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• CAU/BA: Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia

• CAA: Comissão Regimental de Atos Administrativos

• CED: Comissão Regimental de Ética e Disciplina

• CEF: Comissão Regimental de Ensino e Formação

• CEP: Comissão Regimental de Exercício Profissional e Fiscalização

• CPFI: Comissão Regimental de Planejamento e Finanças

• CPP: Comissão Especial de Política Profissional

• CPUA: Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental

• CAU/BR: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

• CAU/UFs: Conselho de Arquitetura e Urbanismo das Unidades
Federativas

• CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

• RAL: Receita de Arrecadação Líquida = receita de arrecadação –
repasse ao fundo de apoio

• RRT: Registro de Responsabilidade Técnica

• NCASP: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC
nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma específica
equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da
amortização e da exaustão de itens do patrimônio, avaliação e
mensuração de ativos e passivos da entidade

O Relatório de Gestão Integrado do CAU/BA, elaborado e
apresentado aos órgãos de controle interno e externo, aos quais esta
Autarquia Pública Federal está obrigada nos termos do art. 70 da
Constituição Federal, de acordo com as disposições da IN TCU nº
84/2020, da DN TCU nº 187/2020, Resolução Nº 174/2018 – CAU/BR,
no formato de prestação de contas anual.
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Cumprimos o primeiro ano da gestão 2021-2023 do CAU/BA.

E podemos sinalizar que percorremos vários momentos, desde a posse, para que os Conselheiros e
Conselheiras aprendessem, conhecessem, se adaptassem, e assim, construíssemos os alinhamentos
necessários, considerando, inclusive, as propostas de campanha das chapas, buscando fazer uma
amalgama com ambas, mesmo tendo pequenas diferenças, para consolidar o pensar plural do
Plenário do Conselho, cujos integrantes, Conselheiros Titulares e Suplentes se encontravam no
primeiro ano de mandato, e começaram a ter consciência que três anos não seriam suficientes para
colocá-las em práticas, devido a sua amplitude.

Recepcionamos orçamento e plano de ação elaborados pela gestão anterior, e desta forma, o ano de
2021, considerando o contexto apresentado, iniciou de forma desafiadora, na medida em que ações
estratégicas idealizadas pelo novo grupo de gestão, não puderam ser desencadeadas, tendo, ainda,
contado com reprogramação orçamentária tardia, mais precisamente em setembro-outubro de
2021, que inviabilizou eventuais novas ações.

Com efeito, os novo grupo de Conselheiros e Conselheiras, integrantes desta nova gestão, puderam se deparar com questões que envolvem a
estrutura organizacional, nos diferenciados aspectos e assim atuaram, através das Comissões e do Plenário, cumprindo-se, assim, a natureza de
atuação do Conselho, que se configura pela forma compartilhada e colegiada de gestão.

Priorizou-se, no âmbito da política institucional, a articulação e aproximação do CAU/BA com outros setores e segmentos organizados que afetam o
exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, sejam os mesmos entes públicos ou privados, e realizou-se inúmeras ações de sensibilização,
além de participações em eventos que objetivassem discutir e deliberar matérias conectadas as atividades finalísticas da instituição, bem como do
exercício profissional;

As Comissões atuaram nas respectivas áreas, iniciando, já nos primeiros três meses de mandato, a participação de treinamentos, revisão do Plano
de Fiscalização, revisão do Regimento Interno, revisão de normativos vigentes, para implementação de melhorias, promovendo eventos
informativos e orientativo, monitorando e avaliando a prestação de contas, praticando assim, os atos necessários para cumprimento de suas
atribuições regimentais, que consolidam a formatação da gestão, com natureza compartilhada.
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A nova gestão em 2021 priorizou a identificação dos levantamentos dos riscos do Conselho e evidenciou 04 eixos fundamentais para
planejamento e execução a ser realizada para 2022:

a) infraestrutura;
b) pessoal;
c) processos
d) tecnologia.

Vale salientar, que o CAU/BA, se configura como instituição pública de pequeno porte, mas sujeita as normatizações que se impõem às
pessoas jurídicas de direito público, e a sua, ainda diminuta receita, não se mostra, ainda suficiente para cumprir na integralidade todas as
obrigações que decorrem do cumprimento das normas vigentes definidas e rígidas, que se distanciam em orçamento e tempo de execução
das tarefas demandadas em razão das escalas de cada estado, que são reflexos de sua arrecadação e número de pessoas contratadas para
compor o operacional.

Salientamos, ainda, sobre a inexistência de sistemas digitalizados que promovam o gerenciamento, acompanhamento e monitoramento de
atividades e processos administrativos, e que permitam o diálogo dos diversos setores gerenciais internos e desses com as Comissões, com a
Presidência e com os canais de fiscalização. Tínhamos um CAU estruturado para 2010, todavia com pensares, tecnologias e demandas de
2021, mesmo quase dobrado o número de arquitetos e urbanistas registrados neste Conselho;
.
Tempos desafiadores que estamos enfrentando, mas acreditamos que o trabalho coletivo de identificar as necessidades, contribuirá para os
avanços organizacionais, que assegurem a prestação de serviços, cada dia mais eficientes, eficazes e efetivos, que os ARQUITETOS e
URBANISTAS buscam, precisam e impõe que o seu Conselho responda com presteza a estas suas necessidades, que muitos contribuirão para
qualificar e trazer segurança para a toda a sociedade e para as cidades, razões da nossa profissão

Arquiteto e Urbanista Neilton Dórea
Presidente
CAU/BA
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Denise Marques da Silva
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Cláudia Maria Biglia
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Guaporé 218, Pituba 
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VALORES

MISSÃO
PROMOVER A ARQUITETURA 
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DA INFORMAÇÃO E 

CONHECIMENTO

TRANSPARÊNCIA

COMPROMISSO

COM A 

INOVAÇÃO

UNICIDADE E 

INTEGRAÇÃO
INTERLOCUÇÃO DA 

ARQUITETURA E 

URBANISMO NA 

SOCIEDADE

EXCELÊNCIA 

ORGANIZACIONAL
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O CAU/BA, para desempenho de suas finalidades organizacionais, atua em formato de gestão compartilhada e está estruturado da seguinte forma:

I - Órgãos Deliberativos, abrangendo: Plenário, Presidência, Conselho Diretor, Comissões Permanentes (Regimentais ordinárias e especiais) e Comissão
Permanente especial eleitoral de caráter temporário;

II - Órgãos Consultivos, abrangendo Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/BA, Comissões Temporárias e Grupos de
Trabalho.

A gestão do Conselho é exercida de forma colegiada, considerando as atribuições devidamente especificadas no Regimento Interno que direcionam as
competências do Plenário, do Conselho Diretor, da Presidência, Vice-Presidência, Tesouraria, Comissões e Colegiados que compõem a estrutura
estratégica e de representação legal da organização;

O Conselho Diretor da autarquia é composto pelo presidente e pelos coordenadores das comissões regimentais permanentes do CAU/BA.

Conselho Diretor

Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira Presidente presidente@cauba.gov.br

Denise Marques da Silva Vice-Presdente/Coord. Comissão de Planejamento e Finanças vice.presidente@cauba.gov.br

Cláudia Maria Biglia Tesoureira/Coord. Comissão Especial de Política Profissional cons.claudia.biglia@cauba.gov.br

Valdinei Lopes do Nascimento Coord. Comissão de Ética e Disciplina cons.valdinei.lopes@cauba.gov.br

George Antônio de Almeida Gomes Coord. Comissão de Atos Administrativos cons.george.gomes@cauba.gov.br

Marcelo Silva Ferreira Coord. Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização cons.marcelo.ferreira@cauba.gov.br

Márcia Silva dos Reis Coord. Comissão de Ensino e Formação cons.marcia.reis@cauba.gov.br

Elisa Fialho de Moura (Licenciada) Coord. Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental cons.elisa.fialho@cauba.gov.br
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Conselheiros Estaduais

• Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira (Titular)
Ariadne Moraes Silva (Suplente)

• Denise Marques da Silva (Titular) 
Yoanny Rodriguez Calvo (Suplente)

• Cláudia Maria Biglia (Titular)
Cláudio José Martins da Costa(Suplente) 

• Bruno Santa Fé Monteiro de Almeida (Titular) 
Moiseis Torres da Silva (Suplente)

• Elisa Fialho de Moura (Titular)
Josenan Silva Azevedo (Suplente)

• Frank Caramelo Magalhães Vasques (Titular) 
Bruno Nunes Ivo (Suplente)

• George Antônio de Almeida Gomes (Titular)
Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho (Suplente)

• Loris dos Anjos Almeida Brantes (Titular)
Mila Levindo de Faria Peixoto (Suplente)

• Marcelo Silva Ferreira (Titular)
Damile Menezes Pessoa Mata (Suplente)

• Márcia Silva dos Reis (Titular)
Manoela de Siqueira Leiro (Suplente)

• Márcio Correia Campos (Titular)
Walter Duarte Barreto Junior (Suplente)

• Marcos Malamut (Titular)
Marcio Davi Menezes Andrade  (Suplente)

• Valdinei Lopes do Nascimento (Titular)
Bárbara Guimarães Vitorino  (Suplente

Conselheiros Federais
• Guivaldo D’Alexandria Baptista (Titular)

Gilcinéa Barbosa da Conceição (Suplente)
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COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E FISCALIZAÇÃO
• Marcelo Silva Ferreira
• Márcia Silva dos Reis
• Marcos Malamut     

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA PROFISSIONAL
•Conselheira Titular Cláudia Maria Biglia
•Conselheira Titular Elisa Fialho de Moura
•Conselheiro Titular Marcelo Silva Ferreira
•Conselheiro Titular Marcus Malamut

COMISSÕES ESPECIAIS

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA
• Valdinei Lopes do Nascimento
• Cláudia Maria Biglia 
• Loris dos Anjos Almeida Brantes

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
• Denise Marques da Silva
• Bruno Santa Fé Monteiro de Almeida 
• George Antônio de Almeida Gomes 

COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
• George Antônio de Almeida Gomes 
• Denise Marques da Silva 
• Frank Caramelo Magalhães Vasques  
• Loris dos Anjos Almeida Brantes 

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO
• Márcia Silva dos Reis
• Elisa Fialho de Moura
• Márcio Correia Campos 
• Valdinei Lopes do Nascimento

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL
•Conselheira Titular Cláudia Maria Biglia
•Conselheira Titular Elisa Fialho de Moura
•Conselheiro Titular Marcelo Silva Ferreira
•Conselheiro Titular Marcus Malamut



Deliberar ações do
Conselho 

COMISSÕES 
ORDINÁRIAS

Auxiliar o Plenário no 
desenvolvimento de atividades 
contínuas e relacionadas a um 

tema específico, de caráter 
legal, técnico, administrativo e 

financeiro

Discutir e propor 
melhorias para o 

exercício e formação 
profissional

Decidir assuntos 
administrativos, financeiros, 

institucionais relacionadas ao 
Conselho, observando 

disposições legais vigentes e as 
decisões emanadas do Plenário. 

Representar o Conselho 
institucionalmente em 

reuniões, órgãos e eventos   

Auxiliar o Plenário no 
desenvolvimento de atividades 
temporárias relacionadas a um 

tema específico de caráter legal, 
técnico, administrativo e 
financeiro por período 

determinado

Decide e autoriza as 
atividades institucionais 

do Conselho.

Substituir o Presidente em 
caso de ausência e o auxilia 

na condução de 
determinadas tarefas. 

Representa a autarquia de 
forma institucional quando 
solicitado pelo Presidente

Assegurar a integridade 
jurídica do Conselho em 
suas diversas atividades

Garantir a infraestrutura e a 
gestão financeira adequada 

ao Conselho

Estruturar a área   de 
Fiscalização, combatendo o 
exercício ilegal da profissão

PLENÁRIO PRESIDÊNCIA VICE PRESIDÊNCIA TESOURARIA

CEAU COMISSÕES 
ORDINÁRIAS

COMISSÕES 
ESPECIAIS

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

GERÊNCIA 
OPERACIONAL

GERÊNCIA 
TÉCNICA

GERÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA GERAL

Assessora, planeja e 
acompanha as atividades e 

ações estratégicas emanadas 
pela Presidência, Plenário e 

Comissões.io no 
desenvolvimento de atividades 

Estruturar a área de Ética e 
Ensino.

Estruturar a área   de 
registro, Cadastro, cessões 

técnicas e serviços.

ASSESSORIA 
JURÍDICA

SECRETARIA PRESIDENCIA

GERÊNCIA DE
ATENDIMENTO

Auxiliar a Presidência e o 
Plenário no 

desenvolvimento das 
atividades permanentes 
ou temporárias, fazendo 
cumprir as decisões do 

Plenário

Estrutura o atendimento e 
a comunicação dos 

serviços e das atividades 
permanentes ou 

temporárias.

INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Áreas ou Subunidades

Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de Atuação

Direção 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

Andrea Maria Paiva do Amaral Noronha Diretora Geral 01/01/2021 a 

31/12/2021

Assessoria Jurídica Planejamento, organização, execução, monitoramento e supervisão da Área 

Jurídica integrante do CAU/BA, dando suporte e assessoria Alta Direção

Francilice Pereira dos Santos Assessora Jurídica 01/01/2021 a 

31/12/2021

Assistente Operacional da

Presidência

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

Raquel Amado Frutuoso Assistente Operacional da 

Presidência

01/01/2021 a 

31/12/2021

Gerência Adm e

Financeira

Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da Unidade

Administrativa-Financeira, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, 

com eficiência e eficácia, para desenvolvimento adequado e ágil das rotinas de 

trabalho

Ralfe de Almeida Vinhas Gerente Adm e Financeiro 01/01/2021 a 

31/12/2021

Gerência Técnica Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da Unidade 

da Área técnica, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, com 

eficiência e eficácia, para desenvolvimento adequado e ágil das rotinas de 

trabalho

Marcia Cristina Santiago de Oliveira Gerente Técnica 01/01/2021 a 

31/12/2021

Gerência de Operações Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da área 

operacional, levantamento de dados e suporte a Fiscalização e interface com 

processos éticos, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, com 

eficiência e eficácia, para desenvolvimento adequado e ágil das rotinas de 

trabalho

Fernando Valadares Gerente de Operações 01/01/2021 a 

31/12/2021

Gerência de

Atendimento

Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da Unidade 

de Atendimento, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, com 

eficiência e eficácia, para desenvolvimento adequado e ágil das rotinas de 

trabalho

Ana Paula Couto Alves Gerente de Atendimento 01/01/2021 a 

31/12/2021

Gerência de

Fiscalização

Planejamento, organização, execução e supervisão das atividades da Unidade 

de Fiscalização, fazendo cumprir normas e instruções de serviços, com 

eficiência e eficácia, para desenvolvimento adequado e ágil das rotinas de 

trabalho

Milena Santiago Chaves Gerente de Fiscalização 01/01/2021 a 

31/12/2021
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

• Atendimento 

(71) 99407-0391 / (71) 99128-3811

(71) 99407-4790

• Gerência Técnica

(71) 99128-3457 / (71) 99128-4553

• Fiscalização 

(71) 99128-5174

• Assessoria Jurídica

(71) 99128-3854 / (71) 99407-0946

• Sec. Presidência

(71) 99128-7259

• Direção Geral 

(71) 99407-5119

• Gerência Adm. Financeira

(71) 99128-6084

• Chat

www.cauba.gov.br

• Presencial

Rua Território do Guaporé, 218 - Pituba

• E-mail

atendimento@cauba.gov.br

• Atendimento – Gerencia de Atendimento

• Gerência Técnica – CAUBA.ASSECOM

• Fiscalização – Milena Chaves

• Assessoria Jurídica – Francilice | 

Fernando Valadares

• Sec. Presidência

• Direção Geral  - Noronha_Andrea

• Financeiro - Rvinhas

• Transparência

https://cauba.gov.br/compreendendo-a-transparencia/

• Facebook

@caubahia

• Instagram

@caubahiaoficial

• Ouvidoria

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

• Central Telefônica

(71) 3032-2080

(71) 3032-2081

• Youtube

CAU/BA oficial
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Endereço do Portal 

de Transparência

www.cauba.gov.br

O CAU/BA disponibiliza em sua home Page no link transparência informações sobre:
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Ambiente Externo
Sinalizamos para questões que envolvem a análise da ambiência externa do Conselho e que influenciaram e desafiaram as atividades do Conselho,
no exercício de 2021, considerando o alcance e a capilaridade de atuação para todo o Estado da Bahia, diante das atribuições finalísticas da autarquia
instituídas pela Lei de nº 12.378/2020. Assim evidenciamos:

 Ameaças:

A permanência da pandemia, as diferentes posições políticas em face da vacinação, o atraso na efetivação da vacinação da população em todo o

território nacional, o impacto do “lock down” no funcionamento das empresas e no desenvolvimento das atividades produtivas; as incertezas e

instabilidades da economia, o fechamento do mercado internacional, déficit público, desemprego, sombreamento das atividades profissionais;

volatilidade da economia, arrecadação, inadimplência e sustentabilidade.

 Fraquezas:

Quadro de pessoal reduzido em face da elevação das demandas; Concentração de Profissionais na Capital do Estado; a dimensão geográfica do

Estado; Sistema de atuação em constantes instabilidades (SICCAU) e ainda, com reiteradas inconsistências de dados, inexistência de sistemas

gerenciadores, excessiva burocracia organizacional, reduzida capacidade de inovação, marca do CAU não consolidada; falta de capacitação dos

profissionais quanto ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras, informalidade; desconhecimento quanto ao natureza jurídica do Conselho,

como autarquia federal especial, pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, atuação organizacional com notório

distanciamento da sociedade.

Ambiente Interno
A elevação quantitativa de profissionais registrados perante o Conselho, Arquitetos e Urbanistas, que naturalmente demandam serviços da autarquia,
a diminuta equipe de servidores, associada a forma de implementação dos atos decisórios de gestão, a imposição de diversas legislações recém
editadas, à exemplo da Lei geral de Proteção de Dados, Lei de Licitações, além de normas internas emanadas sistemicamente, as inconsistências
operacionais do SICCAU, que se constitui ferramenta de conexão com os profissionais e o operacional, além da inexistência de sistemas gerenciadores
de processos administrativos, nas suas diversas fases, que viabilize o acompanhamento acompanhar em tempo real sobre o andamento dos feitos, a
inexistência de cultura de processos, de sistemas gerenciadores, a falta de realização de concurso público, as dificuldades de construir soluções
localizadas e que melhor se ajustem a realidade de atuação do Conselho no Estado da Bahia, a dificuldade de compartilhamento de dados que
transitam no SICCAU, para efeito de concepção de estratégias de gestão, comprometem o exercício da autonomia e afetam, como consequência, a
operacionalização da gestão, bem como os monitoramentos, realizados, ainda, de forma não gerencial, por meio de planilha manualizadas, que
alcançam os controles e também a correção de rumos, para que possam ser implementadas, no decorrer do exercício, de forma mais ágil, eficaz e
eficiente.



MODELO DE NEGÓCIO

• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a 

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da informação 

e conhecimento.

• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.

• A sociedade.

• Órgãos públicos nas três 

esferas de governo.

• Instituições de ensino e 

pesquisa.

• Arquitetos e urbanistas.

• Entidades de classe.

• Plano de Fiscalização

• Gestão do relacionamento

• Comunicação E Atendimento

• Planejamento e gestão 

estratégica

• Prestação de contas 

• Produção de encontros 

presenciais)

• Treinamento/cursos de 

capacitação

• Convênios Plano de Comunicação

Capital humano

• Conselheiros

• Colaboradores 

• Funcionários, Contratados, 

Conveniados

Infraestrutura física

• Sedes 

• Pontos de atendimento provisórios 

Tecnologia

• SICCAU/Portal/ Chat

• Inteligência geográfica/ Implanta/ 

APP/SGI

• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a 

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da 

informação e conhecimento.

• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.

• Fiscalização

• Convênios e Patrocínios

• Capacitação

• Call Center

• Redes Sociais  

• Portal do CAU/BA

• SICCAU 

• Atendimento presencial 

• Ouvidoria

• Encontros presenciais 

• Programa de benefícios 

• IGEO

Classificações:

• Relações de prestação de 

serviços.

• Relações politicas e 

institucionais.

• Relações de fiscalização.

• Relações de formação 

profissional e pesquisa.

• Relações de captação de 

recursos.

• Sociedade.

Online

• SICCAU

• Portal online

• Chat

Presencial

• Sedes 

• Pontos móveis/provisórios de 

atendimento 

• Publicações

• Anuidades.

• Emissão de RRT

• Certidões.

• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).

• Sistemas de informação:

• Data Center

• Capital humano.

• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.

• Produção de encontros 

• Infraestrutura física 

• Parcerias e convênios;

• Capacitação continuada – reciclagem profissional.

• Reuniões plenárias e de comissões.
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CONTROLES INTERNOS

Para o CAU/BA como autarquia, ainda em fase de estruturação, com apenas 10 anos de existência, submetido , assim como ocorreu com outras instituições, por dois
anos a experiência da pandemia, cujos efeitos resultaram na suspensão da realização de concurso público, contingenciamento de despesas, elevação do percentual de
inadimplência, e como consequência de todo o contexto, que de certa forma adormeceu, desacelerando a evolução organizacional no âmbito interna, resulta
evidenciado que a gestão dos riscos e controle internos da autarquia ainda não se estabelecem em formato processual de gestão de riscos, que cumpra e abarque
todas as fases de analise e avaliação, de forma estruturada, iniciando com o estabelecimento de contexto, a identificação do risco, a analise do risco, avaliação do risco,
tratamento do risco, monitoramento e revisão para implementação de melhorias contínuas.

Noutra perspectiva, a força de trabalho da equipe operacional interna, com quantitativo reduzido de servidores, considerando a suspensão de realização do concurso
público para o ano de 2020 e 2021, e ainda, a capacidade de geração de receita da organização, que seja suficiente para contemplar todas as obrigações impostas as
pessoas jurídicas de direito público, considerando as normas vigentes, comprometem o cumprimento na inteireza dos procedimentos que se vinculam a gestão de
riscos e controles internos.

De toda forma, em que pese o contexto organizacional atual, o ano de 2021 teve por foco o levantamento dos principais fatores de risco da autarquia, tendo
identificado 04 (quatro) eixos fundamentais:
a) infraestrutura;
b) Pessoal;
c) Processos;
d) tecnologia.

Os trabalhos realizados no exercício de 2021 buscaram identificar os pontos e elencar as prioridades de atuação , com execução prevista para 2022, observada a
disponibilidade de recursos da autarquia.

A gestão manteve a atenção direcionada a sustentabilidade, através de acompanhamento permanente realizado pela equipe operacional, prestando assessoramento à
Presidência, Tesouraria, Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI), envidando esforços no sentido de manter o equilíbrio fiscal da autarquia; O gerenciamento
contínuo e preventivo, com atuação preponderante no acompanhamento e monitoramento, permitiu ao CAU/BA, evidenciar – mês a mês - os riscos externos que
poderiam impactar na organização;

Importante ressaltar que a gestão empossada em 1º de Janeiro de 2021, recepcionou Plano de Trabalho elaborado pela gestão finda, e somente no mês de setembro
de 2021 é que foi oportunizada a reprogramação ordinária, o que afetou a potencialização das atividades da instituição.
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CONTROLES INTERNOS

Rotinas
• As autorizações de pagamento junto a Instituição Financeira são realizadas com assinaturas duplas; (Presidência e Tesouraria);
• Os lançamentos de pagamento junto a Instituição Financeira são realizados pela Gerência Adm.Financeira – GAF, após verificação da 

conformidade dos processos, com a devida antecedência – de 04 dias e envio após ordenadores de despesas para autorização ( o processo 
transita em, no mínimo,  02 unidades organizacionais, para efeito de controle interno);

• As solicitações de realização de despesas, requerem elaboração de Termo de Referência simplificado, para efeito de cotação, além da consulta 
previa de disponibilidade orçamentária, e somente são inicializadas cotações após autorização da Presidência; (transitam em, no mínimo,  02 
unidades organizacionais, para efeito de controle interno);

• As contratações, somente são celebradas, após a realização do respectivo processo, seja e formato de contratação direta ou após homologação-
adjudicação do processo licitatório; ( contratações que transitam em, no mínimo, 02 unidades organizacionais);

• Os empenhos são registrados e numerados e devidamente vinculados as despesas a serem realizadas; 
• Utiliza-se o sistema de banco de horas, com compensação de horas trabalhadas, registrada pela Gerência Adm. Financeira (GAF);
• O CAU/BA adota modelos de documentos padronizados, com circularização para todo o grupo de servidores;
• A forma de registro das reuniões se dá por gravação, consolidadas em Atas-Súmula, que após aprovadas são arquivadas na  Secretaria da 

Presidência do Conselho;
• Os processos de prestação de contas das despesas realizadas mensalmente, são  organizados em processos físicos e encaminhados de forma 

virtual à Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI) para avaliação e deliberação;

Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

No caso do CAU/BA, está prevista a instituição de comissões de apuração para o caso deste tipo de ocorrência. 
Até o momento não houve eventos que viessem a trazer prejuízos ao Conselho. 

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário 

A Comissão Planejamento e Finanças (CPFi) do CAU/BA  tem por finalidade zelar pelo planejamento e pelo equilíbrio econômico, financeiro e 
contábil da autarquia, propondo, apreciando, deliberando, instruindo e monitorando receitas e despesas do Conselho, e para que tais atribuições se 
efetivem, acompanham mensalmente os relatórios contábeis/ financeiros e de prestação de contas, para determinar, quando couber, apuração de 
qualquer irregularidade ou dano eventualmente verificado.  Até a presente data a CPFI aprovou todas as contas, não evidenciando nenhuma 
situação havida na Autarquia que configure  ocorrência de dano ao erário.
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CONTROLES INTERNOS

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

Ações contra o CAU/BA

Recuperação de Receita

Perdas estimadas

Considerando o período de apuração de 01/01/2021 a 31/12/2021, foram
recuperados R$ 503.544,14 por intermédio da cobrança administrativa e/ou
judicial de profissionais e empresas devedoras de anuidades anteriores ao
exercício de 2021..

250.179,26
274.877,72

355.758,56

444.606,25

36.616,03 42.539,90 35.437,75
58.937,91

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

2018 2019 2020 2021

Recuperação de Anuidades Anteriores

Anuidades Anteriores PF Anuidades Anteriores PJ

Tramitam contra o CAU/BA  08 (oito)  ações judiciais com diferentes objetivos:
 Indenizatórias;
 Ordinárias; e
 Mandados de Segurança;

Os processos judiciais existentes ainda se encontravam em curso, durante o
exercício de 2021, sem verificação, considerando o transcurso do processo de
trânsito em julgado que imponha provisão no passivo do Conselho, porque
sequer iniciada a execução.
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Figura: Sistema de Governança do CAU/BR

SISTEMA DE GOVERNANÇA CAU/BR
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GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Plenário

Conselho 

Diretor

Presidência

Gestão Tática 

(Direção Geral)

Gestão Operacional 

(Gerentes/Assessores)

Assessoria

Contábil
(Terceirizado)

Comissões 

Permanentes

Comissões 

Especiais

TCU

CGU

Auditoria 

Independente

Controle social 

organizado

Instâncias externas

de controle e 

regulamentação

Instâncias externas 

de apoio à governança

Instâncias Internas 

de governança

Instâncias internas 

de apoio à governança 

SISTEMA DE GOVERNANÇA CAU/BA

Gerencia 

Adm. Financeira

Figura: Sistema de Governança do CAU/BA



R$ 543.416,88

R$ 572.635,17

R$ 379.299,97

R$ 60.621,76

R$ 782.515,96

R$ 31.000,00

R$ 88.719,84

MAPA ESTRATÉGICO

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO
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GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

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

Responsável Descrição Valor Orçado Valor Executado

Comissão de Exercício Profissional e 
Fiscalização

Operacionalização da Fiscalização e fomento da valorização profissional 16.250,00 16,250,00

Gerência Adm. Financeira CSC -Fiscalização 239.721,57 209.686,50

Gerência de Fiscalização Plano de Fiscalização 303.606,82 291.502,13

Indicadores de Resultado Meta 2021 Valor Alcançado

Índice da capacidade de fiscalização (%) 20,0% 67,0%

Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados  (%) 7,0% 24,8%

Índice de RRT por profissional ativo (Qtd) 0,2 0,3

Índice de capacidade de atendimento de denúncias  (%) 70,0% 72,4%

Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização  (%) 22,0% 17,3%

Índice da capacidade de articulação institucional para fiscalização (%) 5,0% -

Índice produtividade de fiscalização (%) 7,0% 8,7%

Índice de regularidade no CAU (%) 30,0% 32,0%

Índice de regularização de obras e serviços (%) 38,0% 37,8%

Índice de regularização com RRT (%) 32,0% 14,9%

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado

Projetos e Atividades

Responsável Descrição Valor Programado Valor Executado

Plenária Operacionalização das reuniões institucionais regimentais 80.000,00 0,00

Indicadores de Resultado Meta 2021 Valor Período

Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) 5,0% -

Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (%) 2,0% -

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROJETOS ATIVIDADES E INDICADORES
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GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Projetos e Atividades

Responsável Descrição Valor Programado Valor Executado

Plenária Programa de Assistência Técnica 88.719,84 88.000,00

Indicadores de Resultado Meta 2021 Valor Alcançado

Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (%) 1,2% 1,7

Índice de RRT mínimos (%) 4,5% 2,2%

Índice de RRT Social (%) 0,1% 0,4%

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade

Projetos e Atividades

Responsável Descrição Valor Programado Valor Executado

Gerência Técnica Orientação, esclarecimento e atendimento de demandas de profissionais e empresas 219.123,73 183.095,60

Direção Geral APC - Aperfeiçoamento Profissional Continuado 41.376,11 -

Gerência de Atendimento Atendimento da Sociedade e arquitetos e urbanistas 280.009,95 268.467,98

Gerência Adm. Financeira CSC- Atendimento 33.121,40 23.724,28

Indicadores de Resultado Meta 2021 Valor Alcançado

Índice de atendimento (%) 65,0% 38,2%

Índice de satisfação com a solução da demanda (%) 95,0% 86,0%

Índice de reclamações recebidas na Ouvidoria (%) 80,0% 100%

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

Projetos e Atividades

Responsável Descrição Valor Programado Valor Executado

Comissão de Ensino Fomento ao aperfeiçoamento e à formação profissional 36.000,00 0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROJETOS ATIVIDADES E INDICADORES
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GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Projetos e Atividades

Responsável Descrição Valor Programado Valor Executado

Gerência de Operações Operacionalização dos processos éticos e de multa/fiscalização 51.158,96 47.458,38

Comissão de Ética Operacionalização e processamento dos  processos éticos 106.289,69 86.413,85

Indicadores de Resultado Meta 2021 Valor Alcançado

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) 80,0% 50,0%

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%) 50,0% 66,7%

Eficiência no trâmite de processos éticos (dias) 0,6 0,8

517.439

475.288

133.872

117.752
00

88.000 60.000

Valores Investidos

Fiscalização Atendimento

Ética Comunicação

Ensino Arquitetura como Política de Estado

ATHIS Patrocínio

Objetivos Estratégicos Valor Executado

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

517.439

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

475.288

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

-

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado –
Arquitetura como Política de Estado

-

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade -
Comunicação

117.752

Promover o exercício ético e qualificado da profissão - Ética 133.872

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo - ATHIS 88.000

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e Urbanismo - Patrocínio 60.000

O planejamento do Conselho para o exercício de 2021 contou com escolha direcionada aos seguintes objetivos estratégicos: a) no âmbito

local: ensino, ética e atendimento; Quanto ao objetivo que se vincula a fiscalização, este se constitui de caráter permanente e continuado,

considerando que a produção da Arquitetura como política de Estado e o fomento ao acesso da sociedade a Arquitetura e Urbanismo foram

definidos pelo CAU/BR como os objetivos estratégicos nacionais.

Para a elaboração do Plano de Ação, foram planejadas iniciativas estratégicas sob a forma de projetos e atividades vinculados aos objetivos
estratégicos priorizados para o exercício de 2021
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O plenário do CAU/BA composto por conselheiros titulares, todos eleitos na proporção estabelecida pelo art. 32 da Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010, consoante dispõe ainda o Regimento Interno vigente, atuou no exercício de 2021 apreciando e deliberando sobre
matérias de interesse coletivo, bem como sobre atos normativos, apreciando e deliberando sobre prestação de contas, processos éticos e de
fiscalização;

O CAU/BA realizou 12 (doze) reuniões Plenárias ordinárias; e 02 (duas) reuniões Plenárias Extraordinárias.
O Plenário do Conselho iniciou a gestão, mais precisamente no mês de fevereiro de 2021, regulamentando a transmissão das reuniões de
forma remota, através da edição de ato administrativo próprio, e, durante do exercício, manteve a transmissão “ao vivo” e igualmente
disponibilizada no canal do “youtube” do CAU/BA, consolidando o foco da gestão 2021-2023 em pugnar pela transparência;
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$ R$ 11.994,84 Multas de Infrações

FISCALIZAÇÃO

31

169

127

48

5

7

58

Ações da Fiscalização

Rel. Emitidos Not. Preventivas Regularizações

Impugnação Edital Autos de Infração Denúncias

Ações de diálogo e orientação

No ano 2021, foi criado e executado o Projeto CanAU – Diálogos sobre Exercício Profissional e Fiscalização, um
evento virtual com objetivo de criar um amplo espaço para escuta dos pleitos dos(as) profissionais das
mesorregiões do Estado da Bahia.

O evento promoveu debates sobre exercício profissional e atividade de fiscalização privilegiando as peculiaridades
de cada localidade para, a partir daí, traçar estratégias realmente eficazes de atuação do Conselho. O foco do
CanAU é estabelecer trocas produtivas, capazes de contribuir com o desempenho do CAU/BA a partir das
sugestões e avaliações coletadas. O momento também é aproveitado para orientar e tirar dúvidas sobre questões
relacionadas ao CAU e ao exercício profissional de arquitetura e urbanismo.

No total, foram cinco edições (Mesorregião Centro Sul Baiano, Mesorregião extremo oeste baiano, Mesorregião
metropolitana de Salvador, Mesorregião Sul Baiano, Mesorregiões Nordeste e Centro-Norte baiano), com previsão
de continuidade no projeto no ano de 2022.

Fiscalização - Ação estratégica - editais

Projeto implantado em 2020, a fiscalização remota cooperativa permitiu que em 2021 houvesse uma ampliação
na atuação do Conselho diante de editais de licitação, concursos públicos e processos seletivos em
desconformidade com as legislações e resoluções vigentes. A partir da triagem de denúncias mais qualificadas e
direcionadas, foi possível a identificação de irregularidades e impugnação de editais por parte do conselho, com
menor utilização de recursos.

Fiscalização - Ação estratégica - Pessoas Jurídicas

Com foco em uma fiscalização mais eficiente, o CAU/BA, remotamente, fiscalizou empresas em todo o estado a
partir de lista de empresas cadastradas obtida através da JUCEB - Junta comercial da Bahia. Com o objetivo de
coibir o exercício ilegal da profissão, empresas ativas com atividades de arquitetura e urbanismo não registradas
no CAU foram notificadas para regularização. planejamento do Conselho para o exercício ilegal da profissão,
empresas ativas com atividades de arquitetura e urbanismo não registradas no CAU foram notificadas para
regularização.
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O Projeto CanAU facilitou maior aproximação com arquitetos e urbanistas de diferentes regiões do
estado, permitindo diagnóstico mais amplo de demandas e maior alcance de orientação.

Questões levantadas nos eventos, tanto por participantes inscritos quanto por representantes do CAU/BA
contribuíram para definição de possibilidades de atuação. A ação de orientação inerente da e integrante
da fiscalização preventiva, pode igualmente, ser implementada, considerando a participação e
estudantes, em fase de construção do aprendizado que se constitui base estruturante da formação
profissional.

A estimulação das denúncias mais objetivas e qualificadas, a partir da construção e da melhoria do canal
“Fiscalização Remota Colaborativa”, o CAU/BA,, analisou e impugnou editais de Licitações e de Concursos
Públicos em possível inobservância das legislações aplicáveis à profissão. A divulgação do canal e o
incentivo a este tipo de denúncia gerou impacto também nos profissionais, que se demonstraram mais
atentos, mais conhecedores e conscientes das matérias, e assim, participaram cooperativa e
colaborativamente com as ações de fiscalização, e desta forma, o CAU/BA desenvolve estratégia
direcionada a capitalização de sua atuação, no âmbito do Estado da Bahia, com menor desembolso,
redução de custos, e com ação estratégica direcionada, cumprindo-se as atribuições finalísticas da
autarquia.

Resultou evidenciado no exercício de 20221, que as atividades gerais da fiscalização, sejam aquelas
voltadas a realização de projetos específicos ou atividades de rotina, o CAU/BA reduziu lacunas e
deficiências decorrentes da alta complexidade fiscalizatória imposta pela dimensão territorial do Estado
da Bahia.
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Evento idealizado pela Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização do CAU/BA, tendo como objetivo o
diálogo com profissionais de todo o Estado da Bahia, para responder dúvidas, conhecer as principais
dificuldades e coletar sugestões com o propósito de construir coletivamente as diretrizes para a profissão na
Bahia e proporcionar maior proximidade dos profissionais com a gestão.

Foram realizadas 5 edições do encontro com profissionais oriundos de mesorregiões da Bahia.

• Mesorregião Centro Sul
• Mesorregião Extremo Oeste
• Mesorregião Metropolitana de Salvador
• Mesorregião Sul
• Mesorregião Nordeste e Centro-Norte



FISCALIZAÇÃO

INDICADORES

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO

R$ 

517.438,63

INVESTIMENTO REALIZADO

12%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

PRINCIPAIS 

PROJETOS/ATIVIDADES

Atividade

Índice da capacidade 
de fiscalização (%) 

Índice de presença 
nas obras e serviços

67%

24,8%

Plano de Fiscalização. 

R$ 291.502,13

95,2% do previsto

Atividade

Contribuição ao CSC  - Fiscalização

R$ 209.686,50

Índice de RRT por mês
por profissional

Capacidade de atendi.
de denúncias

0,3

72,4%
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ATENDIMENTO
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O ano de 2021 ainda foi representado pelo enfrentamento de desafios pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia e sua equipe. A assunção
de uma nova gestão para cumprimento de mandato de três anos, requisitou, de forma coletiva, voltar o olhar para os procedimentos internos que dão
lastro para a prestação de serviço público e promover os aperfeiçoamentos necessários, a fim de garantir alinhamento com os objetivos de uma nova
gestão.

Os atendimentos oferecidos através de canais virtuais já são uma realidade instalada no Conselho. Destacamos, contudo, como diferencial, o aspecto
humanizado do Atendimento ao Público prestado pelo CAU/BA, em tempos de conexões remotas, distanciamentos e relações excessivamente
virtualizadas. Os riscos de contaminação ainda impostos pela pandemia continuaram a repercutir no volume de atendimentos realizados em 2021.
Outro ponto relevante para a operação de trabalho do Atendimento do CAU/BA foi a revisão dos procedimentos operacionais vinculados aos
protocolos abertos por arquitetos(as) e urbanistas através do Sistema de Informação e Comunicação do CAU, armazenando estes tutoriais em
ferramenta assíncrona. O tempo dedicado ao ato de descrever detalhadamente todos os passos envolvidos na análise de um requerimento, do início
ao fim, foi fundamental para oferecer à equipe maior segurança e confiabilidade nos trâmites adotados e, aos profissionais registrados, agilidade no
tratamento de suas solicitações.

A ampliação da capacidade de atendimento telefônico, implementada em agosto de 2021, também é ponto que merece ser mencionado. A mudança
dos números telefônicos, após conclusão de processo licitatório, permitiu que todos os departamentos do CAU/BA passassem a oferecer atendimento
ao cliente, por telefone e/ou WhatsApp, o que antes estava restrito apenas aos membros da Gerência de Atendimento. Isso permitiu aos arquitetos
(as) e urbanistas a possibilidade de tratar demandas pontuais diretamente com a unidade vinculada, reduzindo, assim, as intermediações.

Em 2021, nos momentos de maior controle sanitário, o CAU/BA retomou o atendimento presencial em sua sede, adotando todas as medidas de
segurança recomendadas pelas autoridades. Isso ocorreu de outubro/2020 a fevereiro/2021 e a partir do dia 30/11/2021, em regime de plantão
realizado em três dias da semana, com revezamento da equipe e com utilização de plataforma de agendamento para todos os serviços
disponibilizados. A preservação da saúde e da vida de colaboradores, profissionais registrados e cidadãos em geral sempre foi decisão preponderante
para o CAU/BA. Isso traduz os valores do Conselho e a compreensão da sua responsabilidade social em momento social tão delicado e atípico. Sem
prejuízos do seu dever de atender e de fazer cumprir sua razão de existir, a defesa da vida, em modo amplo e irrestrito, é pilar que orienta as ações e
decisões do CAU/BA

2.251 Protocolos Cadastrados
2.240 Protocolos Analisados

2.930 Atendimentos via e-Mail

152 Atendimentos Biométricos2.943 Atendimentos via Chat

52 Demandas Abertas
52 Demandas Solucionadas
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Aperfeiçoamento – 1 a 50
Qualidade – 51 a 75
Excelência – 76 a 100

Fonte: Formulário de pesquisa site Fonte: SICCAU
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Fonte: SICCAU
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ATENDIMENTO

INDICADORES

Assegurar a eficácia no atendimento e 
no relacionamento com os Arquitetos 

e Urbanistas e a Sociedade

OBJETIVO

R$475.287,86

INVESTIMENTO REALIZADO

11%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

Índice atendimento
(%) 

Índice de satisfação

38,2%

86%

83% do previsto

PRINCIPAIS 

PROJETOS/ATIVIDADES

Atividade

Atendimento da Sociedade e arquitetos e 
urbanistas - R$ 268.467,98

Orientação, esclarecimentos e atendimento de 
demandas de profissionais e empresas – R$ 
183.095,60

Atividade

Contribuição ao CSC  - Atendimento

R$ 23.724,28
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COMUNICAÇÃO
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248 publicações 

97 matérias publicadas no site 12 eventos online

194 inscritos

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

04 Lives

12 transmissões ao vivo

Estabelecer uma comunicação clara e direta com arquitetos e urbanistas e, sobretudo, com a sociedade, é decisão estratégica da atual gestão.
Atuando em função desse objetivo, o Conselho intensificou sua presença nas mídias sociais através da realizações de eventos online. Como
exemplo desta diretriz, iniciou-se a transmissão mensal das reuniões plenárias, conferindo maior transparência aos debates e decisões afetas à
Arquitetura e Urbanismo no Estado da Bahia. Além disso, a Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização do CAU/BA realizou uma série de
encontros com profissionais domiciliados em diversos pontos do estado, buscando estreitamento dos laços e assegurar clareza quanto à
possibilidade de arquitetos (as) e urbanistas participarem e contribuírem com a atual gestão, compartilhando sugestões, críticas e
questionamentos que permitem o amadurecimento da instituição como um todo.

Destacamos também como ponto positivo, a contratação temporária de empresa especializada em gestão de redes sociais, o que permitiu o início
do desenvolvimento de uma linha editorial para os perfis do CAU/BA mais voltada para Arquitetura e Urbanismo. Como resultado, tivemos o
número de 13,9 mil usuários alcançados pelo conteúdo do CAU/BA no Instagram, de outubro a dezembro de 2021, o que representa um
crescimento de, aproximadamente 112% em comparação ao trimestre anterior. Observou-se também maior engajamento da audiência, o que
numericamente, representou crescimento de 285%, tomando-se como referência o mesmo intervalo temporal. Atribui-se esse incremento nas
métricas da mídia social à estratégia de priorizar as pautas mais conectadas ao universo da Arquitetura e Urbanismo.

As lives realizadas pelo CAU/BA em 2021 integravam a programação do Dia do Arquiteto e Urbanista, que, nesse ano, tratou sobre Acessibilidade.
A Semana do Arquiteto e Urbanista - Acessibilidade e Novos Caminhos para uma Arquitetura Inclusiva evidenciou a interface e papel da
Arquitetura e Urbanismo na missão de incluir as pessoas com as diversas deficiências na dinâmica das cidades.

São grandes os desafios de tornar Arquitetura e Urbanismo uma realidade possível para as pessoas, de modo geral. Expandir o alcance das redes
sociais e gerar impactos reais é uma construção diária que exige investir e trabalhar na mudança da percepção de valor da área e,
consequentemente, dos arquitetos (as) e urbanistas. Neste contexto, a comunicação é uma peça fundamental quando utilizada estrategicamente,
ou seja, contribuindo para que o Conselho dê cumprimento à sua missão de forma real e finalística.
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COMUNICAÇÃO - DIA DO ARQUITETO

39

As lives realizadas pelo CAU/BA em 2021 integravam a programação do Dia do Arquiteto e Urbanista,
que, nesse ano, tratou sobre Acessibilidade. A Semana do Arquiteto e Urbanista - Acessibilidade e
Novos Caminhos para uma Arquitetura Inclusiva evidenciou a interface e papel da Arquitetura e
Urbanismo na missão de incluir as pessoas com as diversas deficiências na dinâmica das cidades.

• Palestra “Desenho universal aplicado aos projetos e obras”
• Mesa Redonda “Como anda a acessibilidade na Bahia?”
• Palestra “Acessibilidade em edificações multifamiliares: compreendendo o decreto 9451/2018”
• Apresentação do Projeto de Acessibilidade do Centro Histórico de Salvador
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COMUNICAÇÃO & ORIENTAÇÃO

As utilização das redes sociais em 2021 ganhou potencialização e direcionou a atuação do Conselho, para comunicar a ambiência interna:
reuniões, eventos, oficinas, funcionamento, mas principalmente para orientar, divulgar informações importantes, atualizar os profissionais
quanto a normatizações, buscando assim melhorar a conformidade e agilizar a compreensão para facilitar a atuação profissional.
Além dos posts publicizados nas redes sociais do Conselho e anteriormente inseridos neste Relatório de Gestão, durante o ano, o CAU/BA
marcou posição em face de matérias que se vinculam com a Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia;
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COMUNICAÇÃO - FOMENTO, ORIENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO

A Lei nº 12378/2010 define como funções do sistema CAU, consoante dispõe o art. 24, § 1: “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. ”

O desafios de manter a instituição direcionada ao cumprimento de suas funções finalísticas, diante das instabilidades causadas pela situação
pandêmica, consoante analise de cenário anterior, impôs a esta pequena organização, ainda em fase de estruturação, direcionar suas
atividades com foco na definição de prioridades e melhorias de performances, considerando as ferramentas tecnológicas utilizadas para
realização de reuniões, eventos, seminários e gestão das redes sociais do Conselho, para que assim, o Conselho mantivesse estimuladas as
relações, na perspectiva do engajamento dos Arquitetos e Urbanistas e da sociedade em geral; Manteve-se, para 2021, a visão de atenção
para a questão dos custos e do equilíbrio fiscal, por força das instabilidades, já sinalizadas, e assim, o esforço operacional se direcionou a
atuação para construção de soluções que não impactassem no desembolso de recursos; Assim, o CAU/BA utilizou de forma maciça e
continuada os canais de comunicação virtual, desenvolvendo ações vinculadas ao cumprimento de sua finalidade legalmente instituída, que é
possível ser evidenciada através das atividades a seguir identificadas:

Foram inúmeras e continuadas ações de orientação que foram concebidas internamente, a partir das demandas evidenciadas pelas diversas
unidades operacionais, e divulgadas sistematicamente, com o objetivo de manter a sociedade e os profissionais informados sobre o
funcionamento da autarquia, formas de agendamento de atendimento, instabilidades de funcionamento do SICCAU, reuniões Plenárias,
além de orientações com conteúdos técnicos, para esclarecer dúvidas quanto aos serviços prestados pelo CAU/BA e de matérias que tenham
vinculação com o exercício da atividade profissional.
No início de 2021 iniciamos com uma série denominada: “lembretes”
Informativos para orientar:
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COMUNICAÇÃO – DEFESA DA ARQUITETURA

A atuação institucional da gestão direcionou ei nº 12378/2010 define como funções do sistema CAU, consoante dispõe o art. 24, § 1: “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. ”

O desafios de manter a instituição direcionada ao cumprimento de suas funções finalísticas, diante das instabilidades causadas pela situação
pandêmica, consoante analise de cenário anterior, impôs a esta pequena organização, ainda em situação de estruturação, direcionar suas
atividades definição de prioridades e melhorias de performances, considerando as ferramentas tecnológicas utilizadas para realização de
reuniões, eventos, seminários e gestão das redes sociais do Conselho, para que assim, mantivéssemos estimuladas as relações, na perspectiva
do engajamento dos Arquitetos e urbanistas e da sociedade em geral; Manteve-se, para 2021, o olhar atento para os custos, por força das
instabilidades, já sinalizadas, e assim, a busca operacional teve por foco a construção de soluções que não impactassem no desembolso de
recursos; Desta forma, o CAU/BA utilizou de forma maciça e continuada os canais de comunicação virtual, desenvolvendo ações vinculadas ao
cumprimento de sua finalidade legalmente instituída, que é possível ser evidenciada através das atividades a seguir identificadas:
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COMUNICAÇÃO - FOMENTO, ORIENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO

As redes sociais do Conselho, em tempos remotos de atuação, vivenciados forçosamente em face da situação pandêmicas, cuja permanência
transcorreu o exercício de 2021, se constituíram como ferramenta estratégica fundamental, para assegurar a troca de informações, manter
atualizadas as orientações técnicas, e assim, contribuir para potencializar e alavancar os objetivos estratégicos da organização.
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COMUNICAÇÃO - FOMENTO, ORIENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia convidou o Dr. Rodrigo Moraes,
especialista em Direito Autoral, para orientar e esclarecer arquitetos (as) e urbanistas
sobre a relevância do tema no exercício profissional.
Evento realizado em 28/10/2021

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia convidou o contador Antônio Paim para
orientar arquitetos e urbanista sobre Legalização de escritórios. O objetivo do painel era
esclarecer as dúvidas dos profissionais e promover maior familiaridade com a gestão
contábil e financeira dos negócios do segmento.
Evento realizado em 27/10/2021

Roda de diálogo com o premiado arquiteto e urbanista Adriano Mascarenhas e o
especialista em negócios Litelton Pires com o objetivo de abordar a importância do
comportamento empreendedor para alcançar uma carreira de sucesso em Arquitetura e
Urbanismo.
Evento realizado em 17/08/2021
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COMUNICAÇÃO

INDICADORES

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação com a 

sociedade

OBJETIVO

117.752,16

INVESTIMENTO REALIZADO

2,7%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

Acessos à página do 
CAU/BA

126.383

31% do previsto

PRINCIPAIS 

PROJETOS/ATIVIDADES

Atividade

Articulação Institucional e fomento de 
parcerias estratégicas - R$ 83.243,80

Projeto
Dia do Arquiteto – Evento feito de forma 
virtual, sem custo para a o CAU/BA

Comunicação Institucional – R$ 
34.508,36
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ÉTICA
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11 Reuniões Ordinárias

04 Sessões de Julgamentos

40 Intimações

08 Treinamentos

08 Processos Julgados
03 Recursos

08 Juízo de Admissibilidade

13 Deliberações CED-CAU/BA

O CAU/BA não realizou sessão de julgamento de processo ético-disciplinar no primeiro semestre de 2021 em razão da necessidade de preparação e
treinamento dos novos conselheiros eleitos, considerando a mudança de gestão decorrente das eleições para o triênio compreendido entre 2021 e
2023

Instituições de Ensino Superior - IES

Embora a elaboração das grades curriculares dos cursos de graduação não seja competência do CAU/BA, nota-se, juntamente com o aumento do
número de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, uma diminuição do percentual acerca das Instituições de Ensino que possuem
disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional nas grades curriculares dos referidos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo.
Atualmente, apenas 50% das IES possuem a matéria Ética em suas grades curriculares.

04 Execução de Sanção Ético-Disciplinar



ÉTICA

INDICADORES

Promover o exercício ético e 
qualificado da profissão

OBJETIVO

133.872,23

INVESTIMENTO REALIZADO

3,1%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

Índice de IES com ética 
na grade curricular

Índice de eficiência na
conclusão de processos 

50%

66,7%

67,50% do previsto

PRINCIPAIS 

PROJETOS/ATIVIDADES

Atividade

Operacionalização e processamento dos  
processos éticos - R$ 86.413,85

Operacionalização dos processos éticos 
e de multa/fiscalização – R$ 47.458,38

Atividade

47

Zelar pela observância dos dispositivos 
do Código de Ética.
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ENSINO
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O CAU/BA recepcionou da Plano de Ação 2021 elaborado pela gestão finda, com alocação de
recursos para despesas de passagens e diárias, entretanto, considerando a situação de
pandemia, as atividades implementadas pela Comissão, não impactaram em custos para o
Conselho, em razão da realização ter sido efetivada de forma remota:

 12 reuniões ordinárias regimentais;
 02 reuniões extraordinárias regimentais;
 Reunião nacional de Coordenadores das CEF’S Estaduais, promovido pelo CAU/BR;
 Participação de evento SENAI-CIMATEC, ministrando aula com a temática: Introdução à

Construção Civil do SENAI CIMATEC.
 Participação da CEF-CAU/BA em Comissão Julgadora do Edital 002/2021 - 1º Concurso de

Trabalhos de Conclusão De Curso Em Arquitetura e Urbanismo do CAU/ES;
 Edital de Boas Práticas em TFG – Trabalho Final de Graduação do CAU/SP 2021;
 Reunião do Comitê Técnico – SENAI-CIMATEC, para discussão da grade curricular do curso

de Arquitetura;

No segundo semestre de 2021, a Comissão de Ensino do CAU/BA realizou a Rodada de
fechamento de evento realizado pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/BA, com a
presença de lideranças estudantis, docentes e coordenadores dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo.

O objetivo do evento foi compreender os desafios enfrentados na prática do ensino sob as
perspectivas de alunos, professores e coordenadores de curso. No âmbito do debate, a
inserção da inovação e do uso de tecnologias associadas ao ensino e à formação no contexto
de pandemia e a avaliação do processo de construção de soluções diante problemáticas
surgidas.

A partir daí, a CEF-CAU/BA irá elaborar, conjuntamente, balizadores de recomendação
direcionados ao ensino sob a modalidade híbrida (presencial e remoto) no âmbito dos cursos
de Arquitetura e Urbanismo na Bahia.



ENSINO

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

OBJETIVO

R$0,00

INVESTIMENTO REALIZADO

0,0%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida% do previsto

PRINCIPAIS 

PROJETOS/ATIVIDADES

Atividade

Fomento ao aperfeiçoamento e à 
formação profissional - R$ 0,00
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NOTA: A atuação da Comissão, considerando a situação pandêmica de 2021, concentrou a realização de atividades sob formato remoto, 
deixando de impactar o orçamento com desembolsos e despesas
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PATROCÍNIO

O Plenário empossada em janeiro de 2021 recepcionou da gestão anterior e finda, Plano de Ação elaborado em 2020, a ser executado em
2021. A reprogramação orçamentaria ordinária dirigida pelo CAU/BR, foi desencadeada e provada em setembro de 2021, com validação a
iniciar em 1º de outubro de 2021, inviabilizando a promoção de ajustes e adequações nos editais que permitissem a respectiva publicização e
finalização no mesmo exercício.
Utilizou-se, assim, a modelagem já praticada, e desta forma encaminhou-se para publicação o Aviso de Chamamento Público no Diário Oficial
da União, no mês de dezembro do referido ano;

A Chamada Pública direcionada a fomento e patrocínio objetivou selecionar projetos que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura
e Urbanismo no Estado da Bahia para serem apoiados pelo CAU/BA através do aporte de recursos, mediante concessão de quotas, da forma
estabelecida no respectivo edital, com os seguintes direcionamentos:
a) Eventos: feiras, encontros profissionais, palestras, cursos, conferências, seminários, congressos, premiações e atividades afins;

b) Publicações: livros e outras publicações cujos conteúdos colaborem para fomentar a Arquitetura e o Urbanismo e disseminar informações
relevantes para o segmento;

c) Produções: audiovisuais e exposições.



INDICADORES

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

Urbanismo

OBJETIVO

R$60.000,00

INVESTIMENTO REALIZADO

1,4%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

Índice da capacidade
de execução dos 
investimentos 
em patrocínios

99%

99% do previsto

PRINCIPAIS 

PROJETOS/ATIVIDADES

Projeto
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PATROCÍNIO
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

O Sistema CAU detém como diretriz permanente do planejamento estratégico a implementação de ações direcionadas ao fomento e efetivação
da Lei de nº 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social;

O ano de 2021, o CAU/BA idealizou e executou atividades que buscassem posicionar o CAU, como ente que tem por fim pugnar pelo
aperfeiçoamento da Arquitetura e Urbanismo, e desta forma, implementar ações que aproximasse a instituição dos diversos atores que
integram a cadeia de fomento voltada para ATHIS (assistência técnica);
Como consequência desta busca de aproximação e de articulação, o CAU/BA realizou evento denominado de MESA REDONDA – CASA DIGNA É
SEU DIREITO, estruturado em 03 (três) ciclos:

1. O primeiro ciclo, denominado: “O CAU/BA dialoga com Comunidades”:

O primeiro ciclo pretendeu abrir o diálogo com as diversas representações das associações de bairros e de comunidades, para através da
apresentação da Lei nº 11.888/2008, obre a conscientização dos direitos assegurados pela legislação vigente;
Contou como facilitadores, a Dra. Bethânia Ferreira, defensora Pública do Estado da Bahia e a Sra. Marli Carrara, Militante da Luta por Moradia!

2. O segundo ciclo, denominado: “O CAU dialoga com Instituições de Ensino”:

Manteve-se o formato inicial de aproximação e sensibilização, neste segundo ciclo, entretanto na ambiência do ensino, já existem profissionais
com formação em Arquitetura e Urbanismo, atuando como professores, gestores e dirigentes;

Desta forma, o segundo ciclo além de sensibilizar, pretendeu abrir um espaço de troca das experiências vivenciadas na perspectiva da formação
profissional e ATHIS, mas, também, fomentar a criação de direcionadores que estimulassem o conhecimento voltado aos valores da Arquitetura
social;

Outro ponto de abordagem do segundo ciclo, é estimular a alavancagem de desenvolvimento de projetos em que as Instituições de Ensino
implantem escritórios modelos de ATHIS, cuja apoio poderá ser implementado através de parceria técnica com o CAU/BA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA – SEMANA ATHIS
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GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

As facilitadoras participantes do segundo ciclo: a Conselheira Estadual Titular Loris Brantes e a Arquiteta e Urbanista Ariadne Moraes;

3. O terceiro ciclo, denominado: “O CAU dialoga com Gestores Municipais”:

O terceiro ciclo buscou sensibilizar os gestores municipais para implantação da Lei nº 11.888/2008, aos Prefeitos e gestores Municipais,
conscientizar sobre a necessidade de captação de recursos para sua viabilização e recomendar a implantação de Conselho Municipal
direcionado a Assistência Técnica;
Contou como facilitadoras as Arquitetas e Urbanistas Claudia Pires e Eleonora Mascia, também Presidente da Federação Nacional dos
Arquitetos e Urbanistas (FNA);
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O CAU/BA publicizou Edital de Chamamento Público objetivando recepcionar propostas e selecionar projetos de Assistência Técnica de
Habitação de Interesse Social, para fomentar a atuação em dois segmentos:

• sensibilização comunitária, e
• atendimento direto.

O valor total disponibilizado pelo edital num total de R$ 88 mil (oitenta e oito mil reais), estruturado para concessão de cotas com valor
máximo de R$ 22 mil (vinte e dois mil reais), objetiva estimular a atuação direcionada ao cumprimento da Lei de nº 11.888/2008 – de
Assistência Técnica.



INDICADORES

Fomentar o acesso da sociedade à 
Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO

R$88.000,00

INVESTIMENTO REALIZADO

2%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

Índice de RRT por 
população

(1.000 habitantes)

99,2% do previsto

PRINCIPAIS 

PROJETOS/ATIVIDADES

Projeto
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GESTÃO DE PESSOAS

Gasto com Pessoal

Para o exercício de 2021, o CAU/BA estimou em seu orçamento o

montante de R$ 1.466.636,60 para gasto com pessoal. Deste montante,

foi gasto a importância de R$ 1.377.675,25 que representa 93,93% do

valor programado para esta finalidade.

O CAU/BA finalizou o exercício de 2021 com 17 pessoas implementando
atividades perante o Conselho, disponibilizadas da seguintes forma:

O CAU/BA conta ainda com 12 conselheiros efetivos e 11 suplentes
eleitos para a gestão 2018-2020 com atuação nas Comissões regimentais
Ordinárias e Especiais.
Manteve, portanto, o CAU/BA, o foco no equilíbrio fiscal em face dos
gastos de pessoal, finalizando o exercício na faixa de 35,2%, conforme
implementado das suas despesas em face das receitas.

Força de Trabalho - Colaboradores

14 3

5

2

10

41 a 50 anos

até 40 anos

51 a 60 anos

56

DESPESA 2019 2020 2021

Pessoal e encargos 1.301.904,55 1.318.034,37 1.377.675,25 
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GESTÃO DE PESSOAS
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A situação pandêmica que alcançou todas as organizações nos diversos setores produtivos, implicou em mudanças que romperam com
paradigmas e reconfiguraram os diferentes tipos de relações existentes e travadas pela Administração Pública; A transformação digital, bem
como as adaptações realizadas na ambiência das relações trabalhistas, com o teletrabalho, home-office, reuniões e eventos virtuais,
impactaram, igualmente, na atuação do Conselho, na perspectiva da gestão de pessoas.

O CAU/BA, considerando as instabilidades vivenciadas por força das consequências da Covid-19, especialmente quanto a questão vinculada a
arrecadação e realização da receita, suspendeu em 2021 a realização do Concurso Público, considerando o planejamento elaborado pela
gestão finda.

Em que pese a suspensão do Concurso Público, medidas alternativas remodelaram a ambiência interna, seja no âmbito das pessoas, com
vinculação efetiva, cargo de confiança ou terceirizados, buscando estimular espaços com interfaces constantes entre os colaboradores,
considerando suas atribuições, responsabilidades e reposicionamento operacional organizacional.

A Lei nº 12.378/2020, em seu art. 24, § 1º expressamente dispõe sobre as finalidades institucionais do Conselho, e de forma cristalina resulta
evidenciado que as atividades finalísticas do Conselho, não se restringem apenas a fiscalização, mas em atividades de orientação, de
disciplinamento, de valorização e de ética.

Tais competências finalísticas se situam no mesmo patamar de valorozação, consoante expressa disposição do texto legal, porquanto não se
verifica qualquer destaque textual, impondo que a gestão das pessoas atue para que os colaboradores do Conselho sejam envolvidos na
implementação de atividades atreladas as funções finalísticas instituídas pela lei de regência, e desta forma, possam executar atividades fim e
atividades meio, da direção do cumprimento da missão institucional.

Por esta razão o CAU/BA optou em escolher como direcionadores da gestão os objetivos estratégicos locais que se identificam com o foco da
gestão, na direção do cumprimento do conjunto de finalidades, quais sejam: ensino, atendimento e ética.

A capacitação e o fomento da qualificação se constitui para o CAU/BA como direcionador vinculada a gestão de pessoas, e a delegação de
autonomia para que as unidades avaliem a pertinência e adequação dos conteúdos a serem priorizados, para efeito de treinamento, em face
das atividades desenvolvidas.



GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pregão 
• Contratação de empresa fornecedora de serviço de prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento 

de cartões alimentação;

Chamamento Público
• Produtos e Serviços para Arquitetos e Urbanistas
• Patrocínio
• Athis  

Inexigibilidade
• Licença para uso de ferramenta de pesquisa de preços – Banco de Preços

Dispensa de Licitação 
• Gestão de conteúdo, aquisição de certificados digitais A3, locação de impressoras, aquisição de notebooks e seguro imóvel – Sede

CAU/BA.
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A gestão de licitações e contratos do CAU/BA fundamenta-se no quanto disposto na Lei 8.666/1993, na Lei 10.520/2002, no Decreto n°
10.024, de 20 de setembro de 2019 e a Lei Complementar 123/2006, ficando a cargo da Assessoria Jurídica da autarquia a apreciação e
exame das minutas de edital, contratos, convênios, termos de acordo, aditivos, ou outros existentes, na forma da legislação vigente;

Dentre os principais feitos, destaca-se a adesão ao sistema federal de contratações públicas, além da padronização de editais, para utilização
sob o formato eletrônico, e ainda, padronização de instrumentos de cotação, termos de referência, ordens de serviços para serem utilizados
pelas diversas unidades organizacionais;

Considerando a situação pandêmica e o contingenciamento com cancelamento de itens vinculados a execução de despesas, aquelas que
foram efetivamente realizadas no exercício de 2021, estiveram conectadas a manutenção organizacional, e com este fundamento, encontram-
se destacadas as que foram contratualizados sob o formato direto, por dispensa de licitação, em maior quantitativo, observado o
cumprimento dos limites previstos no art. 24 da Lei nº 8.666/93,que demonstraram se constituir, diante dos específicos objetos, em solução
menos dispendiosa e, assim, figuraram como de melhor opção.
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RESULTADOS

A Presidência do Conselho, no início do mês de fevereiro elaborou documento, denominado
de Plano 100, influenciado pela perspectiva positiva de avaliação de cenário externo, e que, em
tese, direcionaria as ações da instituição até o primeiro semestre;

Entretanto, por força da desaceleração e, principalmente, da instabilidade quanto a forma de
operacionalização da vacinação em todo o território nacional, associada a mutabilidade de
direcionamentos quanto a absorção do isolamento social, dos fechamentos e abertura das
diversas atividades econômicas, muitas das ações planejadas não puderam ser viabilizadas no
período, impondo readequações e reprogramações de prazos;

Os eixos de atuação do Plano 100 de Gestão do CAU/BA contaram com três pilares: Articulação
e aproximação institucional; estimular atuações com foco na atribuição Pugnar; e 
Comunicação (comunicar o CAU/BA e a Arquitetura) e direcionaram a atuação durante todo o 
exercício de 20221;

Os resultados prospectados:
 Engajamento e pertencimento;
 Fortalecimento da política institucional local;
 Melhoria e ampliação do atendimento/diálogo;
 Manutenção e ampliação do  acesso;
 Ampliação da participação em órgãos representativos municipais;
 Aproximação e fortalecimento do CAU da sociedade;
 Fomento e fortalecimento da integração;
 Proporcionar maior interação entre alunos e o CAU/BA;
 Maior divulgação dos resultados institucionais

A seguir evidenciamos ações do CAU/BA que materializam o cumprimento dos resultados:
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RESULTADOS – ARTICULAÇÃO E APROXIMAÇÃO INSTITUCIONAL
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O CAU/BA numa iniciativa inovadora, e atendendo grande demanda dos profissionais Arquitetos e Urbanistas, elabora justificativa e articula
apoio político para inclusão dos Arquitetos e urbanistas no rol de beneficiários do regramento do MEI, considerando que a grande maioria dos
profissionais atua de forma autônoma e com faturamento dentro do limite anual estabelecido pela legislação., além da possibilidade de
promover a desburocratização e facilitação tributária.

A ação fez inserir a questão na discussão política sobre profissionais liberais integrarem o MEI e ainda, promoveu grande engajamento e
participação entre os Arquitetos e urbanistas, no âmbito

RESULTADOS – ARTICULAÇÃO E APROXIMAÇÃO INSTITUCIONAL
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RESULTADOS – ARTICULAÇÃO E APROXIMAÇÃO INSTITUCIONAL
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RESULTADOS – ARTICULAÇÃO E APROXIMAÇÃO INSTITUCIONAL
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RESULTADOS

O primeiro semestre de 2021 foi marcado por ações de aproximação e de
articulação institucional, visando inserir a Arquitetura e Urbanismo na pauta
das Cidades, do direito fundamental à melhoria dos espaços urbanos, que se
conectam a vida do coletivo social, alcançando, como não poderia se deixar
de verificar, as relações do próprio exercício profissional dos Arquitetos e
Urbanistas.

O comunicar o CAU e a Arquitetura, pretende como conceito, comunicar o
CAU nas suas diversas atividades, desde aquelas que esclareçam sobre a
prestação de serviços, atividades burocráticas, vinculadas as questões
processuais, administrativas e operacionais, quanto aquelas que objetivam
informar, orientar, socializar, para de forma transparente e principalmente,
inclusiva, facilitar o acesso e a compreensão do rol de temáticas e matérias,
que abarcam não apenas a Arquitetura e Urbanismo, mas as boas práticas
vinculadas ao exercício da atividade profissional, bem como as atividades dos
Conselhos.

Os resultados de participação e de engajamento, mediante avaliação dos
comentários, na grande maioria positivos no que tange a atuação do
Conselho, no Estado da Bahia, inclusive com críticas construtivas,
direcionaram a avaliação, permitindo a remodelagem das decisões
estratégicas e de atuação do Conselho vinculadas a determinados temas e
matérias.



65

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

RESULTADOS

Tratando de identificar neste relatório, os resultados organizacionais, cumpre evidenciar a iniciativa do CAU/BA, articulada em abril de 2021,
quando, ao encaminhar Ofícios aos Senadores Jaques Wagner e Otto Alencar, e também, ao Deputado Federal Otto Alencar Filho, Presidência
do CAU/BR e demais Presidentes dos Sistema CAU, para pleitear a inclusão dos Arquitetos e Urbanistas no rol de beneficiários do MEI,
alavancou a imagem do Conselho da Bahia, no âmbito nacional;

O resultado desta articulação e sensibilização, por parte do CAU/BA foi a protocolização, pelo Deputado Federal Otto Alencar Filho, do Projeto
de Lei Complementar de nº 55/2021, requerendo tal enquadramento e, ainda, mobilização dos profissionais, como também, divulgação da ação
estratégica da instituição nos canais de imprensa, disponível em:

https://www.71noticias.com/projeto-de-lei-propoe-enquadramento-do-arquiteto-como-microempreendedor-individual/,

Tal ação gerou valor e impacto quanto a atuação da autarquia, e certamente colocou a instituição na direção do cumprimento de sua atividade
finalística, qual seja: pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. (§ 1º, Art. 24 da Lei), bem como estimulou o
engajamento e a discussão da matéria no cenário nacional.

REGULAMENTAÇÃO DA TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS

A nova gestão prioriza a informação e o acesso, princípios que sustentam a relação
de transparência da gestão. Assim, o primeiro desafio a vencer foi normatizar, no
âmbito do CAU no Estado da Bahia, a transmissão “on line” e ao vivo, das reuniões
Plenárias, Ordinárias e Extraordinárias, e manter os profissionais devidamente
informados quanto a agenda de datas, estimulando assim, o acompanhamento da
gestão e dos temas que são analisados e deliberados.

A regulamentação foi devidamente regulamentada no segundo mês desta gestão, e
a partir de então, todas as reuniões Plenárias do CAU/BA foram devidamente
transmitidas, sendo, possível não apenas aos Arquitetos e Urbanistas
acompanharem, mas, também, a sociedade, possibilitando a estruturação de
relações que fomentem a confiabilidade e a clareza da gestão;

https://www.71noticias.com/projeto-de-lei-propoe-enquadramento-do-arquiteto-como-microempreendedor-individual/


66

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

RESULTADOS – REGISTRO DA ATUAÇÃO EM NÚMEROS

A gestão em números, considerando o primeiro semestre do ano de 2021, buscou direcionar o a atuação não apenas para a Articulação, mas
também, para a estruturação interna, inclusive com revisão de normativos e levantamento diagnóstico sobre os gargalos da gestão, seja sob a
perspectiva de investimento tecnológico, equipamentos, sistemas, pessoal, gerenciamento de processos e documentos, fiscalização, entre ouras
temáticas vinculadas a estruturação.

Itens prioritários implementados no exercício de 2021:

 Uniformização do plano de trabalho a ser utilizado por todas as comissões;
 Revisão do Regimento Interno;
 Revisão do Edital de Credenciamento de produtos e Serviços;
 Revisão do Credenciamento de Serviços de Qualificação;
 Revisão dos Critérios de Aquisição do Imóvel Sede;
 Revisão do Plano de Fiscalização da autarquia;
 Revisão do normativo de antecipações;
 Elaboração da minuta do normativo de diárias;
 Elaboração do Plano de Ação com absorção do Concurso Público para 2022;

A repetição dos processos de chamamento público, direcionados a Fomento de Patrocínios e vinculados 
a Assistência Técnica, foram ações estratégicas adotadas pelo CAU/BA, no primeiro semestre, 
considerando que resultaram desertos;



5. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, 

FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
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2017 2018 2019 2020 2021

PREVISTA 3.077.515,65 3.342.905,00 3.516.275,02 2.866.289,87 3.461.693,68

EXECUTADA 3.038.063,59 3.315.156,34 3.596.837,76 3.454.832,83 4.653.910,98

0,00
500.000,00

1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00

Comparativo de Arrecadação

PREVISTA EXECUTADA

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Total – R$ 4.653.910,98

A receita arrecadada até dezembro de 2021 atingiu o valor de
R$ 4.653.910,98, que corresponde a 134,44% da Receita Corrente
Prevista que é de R$ 3.461.693,68 e de 73,86% da Receita
Orçamentária de 2021 que é de R$ 6.301.125,87.

A Receita Corrente arrecadada até dezembro de 2021 foi superior a
Receita Corrente Arrecadada no mesmo período de 2020, no valor de
R$ 1.199.078,15, correspondente a 34,71%.

Resultado Financeiro

O CAU/BA passou com um Superávit Financeiro no valor de R$ 8.528.035,58

conforme demostrado no balanço patrimonial de dezembro de 2021.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Cobrança
Neste ano, foram enviados 4.539 e-mails de informes de
inadimplência, sendo 3.211 para PF e 1.328 para PJ, e foram
abertos 303 processos de cobrança administrativa por débitos
de anuidades.
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Da Despesa

A despesa realizada até dezembro de 2021 atingiu o valor de R$ 2.495.773,88, que corresponde a 39,61 % da Proposta Orçamentária de 2020 que foi 
de R$ 6.301.125,87. A não efetivação da compra da sede do CAU/BA, e, por conseguinte, o valor destinado a para a reforma e estruturação do imóvel
não utilizados, fez com que a despesa orçamentária não atingisse o que tinha sido previsto.

A Despesa Corrente realizada até dezembro de 2021 foi superior a Despesa Corrente Realizada no mesmo período de 2020, no valor de R$ 326.990,29, 
correspondente a um decréscimo de 15,20%. 
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Despesa Total – R$ 2.495.773,88

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até dezembro de 
2021, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 2.158.137,10 do 
valor arrecadado até o mês de dezembro de 2021.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

2017 2018 2019 2020 2021

RECEITA 3.038.063,59 3.315.156,34 3.596.837,76 3.454.832,83 4.653.910,98

DESPESA 2.932.287,64 2.701.547,06 2.614.219,93 2.166.599,59 2.495.773,88
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DETALHAMENTO DA DESPESA

DESPESA 2018 2019 2020 2021

PESSOAL E ENCARGOS 1.328.037,46 1.301.904,55 1.318.034,37 1.377.675,25

DIARIAS 226.848,21 178.626,91 10.823,81 7.818,24

MATERIAL DE CONSUMO 20.453,08 28.454,95 5.679,93 8.349,00

SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA 14.993,33 18.026,68 18.882,52 3.228,33

SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 582.477,40 604.445,02 449.698,89 507.300,82

PASSAGENS 101.821,04 120.898,57 11.214,40 11.426,97

ENCARGOS DIVERSOS 62.900,04 70.363,45 64.830,98 82.330,32

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - - 1.157,83 323,47

TRANSFERENCIAS CORRENTES 359.216,50 288.760,22 271.128,86 479.989,48

DESPESA DE CAPITAL 4.800,00 2.739,58 15.148,00 17.332,00

TOTAL 2.701.547,06 2.614.219,93 2.166.599,59 2.495.773,88
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O gráfico de despesas acima demonstra que os maiores recursos foram aplicados em pessoal, serviços de terceiros pessoa jurídica e

transferências correntes. As especificações desses gastos foram executados conforme tabelas a seguir.

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 507.300,82
Serviço de Consultoria 75.390,68

Serviço de Consultoria Contábil 65.515,68

Outras Consultorias 9.875,00

Serviço de Comunicação e Divulgação 16.911,36

Serviços Prestados 414.998,78

Serviços de Apoio Adm. e Operacional 215.514,39

Locação de Bens e Imóveis 128.220,80

Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equip. 24.003,00

Serviço de Reparos e Conserv. de Bens e Imóveis 0,00 

Serviço de Energia Elétrica 12.213,90

Serviço de Água e Esgoto 1.874,88

Serviço de Correios e Telégrafos 1.078,00

Serviços Gráficos 4.950,00

Despesas com Telecomunicações 24.276,69

Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.681,01

Seguros de Bens Imóveis 686,112

Aquisição de Sistemas/Programas 150,00

Serviços de Intermediação de Estágios 300,00

Na conta de “Serviços de Apoio Adm. e Operacional”, está a contratação

de empresa para fornecimento de mão de obra terceirizada para os

serviços de recepcionistas, Copeiragem e limpeza;

Na locação de Bens e Imóveis, o CAU/BA permanece no mesmo imóvel

desde 2012 e o valor mensal da locação de R$ 9.428,00 foi reajustado

para R$ 11.313,60, a partir de maio de 2021 conforme definido em

contrato.

Transferências Correntes 479.989,48

Fundo de Apoio ao CAU/UF 72.887,99

Convênio, Contratos e Patrocínios 407.101,49

Convênios Acordos e Ajuda a Entidades 148.000,00

Centro de Serviços Compartilhados - CSC 259.101,49
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GESTÃO PATRIMONIAL

Investimento em Infraestrutura e Equipamentos.
Devido a não aquisição da sede do CAU/BA em 2021, e, por conseguinte, a não realização da aquisição de equipamentos prevista no plano de ação 
de 2021, apenas foi investido o valor de R$ 17.332,00 para atender a necessidade do trabalho em home office devido a pandemia. 

Locação de Imóveis e Equipamentos
O CAU/BA não tem sede própria e aluga o mesmo imóvel desde 2012, com um custo mensal de R$ 11.313,60. Com relação a equipamentos, o
Conselho aluga os aparelhos de ar condicionado das 7 salas que compõem a estrutura da sede, pagando um valor mensal de R$ 1.641,00 e duas
impressoras laser multifuncionais monocromáticas com valor mensal de R$ 496,00.

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O CAU/BA utiliza os serviços ofertados pelo centro de serviços compartilhados - CSC que fornece uma cesta de produtos e serviços que

transitam de maneira uniformizada em todas as unidades da federação, com um custo anual para o CAU/BA de R$ 259.101,49.

O Centro de Serviços Compartilhados (CSC) gerencia serviços como o Sistema de Comunicação e Informação do CAU (SICCAU) e o Sistema de

Inteligência Geográfica (IGEO), além de informações contábeis e gerenciais internas do CAU.

O CAU/BA, em conjunto com os CAU/UF, conta com o atendimento do Centro de Serviços Compartilhados-CSC, conforme definido na Resolução

n. 92 do CAU/BR, de 10 de outubro de 2014, que compreendem os seguintes serviços:

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

1 - Gerencial:

2 - Corporativo e Ambiente Profissional;

3 - Sistema de Informação Geográfica;

b) Serviço de DATA CENTER;

c) Rede Integrada de Atendimento (RIA), compreendendo:

1 - Serviço de Tele Atendimento Qualificado (TAQ);

2 - Serviço Telefônico de Tele Atendimento 0800;

d) Contratação de empresa para fornecimento de licença para uso em sistemas Orçamentário, Financeiro e Contábil e Patrimônio,
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GESTÃO DE CUSTOS

Do valor executado R$ 2.495.773,88 referente as atividades e projetos constantes no plano de ação de 2021, foram investidos em projetos e
atividades das áreas finalísticas definidas no planejamento estratégico o montante de R$ 1.249.107,08 , correspondendo a 50,05%. Enquanto os
outros 49,95% que equivalem a R$ 1.246,666,80 foram investidos na área meio ou de suporte ao CAU/BA. Especificamente em projetos, foram
executados R$ 165.332,00 vinculadas as áreas estratégicas identificadas pelo Conselho.

A gestão de custos do CAU/BA é efetuada de acordo com as diretrizes orçamentárias, realizadas por centro de custos distribuídos entre Projetos
e Atividades vinculados aos objetivos estratégicos especificados no seu Plano de Ação .
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Orçado 162.839,97 667.758,86 219.123,73 51.158,96 447.852,18 183.468,51 106.289,67 280.009,95 303.606,82
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Orçado Executado



74

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

MPF Organizações Contábeis Ltda EPP
CRC/BA 6010/O-0
Antonio Carlos Paim Cardoso Júnior

Sócio Administrador
CRC/BA 022.118/O-5

A contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia – CAU/BA é realizada pela empresa 
MPF Organizações Contábeis Ltda EPP, contratada através de procedimento licitatório. 

As Demonstrações Contábeis do CAU/BA são as seguintes:
• Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos da autarquia;
• Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em confronto com a sua execução, ou seja, 

a receita prevista versus a arrecadada e a despesa autorizada versus a executada;
• Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – visam demonstrar o fluxo financeiro da autarquia 

no período, ou seja, as entradas de recursos em confronto com as saídas;
• Demonstração das Variações Patrimoniais – neste demonstrativo é apurado o resultado patrimonial do 

período, fruto do confronto das variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais 
diminutivas (despesas).

• Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – são informações adicionais às Demonstrações Contábeis, 
com o objetivo de facilitar a compreensão destas a seus diversos usuários.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a seguir: a lei 
4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição.

“Declaro, considerando os procedimentos contábeis adotados ao longo do exercício de 2021, que as informações
constantes nas Demonstrações Contábeis, regidas pela a lei 4.320/64, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade
Técnicas do Setor Público – NBC TSP e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição, relativas
ao exercício de 2021, refletem nos seus aspectos mais relevantes, a situação orçamentária, financeira e
patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia – CAU/BA.”

RELATO DO CONTADOR



Informações gerais

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/Ba, criado pela Lei nº 12.378/2010 tendo como principais atividades orientar, disciplinar e

fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo.

O CAU/BA é uma autarquia vinculada à Administração Indireta dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e
financeira, cujas atividades são custeadas exclusivamente pelas próprias rendas, tendo sua estrutura e organização, estabelecidos no Regimento
Geral do CAU aprovado pela Resolução CAU/BR nº 139/2017 e Regimento Interno do CAU/BA. A entidade goza de isenção tributária, conforme
artigo 150, inciso VI, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988.

O Conselho está localizado na Rua Território do Guaporé, 218 – Cep 41.830-520 – Pituba – Salvador – Bahia.

Apresentação das demonstrações contábeis

Base de preparação

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 06/18, e Portaria STN n° 877 de 18/12/2018, 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 16.

Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

Provisões para férias de empregados/funcionários;
Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível; 
Provisões para contingências, sempre que constituídas; e
Provisão para devedores duvidosos, sempre que constituída
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Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade, de forma comparativa com as demonstrações

contábeis do exercício anterior.

Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem, principalmente, o cálculo das 
depreciações sobre o ativo imobilizado (Nota 3.4), a estimativa para perdas em função do risco de crédito de contribuintes (Nota 3.2.1) e a provisão 
para riscos trabalhistas e cíveis (Nota 3.8). Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião 
da sua realização ou liquidação.

Políticas Contábeis

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, aplicadas de forma uniforme com o exercício anterior,

exceto no que tange às provisões para devedores duvidosos (subitens 3.2.1 e 3.2.2), ressaltam-se::

Caixa e equivalente de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros

fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de

liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os

quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de

mercado ou de realização.
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Créditos de anuidades

Os créditos de anuidades relativas ao exercício são reconhecidos ao início do exercício em conta específica, pelo valor estimado em proposta

orçamentária referente à previsão de receitas dos profissionais e empresas ativos no banco de dados do CAU/BR. Após o encerramento do

exercício, o saldo não recebido é transferido para outra conta do ativo, representando créditos de anuidades de exercícios anteriores.

Ajuste para Perdas de Devedores Duvidosos

Implantação de política contábil em 2017 – Em atendimento aos prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro

Nacional, por meio da Portaria STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP), e pelo

Conselho Federal de Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016 (Mensuração

de Ativos e Passivos nas Demonstrações Contábeis), o CAU/BA procedeu a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa ao

encerramento do exercício de 2017.

Base de mensuração – Média ponderada dos percentuais de recebimento de anuidades de pessoas físicas e jurídicas nos últimos três exercícios

anteriores do exercício corrente, aplicada sobre o estoque acumulado de créditos oriundos de anuidades não recebidas relativas aos exercícios

de 2012 (ano de início das atividades do Conselho) a 2021.

Julgamento pela aplicação – Tratando-se de implantação de política, decidiu-se aplicar critério proposto pelo CAU/BR por meio da Orientação 
Técnica Conjunta nº 01/2017, plausível à realidade do CAU/BA, considerando-se o princípio contábil do conservadorismo ou prudência ao tempo 
em que se utiliza o comportamento histórico de recebimentos em detrimento de estimativas de recebimentos em ações de cobrança.

Estoques

Os estoques são registrados ao custo de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização. Os estoques estão

representados exclusivamente pelo almoxarifado de materiais de uso e consumo em expediente.
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Imobilizado

Avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por “impairment”, quando aplicável.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade.

O CAU/BA segue integralmente a Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017 expedida pelo CAU/BR, quanto aos procedimentos na aquisição,

baixa e na depreciação/amortização dos seus bens patrimoniais.

A depreciação é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada, como segue:

Anos Valor residual

Móveis e utensílios 10 10%

Veículos de uso administrativo 8 10%

Veículos de uso da fiscalização 5 10%

Máquinas e equipamentos 5 10%

Equipamentos de processamento de dados 5 10%

Biblioteca 10 0%

Utensílios de copa e cozinha 5 10%

Sistemas de processamento de dados 10 10%

Instalações 10 10%

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.

Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que aplicável, são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são

reconhecidos na execução orçamentária.

Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros

Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias

indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu

valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso.
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Outros ativos e passivos

Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias

auferidos. Quando requerido, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais

ajustados quando houver efeito relevante.

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando

requerido, os elementos do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando

houver efeito relevante.

Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores

no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso

contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

Provisões para riscos cíveis e trabalhistas

Reconhecidas quando a Entidade possui uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que

uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao

valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos

relacionados ao passivo.
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São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos

assessores legais da Entidade. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa nº13.

Implantação de política contábil em 2017 – Em atendimento aos prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional,

por meio da Portaria STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP), e pelo Conselho

Federal de Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016 (Mensuração de Ativos e

Passivos nas Demonstrações Contábeis), o CAU/BA procedeu ao registro contábil de Provisões para Contingências Cíveis e Trabalhistas ao

encerramento do exercício de 2018.

Base de mensuração – O CAU/BA adota a Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017 expedida pelo CAU/BR, em consonância com as instruções

contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

As contingências que compõem o passivo circulante e/ou passivo não circulante, se aplicável, observa os critérios do estudo de possibilidade de

perdas cuja elaboração é de responsabilidade da Assessoria Jurídica do Conselho.

As ações judiciais trabalhistas ou cíveis com estimativa de valor confiável e que apresentam uma situação de saída de recurso provável são tratadas

como provisão no passivo circulante e/ou passivo não circulante. As ações que não possuem estimativa confiável ou que não demonstram

probabilidade de saída de recursos são tratadas como passivos contingentes, integrando as notas explicativas às demonstrações contábeis.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da

Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de

conversibilidade e exigibilidade.
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Balanço Orçamentário

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

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

Balanço Financeiro

O 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 das variações patrimoniais

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

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

Demonstração do fluxo de caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças 
em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços.

Gestão de Risco Financeiro

Considerações gerais e políticas 
As operações financeiras da Entidade são realizadas por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia previamente aprovada pela alta 
governança.
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As estratégias de gerenciamento de riscos da Entidade e os efeitos nas demonstrações contábeis podem ser resumidos como segue:

Risco de Crédito

O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo devedor ou contraparte de suas obrigações

financeiras nos termos pactuados. Essa exposição está relevantemente associada às aplicações financeiras mantidas pela Entidade, conforme Nota

Explicativa nº 5, bem como aos valores a receber (anuidades), descritos na Nota Explicativa nº 6..

O entendimento da Administração é de que o risco de crédito está substancialmente mitigado:

i) com relação às aplicações financeiras, os recursos estão preponderantemente aplicados em instituições financeiras de primeira linha, cujos prazos

de vencimento são de curto prazo; e

ii) com relação ao contas a receber os valores estão anuidades a receber dos profissionais arquitetos e urbanistas, sendo que para o exercício da

profissão as anuidades precisam estar adimplentes.

Adicionalmente, não há nenhum indicativo de redução ao valor recuperável desses ativos.

Risco de mercado

O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da mudança nos preços de mercado de instrumentos financeiros e

compreende os riscos de flutuação da moeda, de taxa de juros e de preços. Essa exposição está relevantemente associada às taxas pactuadas com

instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas pela Entidade, conforme apresentada na Nota Explicativa nº 4. O entendimento da

Administração é de que o risco de taxa de juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em produtos de renda fixa com taxas

atreladas à variação do DI, com insignificante margem de alteração.
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Risco de liquidez

O risco de liquidez está associado à eventual falta de recursos para honrar os compromissos assumidos, em função do descasamento entre ativos e

passivos. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade por meio do departamento financeiro.

A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender

às necessidades operacionais.

Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020

Caixa - -

Banco com movimento - 1.3760,14

Aplicações financeiras 8.897.525,98 6.643.003,55

Total 8.897.525,98 6.656.763,69

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários e títulos de renda fixa emitidos e compromissados pelas

instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e possuem

liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é registrada como receita no resultado corrente.
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Créditos de curto prazo

2021 2020

Créditos de anuidades do exercício 1.239.646,11 1.192.236,11

Créditos de anuidades de Exercícios anteriores 375.833,42 294.427,28

(-) Provisão para devedores duvidosos 0,00 0,00

Total 1.615.479,53 1.486.663,42

A Entidade registra a provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa somente nos créditos a receber no longo prazo.

Os créditos de curto prazo, apresentados na tabela acima, são referentes aos valores em aberto de anuidades dos inscritos Pessoa Física e Pessoa

Jurídica do Conselho de Arquitetura da Bahia, que tem previsão de recebimento até o fim do exercício de 2022, conforme previsão orçamentária

para este exercício. Essa definição foi aplicada a partir do exercício de 2019, sendo o restante dos valores inadimplidos transferidos para o Longo

Prazo, devido ao prazo do recebimento ser posterior ao término do exercício seguinte.

Demais créditos e valores a curto prazo

2021 2020

Adiantamento Salarial 4.433,66 101,47

Tributos a Recuperar 234,93 234,93

Entidades públicas devedoras 946,74 2.130,35

Devedores da entidade 1.842,89 4.233,23

Total 7.458,22 6.699,98
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Demais créditos e valores a curto prazo
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Os saldos relacionados acima são compostos da seguinte forma:

 Adiantamento salarial registra o saldo de pagamento de adiantamento de férias para apropriação na ocorrência do fato gerador.

 Tributos a recuperar, registra os valores dos tributos que foram pagos em duplicidade sobre fatura interline R$ 94,06; nf 7202

Rabelo Cunha 15,99; nf 400007484 Coelba R$ 121,94 e está em tramitação para pedido de compensação/devolução;

 Entidades públicas devedoras, registra o valor de R$ 946,74 em nome do CAU/BR referente a cota parte sobre anuidades/taxas

devolvidas a profissionais em virtude de pagamentos em duplicidade e/ou indevidos;

 Devedores da entidade registra o valor de R$ 1.842,89 referentes a juros e multas sobre darfs e/ou pagamento indevidos a

fornecedores, já notificados para devolução.



Créditos a Longo Prazo

2020 2020

Créditos de anuidades em Divida Ativa Administrativa 3.064.627,38 2.497.845,72

Créditos de anuidades em Divida Ativa Judicial 0,00 0,00

(-) Provisão para devedores duvidosos 2.944.443,34 -2.222.063,60

Total 120.184,04 275.782,12

Custo
Depreciação 

Acumulada
2021 2020

Móveis e utensílios 144.585,61 -109.510,06 35.075,55 48.090,60

Máquinas e equipamentos 34675,55 -27.065,46 7.610,09 10.351,13

Utensílios de copa e cozinha 400,75 -336,22 64,53 100,55

Equipamentos de

processamentos de dados
117.105,72 -80.237,75 36.867,97 22.778,30

Biblioteca 203,16 -133,80 69,36 87,61

Total 296.970,79 -217.283,29 79.687,50 81.408,19

Imobilizado
A Entidade acompanha anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e não foram identificadas diferenças significativas durante o ano. 
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A constituição do valor se deu mediante reconhecimento de anuidades a receber em longo prazo, separando-as neste exercício de 2021 das 
anuidades a receber de exercícios anteriores de curto prazo
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Movimentação do ativo imobilizado:

31.12.2020 Adições Baixas Depreciação 2021

Móveis e utensílios 144.586,51 - - -109.510,06 35.075,55

Máquinas e equipamentos 34.675,55 - -27.065,46 7.610,09

Utensílios de copa e cozinha 400,75 - - -336,22 64,53

Equipamentos processamentos dados 99.773,72 17.332,00 - -80.237,75 36.867,97

Biblioteca 203,16 - - -133,80 69,36

Total 279.638,79 17.332,00 - -217.283,29 79.687,50

Custo Amortização 2021 2020

Licença uso 8.023,20 7.889,48 133,72 133,72

Total 8.023,20 7.889,48 133,72 133,72

Intangível

O ativo intangível já foi completamente amortizado, o valor de R$ 133,72 trata-se de valor residual.

Conta 2021 2020

Prestação de Serviços/aquisições 42.623,31 140.639,37

Encargos sobre Folha de Pagamento 0,00 0,00

Total 42.623,31 140.639,37
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O Cau/Ba ao longo de 2021, fez aquisição de novos equipamentos, fato que gerou o aumento em seu imobilizado na conta de equipamentos de

processamentos de dados no valor de R$ 17.332,00 conforme demonstramos no quadro abaixo

Fornecedores a pagar
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Provisões a Curto Prazo

Provisões de férias e encargos acumulados no exercício para pagamento e baixa em exercícios seguintes.

Demais Obrigações a Curto Prazo

88

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
NOTAS EXPLICATIVAS

Conta 2021 2020

Férias 63.270,51               85.507,66               

INSS 13.286,81               17.956,61               

FGTS 5.061,64                 6.840,61                 

PIS 632,71                    855,08                    

Total 82.251,67               111.159,96              

Conta 2021 2020

INSS 10.950,60               10.624,05               

IRRF 23.225,26               19.767,38               

ISS 2.275,32                 1.875,09                 

IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 4.638,13                 2.484,24                 

Total 41.089,31               34.750,76               

Obrigações e Repartições a Outros

Conta 2021 2020

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 726,16 705,82 

Total 726,16 705,82 



Patrimônio Líquido 

Partes relacionadas

A Entidade em 31 de dezembro de 2021 não possui coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes
relacionadas dessa natureza.
Não há qualquer remuneração ou contraprestação aos Conselheiros e Dirigentes do CAU/Ba, tratando-se de cargos honoríficos, em conformidade
com o artigo 40, da Lei nº 12.378/2010.
No exercício de 2021 não houve concessão de benefícios de longo prazo pós-emprego, plano de aposentadoria e de rescisão de contrato de
trabalho.
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Patrimônio Líquido 2021 2020

Superávits ou Déficts do Exercício 3.208.802,78          1.791.040,28      

Superávits ou Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores 8.165.587,71          6.374.547,43      

Ajuste de Exercícios Anteriores 822.027,52-             51.999,03           

(=) Superávit Financeiro Apurado 10.552.362,97      8.217.586,74    

Provisão para Riscos Processuais

A Entidade não possui provisão para riscos processuais, visto que, não é parte envolvida em ações processuais trabalhistas e cíveis.
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Resultado Orçamentário 2021 2020

Receita Orçamentária Arrecadada 4.653.910,98                 3.454.832,83            

(-) Despesas Empenhadas 2.495.773,88-                 2.166.599,59-            

(=) Superávit Orçamentário Apurado 2.158.137,10               1.288.233,24          

Resultado Financeiro 2021 2020

Saldo Disponivel apurado 8.897.525,98                 6.656.763,69            

(-) Passivo financeiro 168.106,02-                    173.837,98-               

(-) Restos a pagar não processados 201.384,38-                    51.992,50-                 

(=) Superávit Financeiro Apurado 8.528.035,58               6.430.933,21          

Resultados Orçamentário, Patrimonial e Financeiro

Resultado Patrimonial 2021 2020

Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) 5.500.927,18                 4.257.378,78            

(-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) 2.292.124,40-                 2.466.338,50-            

(=) Superávit Patrimonial apurado 3.208.802,78                 1.791.040,28            



Seguros (Não auditado)

A Entidade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes
considerados suficientes pela Administração, levando em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.
A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2020, é assim demonstrada:

Item Tipo de cobertura Importância Segurada

Imóvel

Quaisquer danos materiais a

edificações, incêndios, danos elétricos,

despesas fixas, perdas ou pagamento

de aluguel e roubo de bens

R$ 400.000

Relacionamento com os auditores independentes
A contratação dos auditores independentes deu-se pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, órgão central de controle dos
CAU/UF, não sendo contratados outros serviços ao não ser os trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis.

Eventos Subsequentes

Não houve eventos significativos, que pudessem alterar as demonstrações contábeis findas em 31/12/2021.
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Balanço Financeiro
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INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020 ESPECIFICAÇÃO 2021 2020

Receita Orçamentária 4.653.910,98 3.454.832,83 Despesa Orçamentária 2.495.773,88 2.166.599,59

RECEITA REALIZADA 4.653.910,98 3.454.832,83 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 176.461,88 130.000,00

RECEITA CORRENTE 4.653.910,98 3.454.832,83 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 42.623,31 140.639,37

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.154.478,70 1.851.586,05 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO 2.276.688,69 1.895.960,22

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.154.478,70 1.851.586,05 DESPESA CORRENTE 2.259.356,69 1.880.812,22

ANUIDADES 2.154.478,70 1.851.586,05 PESSOAL 1.348.918,53 1.200.737,24

RECEITA DE SERVIÇOS 2.009.108,31 1.417.702,70 MATERIAL DE CONSUMO 8.349,00 5.679,93

EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.046,57 29.689,33

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE 
CERTIDÕES

7.134,85 4.231,34 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
476.399,32 437.588,05

EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

1.998.757,31 1.413.319,74 ENCARGOS DIVERSOS
82.330,32 64.830,98

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.216,15 151,62 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 323,47 1.157,83

FINANCEIRAS 432.718,38 160.742,23 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 331.989,48 141.128,86

JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 63.627,39 54.372,19 DESPESA DE CAPITAL 17.332,00 15.148,00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 369.090,99 106.370,04 INVERSÕES FINANCEIRAS 17.332,00

MULTAS SOBRE ANUIDADES 156.151,78 59.292,84 INVESTIMENTOS

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

212.939,21 47.077,20

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.605,59 24.801,85 Transferências Financeiras Concedidas

MULTAS DE INFRAÇÕES 11.994,84 1.027,78 Pagamentos Extraorçamentários 1.681.278,61 1.270.036,05

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 37.397,35 23.676,12 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 8.213,40 97,95 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 140.621,11 39.323,88

Transferências Financeiras Recebidas Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 314.544,72 261.108,68

Recebimentos Extraorçamentários 1.763.903,80 1.500.802,18 Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.226.112,78 969.603,49

Inscrição em Restos a Pagar Não Processados 176.461,88 130.000,00 Saldo em espécie para o Exercício Seguinte 8.897.525,98 6.656.763,69

Inscrição em Restos a Pagar Processados 42.623,31 140.639,37 Caixa e Equivalente de Caixa 8.897.525,98 6.656.763,69

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 319.690,37 261.638,44 Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

Outros Recebimentos Extraorçamentários 1.225.128,24 968.524,37

Saldo em espécie do Exercício Anterior 6.656.763,69 5.137.764,32

Caixa e Equivalente de Caixa 6.656.763,69 5.137.764,32

Depósitos Rest. e Vlrs Vinculados

Total: 13.074.578,47 10.093.399,33 13.074.578,47 10.093.399,33



Balanço Orçamentário
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL 
PREVISÃO 

ATUALIZADA 
RECEITAS 

REALIZADAS SALDO 

RECEITA CORRENTE 3.309.248,67 3.461.693,68 4.653.910,98 1.192.217,30 

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.758.459,48 1.864.886,50 2.154.478,70 289.592,20 

RECEITAS DE SERVIÇOS 1.369.680,00 1.401.938,76 2.009.108,31 607.169,55 

RECEITAS FINANCEIRAS 170.766,28 176.252,78 432.718,31 256.465,60 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.342,91 18.615,64 57.605,59 38.989,95 

RECEITA DE CAPITAL 560.000,00 2.839.432,19 0,00 -2.839.432,19 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 560.000,00 2.839.432,19 0,00 -2.839.432,19 

SUPERÁVIT DO EXERCICIO CORRENTE 560.000,00 2.839.432,19 0,00 -2.839.432,19 

SUB-TOTAL DAS RECEITAS 3.869.248,67 6.301.125,87 4.653.910,98 -1.647.214,89 

DÉFICIT 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.869.248,67 6.301.125,87 4.653.910,98 -1.647.214,89 

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS 
DOTAÇÃO   

INICIAL 
DOTAÇÃO   

ATUALIZADA 
DESPESAS   

EMPENHADAS 
DESPESAS  

LIQUIDADAS 
DESPESAS    

PAGAS 
SALDO     

DOTAÇÃO 

DESPESA CORRENTE 3.299.248,67 3.447.353,83 2.478.441,88 2.301.980,00 2.259.356,69 968.911,95 

PESSOAL E ENCARGOS 1.433.305,51 1.466.353,60 1.377.675,25 1.377.675,25 1.348.918,53 88.961,35 

MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 28.448,16 8.349,00 8.349,00 8.349,00 20.099,16 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 144.309,49 121.439,20 11.046,57 11.046,57 11.046,57 110.392,63 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.273.840,58 1.223.912,55 518.727,79 7.818,24 7.818,24 83.791,10 

ENCARGOS DIVERSOS 77.430,00 88.892,37 82.330,32 82.330,32 82.330,32 6.562,05 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 323,47 323,47 323,47 323,47 0,00 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 342.363,09 517.701,48 479.989,48 331.989,48 331.989,48 37.712,00 

CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL 56.000,00 2.839.432,19 17.332,00 17.332,00 17.332,00 2.822.100,19

INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 

INVERSÕES FINANCEIRAS 160.000,00 439.432,19 17.332,00 17.332,00 17.332,00 422.100,19

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 10.000,00 14.339,85 0,00 0,00 0,00 14.339,85

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 3.869.248,67 6.301.125,87 2.495.773,88 2.319.312,00 2.276.688,69 3.805.351,99 

SUPERÁVIT 0,00 0,00 2.158.137,10 0,00 0,00 2.158.137,10 

TOTAL 3.869.248,67 6.301.125,87 4.653.910,98 2.319.312,00 2.276.688,69 1.647.214,89 



Balanço Patrimonial
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ATIVO PASSIVO

Especificação 2021 2020 Especificação 2021 2020

ATIVO CIRCULANTE 10.520.710,37 8.150.127,09 PASSIVO CIRCULANTE 168.106,02 289.864,38 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.897.525,98 6.656.763,69 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID.E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 82.251,67 111.159,96 

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.615.479,53 1.486.663,42 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 7.704,86 6.699,98 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 42.623,31 140.639,37 

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00

ESTOQUES 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 726,16 705,82 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00 0,00 PROVISÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 42.504,88 37.359,23 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 200.005,26 357.324,03 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 120.184,04 275.782,12 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO 
PRAZO

0,00 0,00

CRÉDITOS A LONGO PRAZO 120.184,04 275.782,12 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00

CRÉDITOS TRIBUTÁTIOS A RECEBER 3.064.627,38 2.497.845,72 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 0,00 0,00

(-)AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO 2.944.443,34 C 2.222.063,6C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00

IMOBILIZADO 79.687,50 81.408,19 RESULTADO DIFERIDO 0,00 0,00

BENS MÓVEIS 296.970,79 279.638,79 0,00 0,00 0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 217.283,29 198.230,6C 0,00 0,00

INTANGÍVEL 133,72 133,72 0,00 0,00

SOFTWARES 8.023,20 8.023,20 0,00 0,00

(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 7.889,48 C 7.889,48C 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO 168.106,02 289.864,38 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00

Ajuste de avaliação Patrimonial 0,00 0,00

Demais Reservas 0,00 0,00

Resultados Acumulados 10.522.609,61 8.217.586,74

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.522.609,61 8.217.586,74

TOTAL ATIVO 10.720.715,63 8.507.451,12 TOTAL PASSIVO + PL 10.720.715,63 8.507.451,12

ATIVO FINANCEIRO 8.897.544,98 6.656.763,69 PASSIVO FINANCEIRO 369.490,40 471.786,88
ATIVO PERMANENTE 1.823.170,65 1.850.687,43 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
SALDO PATRIMONIAL 8.035.664,24 8.035.664,24 

Compensações
ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício

Saldo do Atos Potenciais Ativos Atual Anterior Saldo do Atos Potenciais Passivos Atual Atual

Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas R$ 0,00 R$ 0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas 0

Execução de Direitos Conveniados R$ 0,00 R$ 0,00 Execução de Obrigações Conveniadas 0
Execução de Direitos Contratuais R$ 0,00 R$ 0,00 Execução de Obrigações Contratuais 197.210,41 77.470,65 

Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo R$ 0,00 R$ 0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo

TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL 197.210,41 77.470,65 

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
Exercício Atual Exercício Anterior

Superávit Financeiro 8.528.035,58 6.184.976,81
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2021 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE 4.653.910,98 3.454.832,83

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.154.478,70 1.851.586,05

RECEITAS DE SERVIÇOS 2.009.108,31 1.417.702,70

RECEITAS FINANCEIRAS 432.718,38 160.742,23

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.605,59 24.801,85

OUTROS INGRESSOS 1.544.818,61 1.230.162,81

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE 2.259.356,69 1.880.812,22

PESSOAL 1.348.918,53 1.200.737,24

MATERIAL DE CONSUMO 8.349,00 5.679,93

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.046,57 29.689,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 476.399,32 437.588,05

ENCARGOS DIVERSOS 82.330,32 64.830,98

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 323,47 1.157,83

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 331.989,48 141.128,86

OUTROS DESEMBOLSOS 1.681.278,61 1.270.036,05

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.258.094,29 1.534.147,37

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS 17.332,00 15.148,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -17.332,00 -15.148,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.240.762,29 1.518.999,37

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 6.656.763,69 5.137.764,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 8.897.525,98 6.656.763,69



Variações Patrimoniais
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

2021 2020 2021 2020

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.257.378,78 4.257.378,78 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.292.124,40 2.466.338,50 

CONTRIBUIÇÕES 3.013.483,78 2.654.132,00 PESSOAL E ENCARGOS 1.347.456,20 1.316.537,44 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.013.483,78 2.654.132,00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 1.226.617,48 1.215.375,37 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.013.483,78 2.654.132,00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 1.226.617,48 1.215.375,37 

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 2.009.326,60 1.417.702,70 BENEFICIOS A PESSOAL 120.838,72 101.162,07 

EXPLARAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.009.326,60 1.417.702,70 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS 120.838,72 101.162,07 

VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.009.326,60 1.417.702,70 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 612.678,72 582.835,13 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 423.331,53 160.742,23 USO DE MATERIAL DE CONSUMO  8.349,00 5.679,93 

JUROS E ENCARGOS DE MORA 63.627,39 54.372,19 CONSUMO DE MATERIAL 8.349,00 5.679,93 

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 63.627,39 54.372,19 SERVICOS 585.277,03 556.608,43 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 54.785,27 24.801,85 DIARIAS 7.818,24 10.823,81 

MULTAS SOBRE ANUIDADES SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.655,30 30.096,92 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 562.803,49 515.687,70 

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 8.213,40 97,95 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 19.052,69 20.546,77 

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 8.213,40 97,95 DEPRECIAÇÃO 19.052,69 20.546,77 

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 46.571,87 24.703,90 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 331.989,48 141.128,86 

MULTAS ADMINISTRATIVAS 11.994,84 1.027,78 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 331.989,48 141.128,86 

INDENIZAÇÕES 34.558,77 23.676,12 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 331.989,48 141.128,86 

REVERSÃO DE PROVISÕES DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS 0,00 425.837,07 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS 
GERADORES DIVERSOS

18,26 REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 425.837,07 

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA 
PERDAS DE CRÉDITOS 

0,00 425.837,07 

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 
FATOS GERADORES DIVERSOS 

Total das Variações Ativas : 5.500.927,18 4.257.378,78 Total das Variações Passivas : 2.292.124,40 2.466.338,50 

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício Superávit do Exercício 2.292.124,40 1.791.040,28 

Total 5.500.927,18 4.257.378,78 Total 5.500.927,18 4.257.378,78 
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PLANEJAMENTO

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

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR

Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº 16/2022, de 11/02/2022, a
empresa contratada pelo CAU/BR, ATA Contabilidade e Auditoria,
responsável pela assessoria e análise contábeis junto aos CAU/UF,
concluiu: “Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha nos
registros e demonstrativos contábeis do exercício de 2021 do CAU BA,
informamos que a prestação de contas está em condições de ser
analisada pela Auditoria Interna do CAU BR”

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/BA

A Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi e o Plenário apreciarão o
processo após finalização da prestação de contas, consoante dispõem as
normatizações vigentes.

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)

A ser inserido no processo de prestação de contas da gestão - exercício
2021 - mediante juntada do Relatório de Auditoria.

PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA INTERNA DO CAU/BR

A ser inserido no processo de prestação de contas da gestão - exercício
2021 - após parecer da auditoria externa independente e parecer da
auditoria do CAU/BR

POSICIONAMENTOS DE ÁREA, ASSESSORIA, INSTÂNCIAS E 
AUDITORIA EXTERNA

98


