titular: Evelyn Rodrigues

www.caudf.gov.br/ceaucaudf



Ambiente Externo

O ano de 2021 trouxe alívio no cenário externo à medida que os 

efeitos da pandemia perderam força. Já no primeiro trimestre de 2021 

o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, de acordo com o IBGE, 

apresentou um incremento de 1,2% em relação ao último trimestre de 

2020 o que sinalizou a retomada, ainda que tímida, do crescimento 

econômico.

O mercado de Arquitetura e Urbanismo embora seja sensível ao 

movimento da economia como um todo, já mostrara, no ano anterior, 

um descolamento com relação à baixa atividade econômica, muito 

influenciado, provavelmente, pelo movimento de pequenas reformas 

para adaptação dos ambientes ao teletrabalho.

www.caudf.gov.br/ceaucaudf

Profissionais Ativos

6.675

Empresas Ativas

802

15.503 15.331

18.645

2019 2020 2021

Gráfico: CAU/DF
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Riscos, Oportunidades e Perspectivas

Diante de uma análise macro, é possível identificar no ambiente

externo os riscos inerentes a atuação do Conselho. Estes riscos,

portanto, podem interferir nas linhas de ação prioritárias do

CAU/DF.

O Ambiente Externo está relacionado aos elementos fora do

controle da organização, como a atuação de outras entidades,

sejam elas públicas, privadas, terceiro setor, concorrentes ou

fornecedores, deve-se considerar ainda o papel dos usuários e da

sociedade. A partir da identificação desses fatores externos pode-

se determinar os riscos e as Oportunidades.

Esses pontos externos podem influenciar negativamente na

atuação da entidade. A administração do Conselho age de modo

a evitar ou minimizar tais elementos.

O Conselho deve continuar com a busca na sua atuação para

promover o desenvolvimento e o fortalecimento da Arquitetura e

Urbanismo no Distrito Federal. Assim, a gestão do CAU/DF

implementa uma série de políticas, cujo objetivo é atender às

demandas da classe profissional.

Implantação de novo 

Plano de Cargos e 

Salários

Ampliar editais de apoio, 

patrocínio e publicações

Ampliação da 

virtualização de 

processos

Buscar novas parcerias 

com instituições de 

Arquitetura e Urbanismo. 

Oportunidades 2021



Gestão de Riscos e Controles Internos

Em outubro de 2016, a Controladoria do CAU/BR realizou um

levantamento junto a todos os CAU/UFs e ao CAU/BR por meio

de um Questionário de Avaliação de Controles Internos e Gestão

de Riscos (QACI), visando avaliar o nível de maturidade

institucional nestes quesitos.

Apesar de, em 2021 o CAU/BR não tenha implementado política

de gestão de riscos, tal deficiência será tratada em 2022,

conjuntamente com as ações do grupo de trabalho criado para

atuar nas ações de estruturação e implantação dentre outros, de

Política de Gestão de Riscos e Controles Internos. O resultado dos

trabalhos serão disseminados a todos os CAU/UF que poderão

implementar as adequações do modelo do CAU/BR julgadas

necessárias a cada realidade.

(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/)

A Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito do CAU/BR

abrange questões estratégicas, riscos e ameaças, com

acompanhamento da execução do Plano de Ação e abordagem

como a das Três Linhas de Defesa (IIA, 2013). Desta forma o

CAU/BR conta com os seguintes grupos de responsáveis

envolvidos com o gerenciamento de riscos:

• 1ª linha de defesa – Controles das Gerências e Assessorias –

controles desenvolvidos por meio de sistemas e processos sob

orientação e responsabilidade de cada gestor de área;

• 2ª linha de defesa – Controladoria e Gerência de Planejamento e

Gestão Estratégica – Coordenam as atividades de gestão e

monitoramento de riscos, auxiliando os gestores da primeira linha

de defesa a desenvolverem e aprimorarem seus controles

internos;

• 3ª linha de defesa – Auditoria Interna, Gerência de Planejamento

e Gestão Estratégica e Auditoria Independente (abrangência:

CAU/BR e CAU/UF) – Fornecem avaliações (assegurações)

independentes e objetivas sobre os processos de gerenciamento

de riscos, controle e governança ao CAU/BR e CAU/UF.

https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/
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Estrutura e Governança

Em 23/03/2021 foi expedida a Portaria Presidencial CAU/BR nº

345, criando grupo de trabalho para atuar nas ações de

estruturação e implantação das políticas de governança

institucional e de gestão de riscos e controles internos, e de

programa de integridade.

Em cumprimento ao prazo da referida portaria e sua prorrogação,

o grupo de trabalho concluiu seus trabalhos encaminhando em

setembro de 2021 as minutas das portarias normativas para a

institucionalização no âmbito do CAU:

 Governança organizacional.

 Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos.

A estrutura de governança, extensível aos CAU estaduais, foi

identificada dentro dos preceitos contidos no Referencial Básico

de Governança, 3ª edição, expedido pelo Tribunal de Contas da

União (TCU), conforme segue.

Estrutura de Governança do CAU

I. Instâncias externas:• 

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de apoio:

• Auditoria independente contratada pelo CAU/BR

• Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário do CAU/UF

• Conselho Diretor do CAU/UF

• Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados do 

CAU (CSC-CAU)

• Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF

IV. Instâncias internas de apoio:

• Comissão de Finanças do CAU/UF

• Controladoria do CAU/BR

• Auditoria interna do CAU/BR

• Ouvidoria do CAU/BR



Estrutura e Governança
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Modelo de Negócio
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3. Governança, Estratégia e Desempenho
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Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permite

definir o caminho a ser seguido por uma organização para atingir

um ou mais objetivos estratégicos, dentro de um contexto

previamente analisado dos cenários, definindo-se metas e ações

que permitirão chegar onde se deseja.

Com base na Identidade Organizacional do conjunto autárquico

CAU – composta pela Missão, Visão e Valores –, bem como os

Objetivos Estratégicos Nacionais e Locais estabelecidos para um

período de dez anos, o Planejamento Estratégico CAU 2013-2023

sedimenta as bases de um Conselho com excelência

organizacional, transparente, inovador e financeiramente

sustentável, para servir a sociedade, assegurando eficácia no

atendimento aos 6.675 profissionais e às 802 empresas do

setor no Distrito Federal, compromissado com a qualidade e a

modernidade. A partir dessa base, o CAU/DF identificou o total de

18.645 RRTs (Registros de Responsabilidade Técnica) no ano de

2021.

O Mapa Estratégico, em 2021, tem seus pilares fundamentados na

identidade estratégica do CAU e relacionam os 16 objetivos

estratégicos, dos quais foram priorizados em três objetivos

nacionais, sendo eles:

(i) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da

Arquitetura e Urbanismo;

(ii) Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como

política de Estado; e

(iii) Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.

Além dos objetivos nacionais o CAU/DF selecionou três objetivos

locais os quais são:

(i) Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com

os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade;

(ii) Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a

difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo, e

(iii) Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a

sociedade

A Missão estabelecida é “Promover Arquitetura e

Urbanismo para Todos”

Os Valores, por sua vez, têm as seguintes premissas:

Ética e Transparência; Excelência Organizacional;

Comprometimento com a Inovação; Unicidade e

Integração, e Democratização da Informação e

Conhecimento.

No que diz respeito à Visão, o CAU busca “ser

reconhecido como referência na defesa e no

fomento das boas práticas da Arquitetura e

Urbanismo”



Planejamento Estratégico

Impactar significativamente o 

planejamento e a gestão do 

território

Valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Estimular o conhecimento, o 

uso de processos criativos e 

a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Influenciar as diretrizes do 

ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação 

continuada

Garantir a participação dos 

Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na 

gestão urbana

Estimular a produção da 

Arquitetura e Urbanismo 

como política de Estado

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Fomentar o acesso da 

sociedade à Arquitetura e 

Urbanismo

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Aprimorar e inovar os 

processos

e as ações

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Construir cultura 

organizacional 

adequada à estratégia

Desenvolver competências 

de dirigentes e 

colaboradores

Ética e transparência    Excelência organizacional    Comprometimento com a inovação Unicidade e 

integração                  Democratização da informação e conhecimento    Interlocução da Arquitetura e 

Urbanismo na sociedade

Promover a Arquitetura e 

Urbanismo para Todos

Ser reconhecido como referência na 

defesa e fomento das boas práticas 

da Arquitetura e Urbanismo
V
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Fiscalização

Investimento  - R$ 790.623

Politica de Estado

Investimento  - R$ 539.930

Atendimento

Investimento  - R$ 481.128

Patrocínio

Investimento - R$ 34.381

S
o

ci
e
d

a
d

e

P
ro

ce
ss

o
s 

In
te

rn
o

s
A

la
v
a
n

ca
d

o
re

s
P

ro
ce

ss
o

s

Missão

Imagem: CAU/DF

Comunicação

Investimento  - R$ 185.148

Assistência Técnica

Investimento  - R$ 68.762
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Reserva de 
Contingência

Investimento - R$ 25.500

Visão



3

22,9% da RAL

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas 

e a Sociedade

Estimular o conhecimento,

o uso de processos

criativos e a difusão das 

melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Fomentar o acesso

da sociedade

à Arquitetura e 

Urbanismo

Tornar a fiscalização um

vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura

e Urbanismo

Assegurar a eficácia no

relacionamento e 

comunicação

com a sociedade

Estimular o conhecimento,

o uso de processos

criativos e a difusão das 

melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Desenvolver 

competências de 

dirigentes e 

colaboradores

Fomentar o acesso

da sociedade

à Arquitetura e 

Urbanismo

15,7% da RAL 20,3% da RAL 5,4% da RAL 1% da RAL 2,2% da RAL 2,5% da RAL

3 3

Estimular a produção da 

Arquitetura e Urbanismo 

como política de Estado

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

1 1 1 1 1 1

Tabela: CAU/DF

Principais iniciativas estratégicas



Fiscalização

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

INVESTIMENTO REALIZADO:

R$ 805.686
101,9% do previsto

LIMITE ALCANÇADO:
OBJETIVO:

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

INDICADOR 1: INDICADOR 2:

LIMITE ALCANÇADO:

21,8%
da receita líquida



Fiscalização - Resultados
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Indicadores

Denúncias Relatórios de Fiscalização

Notificações Preventivas Autos de Infração

Durante o ano de 2021, foram apresentadas 93

denúncias ao Conselho, sendo 73 através do Siccau e

20 por outros meios.

No mesmo período, o CAU/DF lavrou 108

notificações preventivas (27 a partir de denúncias

apresentadas, e 81 a partir da ação de fiscalização de

empresas promovida pelo Conselho), das quais

somente 43 tornaram-se autos de infração.

Em comparação com o ano de 2020, houve um

aumento de cerca de 125% no número de lavraturas

de notificações preventivas e um aumento de cerca

de 95% no número de instauração de processos de

auto de infração.
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Indicadores da Gerência de Fiscalização



Fiscalização - Resultados
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Das 108 notificações preventivas lavradas pelo

Conselho durante o ano de 2021, 97 referem-se à

ausência de registro de empresa no CAU, 7 à

ausência de RRTs, 3 à exercício ilegal da profissão e 1

à ausência de Responsável Técnico.

Notificações preventivas



Fiscalização - Resultados
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Fiscalização - Resultados

OBJETIVO:

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Entre abril e novembro de 2021, o CAU/DF fiscalizou

637 empresas que supostamente atuam na área de

Arquitetura e Urbanismo no Distrito Federal e não

apresentam registro no Conselho.

Dessas, 223 foram oficiadas pelo Conselho para que

pudessem regularizar sua situação cadastral, e 81

foram posteriormente notificadas por ausência de

registro.

A partir da ação fiscalizatória do Conselho, houve a

regularização de 65 empresas até o momento.

Ação de fiscalização de empresas do DF
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https://www.caudf.gov.br/?s=fiscaliza%C3%A7%C3%A3o

&x=0&y=0



Fiscalização – Desafios e Perspectivas

Um dos desafios perenes na Administração Pública de modo geral, e

no CAU em particular, é o de realizar uma fiscalização que seja de

fato efetiva com recursos limitados.

A estratégia usada pelo CAU/DF tem sido a de buscar parceiros e de,

na medida do possível, capilarizar seu potencial de fiscalização por

meio de parcerias com associações, sociedade civil e órgãos

públicos.

Além disso, paulatinamente tem se implementado a segregação de

funções, pensada de modo a colocar cada agente fiscal empenhado

no cumprimento da atividade fim do Conselho: a fiscalização.

Na busca por mais alcance, cada ação é pensada de forma que os

envolvidos – sejam eles colaboradores do CAU ou os fiscalizados –

se sintam participantes da ação e que cada fiscalizado se torne ele

mesmo um multiplicador e difusor das boas práticas do exercício

profissional da arquitetura e do urbanismo.
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Política de Estado

INVESTIMENTO REALIZADO:

R$ 610.606 
98,9% do previsto

OBJETIVO:

Estimular a produção da 

Arquitetura e Urbanismo como 

política de Estado

INDICADOR 1:

90%
ÍNDICE DE ATENDIMENTO

LIMITE ALCANÇADO:

16,5%
da receita líquida



Política de Estado - Resultados

Através da Política de Estado, o CAU/DF possui representação

em diversas instâncias públicas com o principal objetivo de

ampliação da representação de Arquitetos e Urbanistas.

O Conselho participa de câmaras temáticas para discussão e

deliberação sobre temas prioritários do CAU: Arquitetura,

Urbanismo, Acessibilidade, Patrimônio Histórico, Estudos

Urbanos, Política Urbana, Meio Ambiente, Sustentabilidade,

Habitação de Interesse Social, entre outros.

.
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11

Conselhos e Câmaras Técnicas que o CAU/DF 

possui representantes
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Política de Estado - Resultados

Representantes do CAU/DF em Órgãos Consultivos e Deliberativos:

Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB

Representante Titular: Arq. Urb. Renata Seabra Resende Castro Corrêa

Representante Suplente: Arq. Urb. Angelina Nardelli Quaglia Berçott

Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal –

CONPLAN

Representante Titular: Arq. Urb. Julia Teixeira Fernandes

Representante Suplente: Arq. Urb. Pedro Grilo

Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e 

Edificações – CPCOE

Representante Titular: Arq. Urb. Luiz Otávio Alves Rodrigues

Representante Suplente: Arq. Urb. Pedro Roberto da Silva Neto

Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM

Representante Titular: Arq. Urb. Gabriela Cascelli Farinasso

Representante Suplente: Arq. Urb. Angelina Nardelli Quaglia Berçott

Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do 

Distrito Federal – CODESE

Representante Titular: Arq. Urb. Pedro Roberto da Silva Neto

Representante Suplente: Arq. Urb. Janaína Domingos Vieira

.

Fórum de discussão de normas técnicas junto à Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção – CBIC

Representante Titular: Arq. Urb. Julia Teixeira Fernandes

Representante Suplente: Arq. Urb. João Eduardo Martins Dantas

Câmara Técnica do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social –

PLANDHIS

Representante Titular: Arq. Urb. Mariana Roberti Bomtempo

Representante Suplente: Arq. Urb. Kariny Nery de Moraes

Comitê Intersetorial de Projetos

Representante Titular: Arq. Urb. Kariny Nery de Moraes

Grupo de Trabalho Engenharia Condominial – GT Condominial

Representantes: Arq. Urb. Ricardo Reis Meira, Arq. Urb. João Eduardo Martins 

Dantas e Arq. Urb. Daniela Borges dos Santos (colaboradora)

Comitê de Gestão Participativa (CGP) do processo de revisão que aprova 

o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT)

Representante Titular: Arq. Urb. Luís Fernando Zeferino

Representante Suplente: Arq. Urb. Renata Seabra Resende Castro Corrêa

Conselho Gestor Consultivo da Ariê Granja do Ipê

Representante Titular: Arq. Urb. Gabriela Cascelli Farinasso

Representante Suplente: Arq. Urb. Angelina Nardelli Quaglia Berçot



Assistência Técnica

INVESTIMENTO REALIZADO:

R$ 65.450
95,3% do previsto

OBJETIVO:

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo

INDICADOR 1:

90%
ÍNDICE DE ATENDIMENTO

LIMITE ALCANÇADO:

1,8%
da receita líquida



Assistência Técnica 

A Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, assegura às famílias

de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e

a construção de habitação de interesse social, como parte

integrante do direito social à moradia previsto na Constituição

Federal.

A ATHIS garante que famílias com renda de até três salários 

mínimos, em áreas urbanas e rurais, recebam assistência técnica 

pública e gratuita, prestada por profissionais habilitados para a 

elaboração de projetos, acompanhamento e execução de obras 

necessárias para a edificação, reforma, ampliação ou regularização 

fundiária de suas moradias.

Trata-se de uma política que, além de assegurar moradia adequada 

e segura à população de baixa renda, ainda movimenta a economia 

e o comércio local, gerando emprego e renda na área da construção 

civil, melhora a qualidade de vida e diminui os gastos com saúde 

pública associados às condições de salubridade da habitação.
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Assistência Técnica - Resultados

Idealizado e executado pelo CAU do Rio Grande do Sul com base na Lei

nº 11.888/2008 – Lei de Assistência Técnica de Habitação de Interesse

Social (ATHIS) –, o projeto viabiliza melhorias sanitárias domiciliares

para famílias de baixa renda, residentes em áreas regularizadas ou

passíveis de regularização.

O CAU/DF estabeleceu Acordos de Cooperação Técnica com o CAU/RS 

e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal –

Codhab para a viabilização do projeto especial no Distrito Federal.

Caberá ao CAU/DF, dentre outras atribuições, cadastrar os(as) 

arquitetos(as) e urbanistas que tenham interesse em participar das 

atividades de assistência técnica, dentre outras atividades.

O CAU/DF lançou, no dia 8 de novembro, Edital de Chamamento 

Público n° 03/2021 para selecionar profissionais (PF ou PJ) para a 

prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo, na elaboração de 

projetos necessários à construção e/ou adequação de soluções 

arquitetônicas, visando a realização de melhorias sanitárias em 

domicílios localizados na Região Administrativa do SCIA/Estrutural.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11888.htm
https://www.caudf.gov.br/acordos-de-cooperacao-tecnica/
https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/202111030936-2021cp003-credenc-athis-FINAL.docx


Atendimento

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

INVESTIMENTO REALIZADO:

R$ 438.901,89
91,2% do previsto

OBJETIVO:

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e 

a Sociedade

90%
ÍNDICE DE ATENDIMENTO

LIMITE ALCANÇADO:

11,9%
da receita líquida



Atendimento - Resultados

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

O Departamento de Atendimento, criado em 2020, é responsável por

recepcionar, protocolar e encaminhar as demandas extenas que chegam ao

CAU/DF.

São diversas as modalidades pelas quais o Departamento de Atendimento

recebe suas demandas: presencialmente, por telefone, whatsapp, correio

eletrônico e também diretamente pelo SICCAU.

O Departamento possui ainda a função de guarda e gestão das informações

relativas aos profissionais arquitetos e arquitetas e urbanistas e das pessoas

jurídicas de arquitetura e urbanismo na jurisdição do Distrito Federal.

Também compete a este setor a análise,

recuperação e processamento de

informações relativas à informações

pessoais, anotação de cursos (inclusive Pós-

Graduação), análise de Registros de

Responsabilidade Técnica, certidões de

acervo técnico – com e sem atestado –

coleta de dados para emissão da carteira

profissional e expedição das

correspondências do Conselho.
Gráfico: CAU/DF
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Atendimento - Resultados

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Em 2021 constatamos que a pandemia do COVID-19 mudara a

forma do atendimento do CAU.

Embora o atendimento presencial tenha sido retomado de forma

intermitente (2 vezes por semanas, na média) em meados do ano

de 2021, a quantidade de atendimentos presenciais sofrera uma

acentuada queda com relação aos anos anteriores, pré-

pandemia. Comparado com 2019, 2020 teve uma redução de

cerca de 70%. Já 2021 teve redução de 40% com relação a 2019.

Em parte isso se deu também devido ao fato de que iniciou-se o

atendimento na modalidade Whatsapp que no ano de 2021

passou a constituir mais da metade de todos os atendimentos

realizados. (ver gráfico ao lado). Em 2020 o atendimento via

Whatsapp representou cerca de 39% do total de atendimentos.

51%

26%

7%

PERFIL DOS ATENDIMENTOS 

CAU/DF

WHATSAPP TELEFÔNICO PRESENCIAL

10.791
TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CAU/DF EM 2021
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Atendimento - Resultados

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

A análise documental e operacionalização do registro dos

novos profissionais e empresas no Sistema de Informação e

Comunicação do CAU – SICCAU – é feita pelo Departamentro

de Atendimento. Os processos referentes à interrupção também

estão sob responsabilidade do Atendimento.

No primeiro semestre foram realizados 578 novos registros

profissionais e 64 novos registros de empresas.

No mesmo período 236 profissionais solicitaram a interrupção

dos seus registros profissionais (procedimento adotado quando

o profissional não irá atuar como arquiteto durante o período

da interrupção).

Os números estão dispostos no gráfico ao lado.

Gráfico: CAU/DF
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Atendimento - Resultados

ATENDIMENTOS PELA TAQ

REDE INTEGRADA DE ATENDIMENTO

3.953
nas modalidades e-mail, chat e ligação

O Teleatendimento Qualificado (TAQ) faz parte da Rede Integrada de

Atendimento. Essa estrutura, que se soma à estrutura já existente e

disponibilizada pelo CAU/DF, é gerida e está sob responsabilidade

do CAU Brasil.

O TAQ, que conta com estrutura própria, tem sua rede de operação

independente dos horários de funcionamento do CAU/DF. O TAQ

opera de segunda à sexta feira, das 9h às 19h (exceto feriados) nas

modalidades chat, ligações e e-mail.

Somente no Distrito Federal o TAQ fez quase 4 mil atendimentos

apenas em 2021, nas modalidadestelefone, chat e ligações.

G
rá

fi
co

: C
A

U
/D

F

2.022

1.780

143

0

500

1000

1500

2000

2500

CHAT LIGAÇÃO EMAIL

ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA

REDE INTEGRADA - RIA

Teleatendimento Qualificado da Rede Integrada

de Atendimento - RIA



Atendimento - Desafios e Perspectivas

O atendimento tem buscado, constantemente, um equilíbrio entre

quatro fatores: (I) agilidade na resposta ao público que busca o

CAU; (II) a burocracia, na forma dos regramentos, mas que são

necessárias; (III) a fidedignidade das informações prestadas (com

base no regramento), e (IV) a segurança das informações que

estão de posse do Conselho.

Fluxo de processos e procedimentos têm sido revisados de forma

a tornar mais eficiente as ações e as atividades-meio do Conselho.

É dessa forma que, no CAU/DF, tem se obtido uma redução

significativa dos prazos de referência estipulados pela Carta de

Serviços do CAU.

Para isso, a capacitação dos colaboradores é fundamental e tem

se mostrado um desafio constante, mas cujo potencial é enorme.
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Patrocínio

INVESTIMENTO REALIZADO:

R$ 34.381
100% do previsto

OBJETIVO:

Estimular o conhecimento, o uso 

de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

INDICADOR 1:

90%
ÍNDICE DE ATENDIMENTO

LIMITE ALCANÇADO:

100%
da receita líquida



Patrocínio

O CAU/DF publicou em 26 de julho a Chamada Pública n° 01/2021, 

referente à concessão de patrocínio no valor máximo de R$ 

34.381,18 (trinta e quatro mil trezentos e oitenta e um reais e 

dezoito centavos) a um ou mais projetos que: 

1) tenham relevância para o desenvolvimento da Arquitetura e do 

Urbanismo no Distrito Federal, organização dos profissionais, 

aperfeiçoamento do exercício profissional dos arquitetos e 

urbanistas e educação continuada em arquitetura e urbanismo, e 

2) 2) disseminem informações e promovam o conhecimento e o 

fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.

Podem participar da Chamada Pública pessoas jurídicas 

representativas de arquitetos e urbanistas, com sede e atividade no 

Distrito Federal, sem fins lucrativos, e que atendam aos requisitos 

descritos no edital.

.
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https://transparencia.caudf.gov.br/wp-content/uploads/202107261511_2021cp001_chamada_publica_final_ass.pdf
https://transparencia.caudf.gov.br/wp-content/uploads/202107261511_2021cp001_chamada_publica_final_ass.pdf


Patrocínio - Resultados

No dia 30 de outubro, o Instituto COURB deu início as oficinas temáticas

do Laboratório COURB de Pedagogia Urbana. Esta iniciativa contou com o

patrocínio do CAU/DF.

Serão quatro oficinas ministradas aos estudantes de Ensino Médio do

Recanto das Emas, no Distrito Federal, com processos lúdicos e dinâmicos

para que possam se apropriar de todos os conceitos As oficinas têm como

objetivo preparar os(s) alunos(as) para a intervenção urbana, além de

apresentar as possibilidade de transformação da cidade em um espaço

democráticos e inclusivo.



Comunicação

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

INVESTIMENTO REALIZADO:

R$ 125.218
67,6% do previsto

3,4%
da receita líquida

LIMITE ALCANÇADO:

OBJETIVO:

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade



Comunicação

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

Tornar acessíveis as ações realizadas pelo Conselho, conferindo
transparência e visibilidade aos seus atos diante do público-alvo –
arquitetos e urbanistas e estudantes de Arquitetura e Urbanismo
–, e à sociedade em geral é o objetivo da Assessoria de
Comunicação - ASCOM.

Em 2021, a ASCOM-CAU/DF manteve a sua proposta de divulgar
as ações do Conselho mediante a elaboração de conteúdo
informativo por meio de matérias e divulgação de informações
em seu site corporativo (www.caudf.gov.br) e nas suas redes
sociais – Instagram, Youtube e Facebook. Inclusive, ampliou esse
canal de comunicação com a ativação do seu perfil no Twitter
(@caudfoficial), após um problema técnico com seu perfil no
Instagram que impedia a atualização de conteúdo gráfico-
editorial – que se tornou um canal de comunicação a mais com a
sociedade e os arquitetos e urbanistas.

Acompanhando uma tendência mundial de migração de usuários
do Facebook para outras redes sociais, o perfil do CAU/DF
apresentou 13.023 pessoas alcançadas. Apesar de ser um número
considerável, o perfil obteve uma queda de 35,4% no número de
pessoas alcançadas com relação ao ano anterior (2020). No
entanto, o Instagram apresentou um aumento significativo no
número de usuários fechando o ano com 6.110 seguidores,
seguido pelo Youtube (321 novos inscritos no canal). Já o perfil do
Twitter não apresentou um ganho significativo de novos
seguidores – apenas 18, no período de maio a dezembro.

No entanto, o número de visitas ao perfil, e consequentemente a

visualização das postagens, foi expressivo: 9.712 ocorrências.

Com relação à exposição na mídia, o Conselho realizou assessoria

à imprensa, o que se reverteu na presença satisfatória da

autarquia na mídia local e nacional (jornais, sites, revistas e redes

sociais), revertidas em 65 inserções na imprensa local e nacional

sobre temas diversos. O trabalho da ASCOM também foi essencial

na elaboração de conteúdo gráfico e editorial para a divulgação

dos 11 eventos on-line realizados pelo Conselho nesse primeiro

semestre. Além disso, atuou no lançamento do 2° Prêmio TCC

CAU/DF, no Prêmio CAU/DF Docentes – Práticas Inovadoras de

Ensino 2020-2021 e no Selo CAU/DF - Arquitetura e Brasília, com

a adaptação de artes gráficas e divulgação nos canais de

comunicação da autarquia e na mídia local e nacional.

65

11

0 10 20 30 40 50 60 70

Inserções na Imprensa

Lives realizadas

Outras Ações

G
rá

fi
co

: A
S
C

O
M

-C
A

U
/D

F



Comunicação - Resultados

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM
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A seguir, estão listados os demais canais de

comunicação do CAU/DF:

► Sistema Eletrônico do Serviço de

Informações ao Cidadão (e-SIC): O Serviço de

Informações ao Cidadão - SIC do CAU/DF está

disponível para atendimento ao público desde

10 de março de 2016. O cidadão pode fazer

requerimentos presenciais ou online nos termos

da Lei de Acesso à Informação.

Endereço de acesso: http://www.caudf.gov.br

Horário de funcionamento: 24h

Endereço de acesso do e-SIC:

https://transparencia.caudf.gov.br/?page_id=52

3

www.caudf.gov.br

www.facebook.com/caudf

www.instagram.com/caudfoficial

www.twitter.com/caudfoficial

http://www.caudf.gov.br/
https://transparencia.caudf.gov.br/?page_id=523
http://www.caudf.gov.br/
http://www.facebook.com/caudf
http://www.instagram.com/caudf
http://www.twitter.com/caudf


Comunicação

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

► Portal de Transparência: Atualização periódica de conteúdo, de

acordo com o fornecimento dos arquivos e dados provenientes

de outras áreas do Conselho, tais como SECOL, Gerência

Administrativa, Fiscalização e Assessoria Jurídica. O Portal da

Transparência do CAU/DF é um canal de comunicação com o

cidadão, cujo objetivo é fornecer informações sobre os atos e

fatos de gestão praticados pelo conjunto autárquico CAU, os

arquitetos e urbanistas e a sociedade. Por ele, a sociedade pode

acompanhar a evolução das despesas do ente ao longo do

exercício financeiro, exercendo o controle popular frente à

qualidade e à quantidade dos gastos da autarquia.

► Divulgação e promoção institucional: Publicação periódica de

notícias sobre as ações do Conselho, no seu site institucional e

redes sociais (imagens a seguir).

201.864

173.115

Visualizações de páginas do site

Visualizações de páginas únicas

150.000 170.000 190.000 210.000

Site Institucional – www.caudf.gov.br
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Comunicação

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

► Publicações de Editais: Foram 11 editais publicados (Notificação, Aviso de Licitação, Extratos etc.) a pedido das Gerências e Assessorias do Conselho no Diário

Oficial da União.

► Eventos on-line gratuitos (lives): a Comunicação atuou diretamente na realização de três eventos virtuais (on-line) do Conselho, que substituíram os eventos

presenciais suspensos pela pandemia. O envolvimento do setor se deu desde a confecção da identidade visual, divulgação da live até o acompanhamento da

viabilização operacional do evento pelas plataformas Zoom e StreamYard. No total, foram 21 lives realizadas pelo CAU/DF em 2021.

► Apoio gráfico e editorial e divulgação de eventos realizados por outras entidades, como CAU Brasil, que tenham sido apoiados pelo CAU/DF (imagens abaixo).

► Endomarketing: administração de redes internas de comunicação com os colaboradores do CAU/DF, inauguradas neste semestre, como é o caso do grupo

“Colaboradores” no Whatsapp e o perfil do Conselho no Yammer, que dissemina informações institucionais, de interesse dos colaboradores e para o aprimoramento

de seus serviços.



Comunicação - Resultados

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

O ano de 2021 superou os números alcançados no

ano anterior, trazendo maior visibilidade as ações do

Conselho, pois o número de informações geradas por

meio de postagens e de matérias publicados quase

que duplicou nas redes sociais Instagram e Facebook.

Destaque também para o alcance do perfil no

Youtube que ganhou mais visualizações dos vídeos

publicados, como resultado das lives realizadas ao

longo do ano, em razão da pandemia.

Outro destaque fica por conta da quantidade de

matérias publicadas no site do CAU/DF, que teve um

aumento significativo em 2021. Mais conteúdo foi

gerado do que o ano de 2020, o que proporciona

maior visibilidade e transparência das ações da

autarquia federal.
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Ética e Disciplina 

A Comissão Permanente de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura

e Urbanismo do Distrito Federal (CED-CAU/DF) é composta por cinco

conselheiros titulares e seus suplentes.

Esses Conselheiros, escolhidos por seus pares, têm a missão institucional

e cívica de proteger a sociedade de maus profissionais e proteger os

Arquitetos e Urbanistas do DF de contratantes orientados pela má-fé.

Por isso mesmo que a CED é uma comissão permanente e obrigatória por

lei, uma vez que faz parte da condição de existência do próprio Conselho

ser uma autarquia que tem por finalidade “orientar, disciplinar e fiscalizar

o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel

observância dos princípios de ética e disciplina dos arquitetos e

urbanistas, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da

Arquitetura e Urbanismo, no âmbito de sua jurisdição”.

Desde a sua instituição, o CAU/DF tem prezado pela ética, pela disciplina

e pelo fomento da boa arquitetura e urbanismo, utilizando-se, para isso,

de cartilhas explicativas, palestras, eventos, distribuição de Manuais de

Ética e Disciplina da Arquitetura e Urbanismo, manuais para novos

arquitetos, além das ações de outras Comissões que, por uma

inescapável questão de interdisciplinaridade e de intersetorização

organizacional, acabam por contribuir para o fomento das boas

práticas em sede ético-disciplinar.

Isso posto, cumpre salientar que orientar, fiscalizar, zelar, disciplinar

foram descritas expressamente pelo legislador, pois essas funções têm

a missão maior de alcançar a pacificação social; trazer segurança à

sociedade como um todo e aos Arquitetos e Urbanistas em geral.

Ainda assim, não se alcança essa paz sem a participação dessa mesma

sociedade e desses mesmos Arquitetos e Urbanistas.

A participação de todos os envolvidos deve ser movida pela vontade de

trabalhar pela melhoria dos serviços e fomentar a arquitetura e o

urbanismo com vista ao desenvolvimento urbano justo e inclusivo.

A CED-CAU/DF trabalha com essa vontade, por meio da atenção às

partes e ao cuidado para que as decisões exaradas sejam justas para

todos. Art. 24, §1, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.



Ética e Disciplina 

Gráfico: CAU/DF

87 é o número total de 

Processos na Comissão 
Permanente de Ética e Disciplina –
CED-CAU/DF.
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Diligência 4

Distribuição 11

Emissão de notificação 1

Não admissibilidade 3

Recurso 1
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Ética e Disciplina - Resultados 

O CAU/DF distribui nas plenárias, eventos e em sua sede a “Cartilha

do Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas”.

A Cartilha é uma compilação da legislação que trata do tema, como

as resoluções vigentes. Além disso, traz os princípios que regem as

obrigações gerais, para com o interesse público, com a profissão,

com os colegas e com o CAU.

A elaboração da Cartilha foi uma iniciativa da Comissão Permanente

de Ética e Disciplina do CAU/DF, que julgou ser de extrema

importância disponibilizar uma publicação com conteúdo acessível,

de fácil assimilação e de consulta rápida pelo profissional e pelo

público em geral.

Coordenadora e coordenador-adjunto da Comissão de Ética e

Disciplina (CED-CAU/DF) – arquitetos e urbanistas Giselle Moll e

Ricardo Meira – participaram do 20º Seminário Regional da CED-

CAU/BR, em Brasília, ocorrido em novembro. Junto a representantes

dos Estados, discutiram assuntos relacionados à ética profissional

com ênfase na atuação dos arquitetos e urbanistas no ambiente

virtual, especialmente, nas redes sociais.
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Ética e Disciplina – Desafios e Perspectivas

A principal perspectiva é dar continuidade, com a seriedade

necessária, aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Permanente

de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Distrito Federal – CED-CAU/DF, que tem por finalidade “orientar,

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e

Urbanismo”.

Em relação à orientação por meio de eventos, fomentar o debate a

diversos assuntos correlatos: O Direito Autoral, as Relações

Contratuais e Responsabilidades Profissionais, Principais Questões

Éticas Decorrentes de Relações Contratuais Inadequadas, entre

outros.

Importante salientar que os novos Conselheiros e a nova

composição da CED tomaram conhecimento dos procedimentos

adotados pelo CAU/DF no recebimento, na análise e na distribuição

de processos éticos e disciplinares para deliberação. Este novo

fluxo de processos, o qual foi adotado na gestão anterior (2018-

2020), necessita ser aprimorado para darmos maior celeridade aos

processos.

Já a iniciativa da cartilha do Código de Ética e Disciplina para

Arquitetos e Urbanistas precisa ser ampliada com o intuito de

conscientizar toda a categoria.
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Ensino e Formação

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Comissão Permanente de Ensino e Formação do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CEF/DF tem por 

finalidade fomentar o ensino continuado da Arquitetura e do 

Urbanismo no Distrito Federal, aproximando as Instituições de 

Ensino Superior com o CAU/DF, promovendo ações de integração 

entre os organismos, aprimorando assim as relações institucionais.

A Comissão de Ensino e Formação deste Conselho, em 2021, 

buscou o contínuo aprimoramento do ensino da arquitetura e do 

urbanismo no Distrito Federal, promovendo uma aproximação 

intensa com as Instituições de Ensino Superior de Arquitetura e 

Urbanismo. Para isso desenvolveu concursos e premiações a 

docentes e discentes das IES/DF. Ainda criou o Banco de Estágios 

e levou a arquitetura ao conhecimento geral através do programa 

”CAU na Escola”.  Também atuou deliberando sobre anotação de 

cursos e registros profissionais.

No exercício de 2021, temos 16 (dezesseis) Instituições de Ensino 

Superior aptas ao ensino presencial e mais 7(sete) IES aptas ao 

ensino à distância, totalizando 22 instituições (informações 

extraídas do SIMEC).



Comissão de Ensino e Formação

Gráfico: CAU/DF

22 instituições 
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IES PRESENCIAL IES ENSINO À 
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CADASTR
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1 UNICEUB UNICEUB UNICEUB UNICEUB

2 UDF UDF UDF UDF

3 IESB IESB IESB IESB

4 UNIEURO UNIEURO UNIEURO UNIEURO

5 UNIPLAN UNIPLAN UNIPLAN UNIPLAN

6 UNICEPLAC UNICEPLAC UNICEPLAC UNICEPLA

C

7 UCB UCB UCB UCB

8 UNB UNB UNB UNB

9 UNIP UNIP UNIP UNIP

10 ESTÁCIO BRASÍLIA ESTÁCIO 

BRASÍLIA

ESTÁCIO 

BRASÍLIA

ESTÁCIO 
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11 IDP IDP IDP IDP
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17 UNIUBE UNIUBE UNIUBE UNIUBE

18 UNICESUMAR UNICESUMAR UNICESUMAR UNICESUMAR

19 UNICSUL UNICSUL UNICSUL UNICSUL

20 UNISA UNISA UNISA UNISA

21 UNIBTA UNIBTA UNIBTA UNIBTA

22 UNINTER UNINTER UNINTER UNINTER

TOTAL 16 7 17 12 5 5 3 2 11 11

QUANTID

ADE IES

22

(1 curso presencial/EaD)

17 5 22



Ensino e Formação - Resultados

A Comissão de Ensino e Formação do CAU/DF promoveu em 

encontro com os coordenadores das IES no primeiro semestre de 

2021. Além disso, realizou um encontro piloto, com palestra sobre o 

CAU e suas atividades para alunos do IESB.

Também destinado a atuar em prol dos discentes de Arquitetura e 

Urbanismo do DF, foi criado o “Banco de Estágios” no site do CAU, 

onde tivemos uma média de 5 anúncios simultâneos no site.
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Ensino e Formação - Resultados

Foram realizados dois concursos: o “Prêmio TCC - CAU/DF” para 

alunos graduados e o “Prêmio Boas Práticas Docentes” para 

professores. Os concursos aconteceram no segundo semestre de 

2021, e as premiações aconteceram presencialmente na primeira 

Reunião Plenária de 2022. 

Ambos os concursos tiveram grande repercussão no meio 

acadêmico do DF e foram consideradas iniciativas de grande 

sucesso.

https://www.caudf.gov.br/2-premio-tcc-cau-df-divulga-os-

trabalhos-vencedores-confira/
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Ensino e Formação - Resultados

A realização dos concursos possibilitou a ampliação do debate  e  

reflexões  sobre  o  ensino  de  arquitetura  e  urbanismo, valorizando  os  

resultados  alcançados  pelos  novos  profissionais arquitetos e urbanistas 

e os professores das IES/DF.

Para o “Prêmio TCC - CAU/DF”, 4 instituições participaram e foram 

encaminhados 17 trabalhos para avaliação. 

As premiações dessa edição foram divididas em três categorias

especificas:

• Categoria I: Projeto de Arquitetura (Projeto de Arquitetura de edificações);

• Categoria II: Projetos de Urbanismo (Projeto de Urbanismo, Projeto de 

Paisagismo, Planejamento Urbano e Regional, Projeto de Requalificação 

Ambiental);

• Categoria III: Projetos Especiais (Projeto de Preservação do Patrimônio, 

Projeto de Arquitetura Efêmera, Projetos para Assistência Técnica em 

Habitação de Interesse Social e outros abrangidos pelas áreas de atuação 

da Arquitetura e Urbanismo, à exceção de trabalhos exclusivamente 

teóricos).

Além disso, houve também a premiação com menção honrosa a alguns

trabalhos e Instituições de Ensino.

CATEGORIA PROJETO DE 
ARQUITETURA – 1° LUGAR –
Escola Ritmos

CATEGORIA PROJETO DE 
URBANISMO – 1° LUGAR –
Parque Ecológico Sol Nascente

CATEGORIA PROJETO 
ESPECIAL – 1° LUGAR –
Habitação de Interesse Social 
no Plano Piloto de Brasília: a 
superquadra do século XXI



Ensino e Formação - Resultados

Já o “Prêmio Boas Práticas Docentes” contou com 3 trabalhos 

enviados apenas por uma Instituição de Ensino,  a UnB.

O prêmio visou reconhecer o envolvimento e desempenho

acadêmico de docentes arquitetos(as) e urbanistas, assim como os

trabalhos notáveis, inovadores ou de referência nos âmbitos social, 

ambiental, arquitetônico, urbano, paisagístico, tecnológico, cultural, 

histórico, entre outros, aproximando o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Distrito Federal das Instituições de Ensino, da 

formação e do exercício profissional de Arquitetura e Urbanismo do 

Distrito Federal.

A CEF/DF promoveu ações para a regularização cadastral das 

Instituições de Ensino Superior – IES com o CAU, realizando o 

cadastro de seus coordenadores e requerendo atualização das 

planilhas de seus egressos no SICCAU.

Em junho de 2021 foi lançado o programa ”CAU na Escola”, que 

sofreu limitações na sua realização em razão da pandemia do 

Covid-19. O projeto foi apresentado em encontro no CAU/BR  e terá 

sua abrangência ampliada em 2022.
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Ensino e Formação - Resultados

Por fim, o CAU/DF lançou o livro “Geometria Construtiva: formas 

esperando virar Arquitetura” dos autores Neusa Cavalcante, Eliel 

Américo Santana da Silva, Márcia Urbano Troncoso, Maria Cláudia 

Candeia e André Costa.

A publicação, impressa pelo Conselho, conta a história de mais de 

30 anos de experiências artísticas produzidas na disciplina 

Geometria Construtiva, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de Brasília (FAU/UnB). Na ocasião, o livro foi 

apresentado e distribuído gratuitamente aos arquitetos e 

urbanistas, acadêmicos e demais convidados presentes.
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Ensino e Formação – Desafios e Perspectivas

Para a formatação das ações, bem como para tratar dos assuntos 

relacionados ao ensino da Arquitetura e do Urbanismo, a Comissão 

de Ensino e Formação do CAU/DF realizou 11 reuniões no ano de 

2021. 

A CEF/DF, dentre outros assuntos, atuou na análise/homologação 

de registro de aproximadamente 681 novos arquitetos e urbanistas 

formados no Brasil, 3 profissionais formados no exterior, além de 

processos de anotação de cursos de especialização em Engenharia 

de Segurança do Trabalho e outros tipos de pós-graduação. Em 

2021 foi feito o registro no DF do primeiro aluno graduado EaD.

O sucesso dos eventos realizados pela CEF/DF permitiu que 

algumas Instituições de Ensino Superior promovessem sua 

regularização, agregando valor às suas escolas e permitindo o pré-

cadastro de seus egressos no SICCAU, disponibilizando, assim, 

acesso a essas informações por todos os CAU/UF.

O grande desafio para 2022 é fomentar uma conexão ainda maior 

entre as escolas e o Conselho, objetivando o desenvolvimento de 

ideias e reflexões, que aprimorarão o debate sobre  o  ensino  de  

Arquitetura  e  Urbanismo no Distrito Federal.

Para o ano de 2022, a CEF/DF pretende atuar em conjunto com a 

CEP/DF no “Projeto  CAU Jovem”; no projeto “CAU Empreende” com 

outras  comissões e a equipe do CAU/DF; no projeto “Ligas de 

Arquitetura”; e realizar campanha educativa sobre o ensino de 

arquitetura EaD.



Gestão de Licitações e Contratos

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GERAFI

No ano de 2021, o CAU/DF autuou 26 (vinte e seis) novos

processos de contratação de bens e serviços, totalizando uma

execução orçamentária na ordem de R$ 527.396,72 (quinhentos

e vinte e sete mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e

dois centavos), além de executar outros contratos de

procedimentos instaurados em exercícios anteriores, dentre esses,

alguns foram instruídos para aditamentos de vigência.

Devido ao baixo vulto e a celeridade no procedimento, a maioria

das contratações foram realizadas por dispensa de licitação.
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Gestão de Pessoas

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GERAFI

Em 2021 o CAU/DF investiu R$ 33.915,63 (trinta e três mil novecentos e quinze reais e sessenta e

três centavos) em 27 (vinte e sete) inscrições para eventos de capacitação profissional de conselheiros

e colaboradores, correspondendo 73,40% do valor orçado no plano de ação para o exercício.

Principais eventos:

 NOVO PENTEST PROFISSIONAL - PENTEST EXPERIENCE + DCPT - PENTEST MOBILE - WIFI

HACKING ENTERPRISE 2.0 – com carga horária de 200 (duzentas) horas;

 3º CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E

CONTRATOS – com carga horária de 30 (trinta) horas;

 27º CONGRESSO MUNDIAL DE ARQUITETOS - UIA2021RIO;

 XI CONGRESSO INTERNACIONAL CQ, CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO

SETOR PÚBLICO – com carga horária de 20 (vinte) horas;

 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS – com carga horária de 24 (vinte

e quatro) horas; e

 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO –

com carga horária de 18 (dezoito) horas.
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Gestão Patrimonial e Infraestrutura

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GERAFI

O CAU/DF celebrou parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF e a

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA para gerir a manutenção das

áreas comuns do prédio ocupado pelas três organizações.

Para preservar o patrimônio público, foram contratados serviços de monitoramento

eletrônico de segurança além de apólices de seguro.

O Conselho também investiu na aquisição de (16) dezesseis notebooks para renovação do

seu parque tecnológico.
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Gestão da Tecnologia da Informação

ASSESSORIA DE TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO - ASTI

Em 2021 a assessoria de TI (Tecnologia da Informação) prestou

suporte técnico ao setor de comunicação ao que diz respeito ao

Portal, ao sites de transparência do Conselho e do 9º encontro

CAUDF.

Suporte técnico de retaguarda aos 5 (cinco) dias de evento na

sede do Conselho.

Houve ainda, o gerenciamento do GAD (Gerenciador Avançado

de Demandas) com acompanhamento de cerca de 76 demandas

internas do CAU/DF, tais chamados envolviam correções na área

financeira, registro, fiscalização e informática. Em paralelo a essas

ações foram realizados suportes de softwares e hardwares ao

quadro funcional de 18 funcionários, 3 estagiários e os 22

conselheiros do CAUDF.

Diariamente são feitas atualizações/backups nos Servidores

Antivírus, Arquivo, Firewall e Sistemas Fortes de RH.

Unidade de referência do CAU/BR nas questões de tecnologia.

Levantamento técnico da implantação da Rede de Computadores

e telefonia.

Gerenciamento dos contratos de telefonia fixa/móvel e do

sistema departamento pessoal.

Gerenciamento das permissões do quadro funcional do CAUDF 

no SICCAU e nos sistemas do IMPLANTA 

(COMPRAS&CONTRATOS.NET, SIALM.NET, SISPAD.NET, 

SISPAT.NET, AUDITORIA.NET, GESTÃOTCU.NET, 

PORTALDETRANSPARÊNCIA.NET).

Suporte técnico aos arquitetos responsáveis pela reforma da nova

sede nos setores de infraestrutura de rede de computadores e

telefonia.

Suporte técnico aos Conselheiros e Conselheiras nas reuniões,

palestras presenciais e virtuais e Fórum de Presidentes.

Manutenção/backups da Nuvem de arquivos administrativos; 

Levatamento técnicos dos softwares de transmissão.

Levantamento técnico dos equipamentos junto a empresa de som

e imagem para o Plenário e Sala de reunião.

Backup dos arquivos em Servidor Local.

R$ 383.253,75
Montante de Recursos 

Aplicados em 2021



Gestão da Tecnologia da Informação

132.332,59
Montante de Recursos 

Aplicados no Semestre
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Gestão da Tecnologia da Informação - Resultados

132.332,59
Montante de Recursos 

Aplicados no Semestre

Descrição 2021 Orçamento Executado

Equipamentos de Processamento de dados R$        103.000,00 R$    102.878,08  

Aquisição de Sistemas/Programas (softwares) R$          2.037,00 R$        2.037,00 

Máquinas e Equipamentos/Sistemas R$        17.000,00 R$      17.000,00                      

Serviços de Telecomunicação R$          8.585,72 R$        7.461,87

Sistema Fortes Departamento Pessoal R$          2.496,72 R$           2.496,72 

CSC - Centro de Serviços Compartilhados R$      251.380,08 R$   251.380,08 

Total R$ 384.499,52 R$ 383.253,75 



Gestão da Tecnologia da Informação –

Desafios e Perspectivas 

ASSESSORIA DE TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO - ASTI

Os sistemas SICCAU, IGEO, SGI, Sites do Conselho Regional são

gerenciados pelo CAU/BR pelo Centro de Serviços

Compartilhados – CSC, toda segurança da informação é

disponibilizada pelo Conselho Federal.

O Conselho Regional é apenas usuário dos sistemas oferecidos

pelo CAUBR. Implantamos de modo interno algumas medidas de

seguranças:

• Plano de Continuidade do Negócio Simplificado;

• PSI – Políticas de Segurança da Informação;

• Plano de Contingência Simplificado;

• Política de Contratação e Desligamento de 

funcionários;

• Política de Complexidade de senhas do Domínio.

DESAFIOS

a) Aguardar o termino do processo administrativo contra a empresa

responsável pela instalação da rede de computadores e telefonia do

CAUDF;

b) Aguardar a liberação da implantação do sistema SGI pelo CAUBR;

c) Implementação de medidas de Segurança da Informação na nova

sede;

d) Criação de políticas de Segurança para usuários externos;

e) Implementação de Coworking no ambiente interno da nova sede para

os Arquitetos e Estudantes;

f) Suporte técnico aos eventos no auditório da nova sede;

g) Migração do Sistema Fortes Departamento Pessoal para a Nuvem;

* A maioria dos desafios tecnológicos estão atrelados à finalização da rede

de computadores e de energia pela empresa contrata.



Acordo de Cooperação Técnica

No dia 14 de outubro, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Distrito Federal (CAU/DF) e a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal – Codhab assinaram um Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT), que prevê a implementação do projeto 

especial “Nenhuma Casa sem Banheiro” no DF.

Idealizado e executado pelo CAU do Rio Grande do Sul com base na 

Lei nº 11.888/2008 – Lei de Assistência Técnica de Habitação de 

Interesse Social (ATHIS) –, o projeto viabiliza melhorias sanitárias 

domiciliares para famílias de baixa renda, residentes em áreas 

regularizadas ou passíveis de regularização. O Distrito Federal será a 

primeira unidade da federação a implementar o “Nenhuma Casa sem 

Banheiro” fora do Rio Grande do Sul. A primeira cidade a receber a 

iniciativa será a Estrutural, onde a Codhab já atua com outros dois 

projetos de assistência técnica: o “Na Medida” e “Melhorias 

Habitacionais”.
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https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Acordo-de-

cooperacao-tecnica-no-01-2021.pdf

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

content/uploads/2021/10/1368846.2021.2523783__1368846.2021

.2523563__1368846.Acordo-

CAUDF_CAURS_2021_final_assinado.pdf



Acordo de Cooperação Técnica

Em outubro, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI) lançou o “Democratizando BIM”, um movimento em prol 

da democratização dos conceitos básicos sobre BIM. Nesse ano, a 

ABDI se comprometeu a desenvolver uma nova capacitação em 

BIM (Building Information Modeling), como mais uma das ações 

da Plataforma BIM BR – biblioteca virtual com mais de 1.680 

objetos cadastrados, que são utilizados na aplicação da 

metodologia BIM em projetos 3D.

Para apresentar a ideia ao CAU/DF e orquestrar um Acordo de 

Cooperação e Técnica, foram iniciadas as tratativas para com o 

objetivo de discutir sobre a viabilidade de capacitações práticas 

em BIM, direcionadas às empresas de Arquitetura e Urbanismo. 

Esta iniciativa teve o apoio da Comissão Temporária de 

Transformação Digital do Conselho – CTRAND.
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https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/ACT-ABDI_CAUDF.pdf



Acordo de Cooperação Técnica

No dia 23 de fevereiro, a presidente do CAU/DF e do CREA-DF 

renovaram o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as 

entidades em 2019, o qual implementa ações e atividades de 

interesse comum.

O Acordo prevê, por exemplo, estabelecer meios de intercâmbio 

para o aprimoramento da fiscalização do exercício profissional; 

desenvolver ações conjuntas em assistência técnica pública por meio 

de escritórios populares, entre outras realizações. O Acordo tem 

vigência de 24 meses.

A assinatura do documento ocorreu na sede do CAU/DF e contou 

com a presença de representantes do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia; do coordenador da Comissão Permanente 

de Exercício Profissional do CAU/DF, arq. urb. João Dantas; de 

assessores, gerentes e advogados das entidades. Im
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https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/TERMO-CREA.pdf



Acordo de Cooperação Técnica

Em 19 de outubro ocorreu uma reunião na sede do CAU/MT, em 

Cuiabá, com a participação dos Presidentes do CAU/AL, CAU/AM, 

CAU/DF, CAU/ES, CAU/PE, CAU/PI e CAU/TO. No encontro ocorreu a 

assinatura de um acordo de cooperação entre os Ufs e a discussão 

de ações conjuntas, numa proposta para o Dia do Arquiteto e 

Urbanista 2021 e o lançamento da campanha de valorização 

profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato 

Grosso.

A campanha cujo slogan será Vida Bem Pensada, que busca valorizar 

o trabalho do arquiteto ao destacar que, além de beleza e conforto, 

este também proporciona um ambiente mais prático e inteligente. O 

acordo de cooperação assinado permitirá que as peças gráficas que 

foram produzidas pudessem ser distribuídas aos CAU/UFs sem custo 

adicional, por meio da cessão de direitos autorais por parte da 

agência de publicidade SOUL, ganhadora da tomada de preço 

CAU/MT nº 01/2021.

Com o apoio dos CAU/UFs, o CAU/MT pretende expandir o alcance 

da campanha, permitindo que conteúdos que contribuam e 

valorizem a profissão, tenham ampla repercussão.
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https://www.caudf.gov.br/wp-

content/uploads/2021/10/1387740.2021.2495067__TERMO-DE-INTENCAO-

PARA-COOPERACAO-CAUS-UF-DIA-18.08.202115092021161515.pdf



4. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E 

CONTÁBEIS
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Gestão Orçamentária e Financeira

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GERAFI

G
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Fontes
Previsão 

(R$)
Realizado 

(R$)
(%)

Anuidade PF – 2021 1.502.060 1.495.793 99,6

Anuidade PF – Anteriores 305.743 412.180 134,8

Anuidade  PJ – 2021 124.079 110.804 89,3

Anuidade PJ – Anteriores 53.127 34.154 64,3

RRT 1.375.453 1.505.452 109,5

Taxas e Multas 164.922 212.581 128,9

Aplicações Financeiras 48.000 90.852 189,3

Outras Receitas Correntes 38.000 46.111 121,3

Total Receitas Correntes 3.611.384 3.907.929 108,2

Saldo de Exercício Anteriores 386.000 0 0,0

TOTAL 3.997.384 3.907.929 97,8

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Total Receitas Correntes

  Taxas e Multas

  Aplicações Financeiras

  Outras Receitas Correntes

Anuidade PF – 2021
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Anuidade  PJ – 2021

Anuidade PJ – Anteriores

  RRT

Milhares

Previsão (R$) Realizado (R$)



Gestão Orçamentária e Financeira

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GERAFI
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Área Previsão (R$) Executado (R$) (%)

Funcionamento 1.457.932 1.393.013 95,55

Fiscalização 576.791 571.604 99,1

Atendimento aos  Arq. e Urb. 402.685 400.504 99,46

Presidência  e Repr. Institucional 617.607 610.606 98,87

Comunicação 176.300 125.218 71,03

Capacitação Colaboradores 46.200 33.916 73,41

CSC - Fiscalização 234.083 234.083 100

CSC - Atendimento 38.398 38.398 100

Fundo de Apoio 75.501 75.501 100

Assistência Técnica 68.762 65.450 95,18

Patrocínio 34.381 34.381 100

Res. de Contingência 3.744 0 0

SEDE CAU/DF 215.000 11.880 5,526

Geometrizando 50.000 50.000 100

TOTAL 3.997.384 3.644.553 91,2
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Gestão de Custos

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GERAFI

Tendo em vista a situação

pandêmica que perdura em 2021,

a Direção do CAU/DF manteve

políticas de isolamento como

atividades em “Home Office”,

limitação das diárias e passagens

para conselheiros e empregados,

as atividades de suporte a

eventos e ações externas foram

contingenciadas.

No 1º Semestre a adoção dessas

medidas representou um

contingenciamento de 5,7% do

orçamento. No 2º Semestre o

CAU/DF reavaliou periodicamente

o cenário de modo a manter ou

liberação as restrições, assim a

medida que os casos de covid-19

foram arrefecendo ações externas

começaram a executados. No

entanto, boa parte das atividades

administrativa se mantiveram em

carácter remoto. Impactando

positivamente no controle das

despesas no período
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Gestão Contábil

Considerações

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e pelos

CAU/UF utiliza um mesmo sistema informatizado de

contabilidade estando este integrado a diversos sistemas

de controle administrativo possibilitando, assim, um

acompanhamento da gestão contábil do conjunto em

tempo real, tanto pelas áreas técnicas do CAU/BR como

por sua assessoria contábil terceirizada que presta

consultoria e emite relatórios contábeis a todos os entes

do CAU.

Norma interna

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas Brasileiras de

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e do

manual correspondente (MCASP) seguidas integralmente

pela Contadoria do CAU/DF, a Resolução CAU/BR nº

174/2018 dispõe sobre procedimentos orçamentários,

contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo

CAU/BR e pelos CAU/UF

(https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/). Tal norma propicia

ao CAU/BR, dentre outros, de exercer acompanhamento

por meio de orientações e proposições de melhorias das

informações contábeis.

Auditoria Interna do CAU/BR

A Contadoria do CAU/DF conta ainda com a Auditoria (interna)

do CAU/BR a qual incumbe “manifestar-se acerca das

informações contábeis mensais por meio de relatórios”,

segundo o art. 8°, § 2°, e art. 11, da referida Resolução CAU/BR

nº 174/2018.

Declaração do Contador do CAU/DF

Declaro que as informações constantes das Demonstrações

Contábeis: Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço

Financeiro, Demonstração de Fluxos de Caixa e Demonstração

das Variações Patrimoniais, regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

(NBCASP) e pelo respectivo manual (MCASP), referentes ao

exercício de 2019, refletem nos seus aspectos mais relevantes a

situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF.

Brasília-DF, 23 de março de 2022.

Flávia Fernandes Queiroz

Contadora CRC/DF 024.738/O-0

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/


Balanço Patrimonial 

Ativo 2019 2020 2021

Ativo Circulante 2.816.955 2.842.742 3.328.956

Disponibilidade 

de bancos

1.861.351 1.697.822 1.981.084

Anuidades a 

receber

2.174.178 2.753.709 3.491.389

(-) Provisões 

para perdas

(1.418.244) (1.814.390) (2.398.793)

Outros créditos 181.015 153.769 200.385

Ativo Não 

Circulante

1.173.840 1.882.603 2.098.294

Créditos a longo 

prazo

994.019 994.019 994.019

Bens 

patrimoniais

179.821 883.725 1.100.999

Total 3.990.795 4.725.345 5.427.250

Passivo + Patrimônio Líquido 2019 2020 2021

Passivo Circulante 264.160 302.714 450.546

Obrigações trabalhistas 201.890 207.159 421.515

Fornecedores 41.383 50 2.702

Provisões de férias/13º Salário 0 0 0

Outras obrigações 24.610 25.504 26.329

Passivo Não Circulante 0 0 0

Obrigações a longo prazo 0 0 0

Patrimônio Líquido 3.726.636 4.422.631 4.976.704

Resultados acumulados 3.726.636 4.422.631 4.976.704

Total 3.990.795 4.725.345 5.427.250

Valores em R$ mil Valores em R$ mil

0

5.000.000

Disponibilidade Anuidades Bens Obrigações

0

5.000.000

2019 2020 2021

Demonstração contábil completa disponível em: https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/BalancoPatrimonial.pdf

https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/BalancoPatrimonial.pdf


Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais 

Aumentativas - VPA

2019 2020 2021

Contribuições (anuidades) 2.353.998 2.609.788 2.792.361

Serviços (taxas RRT) 1.240.290 1.284.525 1.534.304

Juros e encargos de mora 179.875 135.142 183.730

Outras VPA 259.924 210.955 145.403

Total 4.147.385 4.292.085 4.746.650

Valores em R$ mil

Variações Patrimoniais 

Diminutivas - VPD

2019 2020 2021

Pessoal e encargos 1.955.979 2.152.723 2.234.097

Material de consumo 111.077 16.333 30.529

Serviços de terceiros 755.176 565.579 823.431

Depreciação de bens 35.301 38.854 31.814

Transferências concedidas 346.237 243.646 382.363

Provisões para perdas 467.692 578.057 685.445

Total 3.724.753 3.599.632 4.189.035

Superávit do exercício 422.632 692.453 557.615

Valores em R$ mil

Demonstração contábil completa disponível em: https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/VariacoesPatrimoniais.pdf
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https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/VariacoesPatrimoniais.pdf


Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias 2019 2020 2021

Receitas correntes 3.462.563 3.530.642 3.907.929

Contribuições (anuidades) 1.886.765 2.025914 2.052.931

Serviços (taxas RRT) 1.220.684 1.277.028 1.505.452

Receitas financeiras 293.172 186.816 274.582

Outras receitas correntes 42.335 33.387 46.111

Valores em R$ mil

Despesas Orçamentárias 2019 2020 2021

Despesas correntes 3.179.440 2.961.158 3.264.014

Pessoal e encargos 1.881.791 2.077.454 2.089.706

Material de consumo 110.491 12.973 31.529

Serviços de terceiros 745.785 511.304 679.621

Encargos diversos 95.136 115.781 80.796

Transferências correntes 346.237 243.646 382.363

Despesas de capital 17.729 994.956 102.878

Total 3.197.169 3.956.114 3.366.892

Superávit / Défict do exercício 265.395 (425.472) 643.915

Valores em R$ mil

Demonstração contábil completa disponível em: https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/BalancoOrcamentario.pdf
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https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/BalancoOrcamentario.pdf


Balanço Financeiro

Valores em R$ mil
Valores em R$ mil

Ingressos 2019 2020 2021

Receita orçamentária 3.462.563 3.530.642 3.907.929

Recebimentos extraorçamentários 1.788.297 2.041.421 2.071.091

Saldo em espécie do exercício anterior 1.617.783 1.864.951 1.701.422

Total 6.868.643 7.437.015 7.680.442

Dispêndios 2019 2020 2021

Despesa orçamentária 3.197.169 3.956.114 3.644.553

Pagamentos

extraorçamentários

1.806.523 1.779.479 2.051.204

Saldo em espécie para o 

exercício seguinte

1.864.951 1.701.422 1.984.684

Total 6.868.643 7.437.015 7.680.442

0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000

0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000

2019 2020 2021

Demonstração contábil completa disponível em https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/BalancoFinanceiro.pdf

https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/BalancoFinanceiro.pdf


Demonstração dos Fluxos de Caixa

Valores em R$ mil Valores em R$ mil

Ingressos 2019 2020 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Ingressos

Receita corrente 3.462.563 3.530.642 3.907.929

Outros ingressos 1.681.799 1.681.570 1.709.777

Desembolsos

Despesa corrente 3.076.997 2.853.892 2.853.892

Outros desembolsos 1.806.523 1.779.479 2.051.204

Fluxo de Caixa Líquido das  

Operações

260.842 578.842 383.884

Ingressos 2019 2020 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Desembolsos 13.675 742.371 100.622

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA 

E EQUIVALENTES DE CAIXA

247.167 -163.529 283.262

CAIXA E EQUIVALENTES DE 

CAIXA INICIAL

1.614.183 1.861.351 1.697.822

CAIXA E EQUIVALENTES DE 

CAIXA FINAL

1.861.351 1.697.822 1.981.084

Demonstração contábil completa disponível em https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/DFC.pdf

https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/DFC.pdf


Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

A Assessoria Contábil declara a conformidade contábil das Demonstração

Contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal,

referente ao período de janeiro a dezembro de 2021, no que tange ao

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos atos e fatos relativos à gestão

orçamentária, financeira e patrimonial.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), abrangendo as normas brasileiras de

contabilidade aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC T 16.6 (R1) –

Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também

é a moeda funcional da Entidade.

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e

em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público,

aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de

10/12/2014, 8ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor

público conforme NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11

e NBC TSP 17.

As Demonstrações Contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Distrito Federal são compostas por:

• Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

Evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade

pública;

• Demonstração das Variações Patrimoniais. Evidencia as variações

quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes

da execução orçamentária;

• Balanço Orçamentário. Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias;

• Balanço Financeiro. Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem

como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os

saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início

do exercício seguinte;

• Demonstração dos Fluxos de Caixa. Evidencia as movimentações havidas no

caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos

financiamentos.

Declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis:

Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço

Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração de Fluxo de Caixa, regidos

pelas diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)

e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP),

do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas ao período de janeiro a

dezembro de 2021, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação

orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do distrito Federal.

Link Nota Explicativa na integra: https://www.caudf.gov.br/wp-

content/uploads/2022/03/Notas-Explicativas-CAUDF-2021.pdf

https://www.caudf.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/Notas-Explicativas-CAUDF-2021.pdf


Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF


