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Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e
símbolos 

 
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CAU/AM – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas 
CAU/BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
CAU/UF – Conselho de Arquitetura das Unidades Federativas 
COMLEP - Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal 
CSC - Centro de Serviços Compartilhados do CAU 
IGEO - Sistema de Inteligência Geográfica do CAU 
RRTs - Registros de Responsabilidades Técnicas 
SICCAU - Sistema de Informação e Comunicação do CAU  
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Introdução 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas - CAU/AM foi criado pela Lei n°12.378 de
31  de  dezembro  de  2010  que  regulamenta  a  prática  do  exercício  profissional  da  Arquitetura  e
Urbanismo no país. É autarquia federal especial uni profissional dotada de personalidade jurídica
de direito público, com sede e foro na cidade de Manaus e em todo território do Amazonas.

O CAU/AM tem por  finalidade orientar,  disciplinar  e  fiscalizar  o  exercício  da profissão de
Arquitetura e Urbanismo, zelar pela observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos
arquitetos e urbanistas e pelo aperfeiçoamento da prática profissional, com vistas ao desenvolvimento
regional e urbano sustentável e à preservação do patrimônio histórico cultural e artístico, paisagístico,
edificado e ambiental.

A organização, estrutura e funcionamento do CAU/AM estão definidos em seu Regimento, em
conformidade com o que dispõem o art.  33 da Lei n° 12.378, de 2010, e o Regimento Geral do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, de 6 de setembro de 2012.
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2 - APRESENTAÇÃO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
O relatório de gestão do CAU/AM está estruturado conforme conteúdo definido na DN/TCU nº

146/2015 que dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de
gestão referente ao exercício 2015, estando o CAU/AM relacionado no seu Anexo I.

Utilizarão orientações constantes da Portaria TCU nº 321/2015 que dispõe a cerca da forma de
apresentação e conteúdos do Relatório de Gestão, bem como de informações suplementares referentes
ao exercício 2015.

Principais realizações da gestão no exercício
No exercício de 2015 o CAU/AM atuou em várias participações na mídia local e reuniões de suma

importância para a valorização da profissão de Arquitetura e Urbanismo no estado do Amazonas.
Dentre as ações realizadas, destacam-se as seguintes:

- Campanha “Calçada Legal”, que foi lançada pela emissora Rede Amazônica, afiliada da Rede
Globo, em parceria com o CAU/AM, Conselho Regional de Engenheira e Agronomia do Amazonas –
CREA/AM, Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano – IMPLURB e o Sindicato
das Indústrias da Construção Civil de Manaus – Sinduscon/AM, tendo como objetivo conscientizar
toda a população sobre direitos e deveres relacionados às calçadas públicas, disseminar informações
sobre as normas existentes que tratam da acessibilidade, bem como das fragilidades atuais em Manaus
e promover mudanças que gerem melhorias e bem estar dos moradores. Para tanto, será lançada
cartilha informativa, a ser distribuída à população, mostrando como se deve fazer e manter uma
calçada adequada.

- Envio de sugestões de mudanças no Projeto de Lei – PL 202/2015 do Governo do Estado do
Amazonas que visou à desburocratização do processo de liberação dos projetos de engenharia e
arquitetura junto ao Corpo de Bombeiros do estado, sendo as mesmas acatadas. Após a aprovação, o
CAU/AM participou,  também,  das  reuniões  para  a  discussão  do  Decreto  que  regulamentará  o
supracitado PL.

- Levantamento das obras do Arquiteto e Urbanista Severiano Mário Porto, sendo este profissional
de sua importância para a região por seu vasto legado de obras importantes no estado. A relação foi
entregue ao Deputado estadual Bosco Saraiva que o transformou em Projeto de Lei para apreciação da
Assembleia Legislativa do estado do Amazonas – ALE-AM. O CAU/AM contou ainda com o apoio
do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - NPD-FAU/UFRJ
para a catalogação das obras do arquiteto.

Em dezembro de 2015 em plenária na ALE-AM o projeto foi aprovado por unanimidade pelos
deputados e, após, foi sancionado pelo governador José Melo. O anúncio do tombamento foi feito pelo
Deputado Estadual Bosco Saraiva e pelo Coordenador da Comissão Especial de Política Profissional,
Urbana e Ambiental do CAU/AM – CPPPUA, Pedro Paulo Barbosa Cordeiro, no IV Seminário de
Arquitetura e Urbanismo do Amazonas na data que se comemora o dia do Arquiteto e Urbanista.

Com o projeto aprovado, todas as obras do arquiteto Severiano Mário Porto, tanto na capital
quanto no interior, passam a ser preservadas em sua construção original. Em virtude do tombamento,
fica proibida a demolição ou descaracterização arquitetônica das edificações. Em caso de necessidade
de intervenções físicas no imóvel tombado será obrigatória à aprovação no órgão competente do
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município.

- Participação no Comitê de Desburocratização da Prefeitura de Manaus que foi criado com o
intuito de organizar grupo técnico a fim de esclarecer quanto às legislações urbanísticas vigentes,
principalmente aquelas voltadas ao Centro Histórico de Manaus, e reduzir gargalos de licenciamento
junto aos órgãos competentes.

- Realização da II Semana de Arquitetura e Urbanismo que contou com ciclos de palestras nas
Instituições de Ensino, com o intuito de promover integração profissional e mostrar a importância do
Arquiteto  e  Urbanista  na  sociedade,  debatendo  temas  relevantes  que  fazem parte  do  dia  a  dia
profissional para a construção de uma cidade melhor. Salienta-se que a Semana de Arquitetura e
Urbanismo foi instituída pela Câmara Municipal de Manaus por meio da promulgação da Lei 1.849, de
8 de abril de 2014.

- Promoção do IV Seminário de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, com o tema “Manaus: um
olhar  urbano”,  realizado  em 15  de  dezembro  de  2015  em comemoração  ao  dia  do  Arquiteto  e
Urbanista. O evento possibilitou troca de experiências e discussões sobre Mobilidade Urbana, os
Cursos  d’águas  urbanos,  Desmatamento  na  cidade  de  Manaus  e  Planejamento  urbano.  Na
oportunidade,  foi  apresentado vídeo institucional  elaborado pelo CAU/AM em homenagem aos
profissionais da área.

- Participação em Campanha do Ano do Sauim-de-Coleira: “Uma espécie que pede Socorro”
promovido  pelo  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  –
IBAMA, cujo tema é Planejamento Urbano versus Conservação da Biodiversidade. No lançamento da
campanha  foi  apresentada  palestra  realizada  pelo  conselheiro  titular  do  Conselho,  Arquiteto  e
Urbanista Pedro Paulo Barbosa Cordeiro, abordando a importância de conciliar projetos de arquitetura
e  urbanismo  com  a  conservação  da  biodiversidade,  os  princípios  básicos  que  regem  projetos
urbanísticos sustentáveis e sua relação com a conservação da biodiversidade e da qualidade ambiental,
com foco em Manaus e arredores, além das perspectivas de projetos para cidade, considerando a
otimização da manutenção de áreas verdes (fragmentos florestais) no âmbito desses projetos e obras
públicas ou privadas.

- Realização de reuniões com os coordenadores e corpo docente dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo nas Instituições de Ensino Superior do Amazonas - IES, a fim de apresentar o Conselho e
os novos membros da Comissão de Ensino e Formação do CAU/AM, bem como conscientizá-los da
importância do envio de informações dos formandos pelo coordenador por meio do Sistema de
Informação do CAU – SICCAU para a solicitação do Primeiro Registro Profissional. Na oportunidade
foi, também, abordado sobre as atribuições compartilhadas e privativas dos Arquitetos e Urbanistas, a
importância da emissão do Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de Ensino e divulgação das
Oficinas Técnicas do SICCAU promovidas pelo CAU/AM aos formandos e profissionais.

- Desde 2013 o CAU/AM tem oferecido Oficinas Técnicas aos Arquitetos e Urbanistas com o
intuito de orientar quanto ao uso do sistema e do correto preenchimento dos RRTs a fim de diminuir os
erros correntes.

- Foi realizado o planejamento das ações de fiscalização no âmbito de 2015, sendo executado
levantamento no SICCAU de empresas registradas no conselho sem registro de Responsável Técnico,
bem como empresas que constavam em Registro de Responsabilidade Técnica, mas que não estavam
registradas, estas foram autuadas. Além, foi fiscalizado o evento “Samba Manaus 2015”, a Feira
Internacional da Amazônia - FIAM, Feira do Estudante do Norte e 30º Feira do Livro a fim de orientar
e verificar a montagem de stands, dentre as fiscalizações em obras residências e comerciais.

 A fiscalização atuou,  também, no munícipio de Itacoatiara,  distante a 277 km da cidade de
Manaus, do total de 12 obras apenas uma foi notificada por irregularidade. O objetivo da ação é levar
ao interior  do estado a mesma estrutura existente na capital.  Na oportunidade,  foi  averiguada a
denúncia recebida no CAU/AM de descaracterização da Casa de Cultura de Itacoatiara, importante
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espaço cultural construído em 1970 que abriga a Biblioteca Municipal Anísio Jobim, única biblioteca
pública do município, projetada pelo Arquiteto e Urbanista Severiano Mario Porto, que tem um vasto
legado arquitetônico e urbanístico no Amazonas.

Conforme  informações  obtidas  na  fiscalização  não  houve  irregularidade  quanto  à
descaracterização, segundo informações da Subsecretária de cultura do município, foi realizada apenas
manutenção preventiva, na tentativa de preservar a edificação, pois os investimentos para restaurações
são elevados e o município não dispõe desta verba.

 

-  O  CAU/AM  está  em  processo  de  cessão  de  duas  salas  comerciais  junto  à  Secretaria  do
Patrimônio da União – SPU.

 

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
- Limitações financeiras e de quadro funcional;

- Troca dos funcionários temporários para os provenientes do Concurso Público 01/2013;

- Mudança de gestão do triênio 2015-2017, pois os novos conselheiros passaram pelo processo de
adaptação e conhecimento do funcionamento do conselho.

Outras informações úteis
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CAU/AM CNPJ 14.891.387/0001-28

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (92) 3302-2959

CÓDIGO CNAE 8411600

ENDEREÇO ELETRÔNICO atendimento@cauam.gov.br

PÁGINA INTERNET www.cauam.gov.br

ENDEREÇO POSTAL Rua Carlos Lacerda

CIDADE Manaus UF AM

BAIRRO Adrianópolis CEP 69057410

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

9



3.2 COMPETÊNCIAS 

 

 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
Em conformidade  com as  disposições  da  Lei  n°  12.378,  de  2010 e  do  Regimento  Geral  do

CAU/BR, bem como do seu  Regimento Interno, compete ao CAU/AM:

–elaborar e alterar seu Regimento Interno e demais atos administrativos;

–zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização cultural e técnico-científicas do
exercício da Arquitetura e Urbanismo;

–cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei nº 12.378, de 2010, no Regimento Geral do CAU/BR,
nos demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência;

–criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição;

–editar, alterar e revogar provimentos e os atos necessários a organização e ao funcionamento do
CAU/AM;

–criar colegiados com finalidades e funções específicas;

–realizar as inscrições de profissionais e de pessoas jurídicas habilitadas, na forma da Lei nº
12.378,  de  2010,  para  exercerem atividades  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  mantendo o  cadastro
atualizado, e expedir as carteiras de identificação de profissionais;

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

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

–fiscalizar o exercício das atividades profissionais de Arquitetura e Urbanismo;

–julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o Regimento
Geral e demais normas do CAU/BR;

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

–sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação da Lei nº 12.378, de 2010, e a
promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;

–representar os arquitetos e urbanistas domiciliados em sua jurisdição em colegiados de órgãos
públicos  estaduais  e  municipais  que  tratem de  questões  de  exercício  profissional  referentes  à
Arquitetura e Urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência;

–manter relatórios públicos de suas atividades;

–autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de sua propriedade;

–firmar convênios com entidades públicas e privadas.

–divulgar suas ações institucionais;

–gerir seus recursos e patrimônio;

–coordenar, supervisionar e controlar suas atividades.

Informações adicionais
O CAU/AM em 2015 orientou-se pela missão institucional do CAU, definida em seu
Planejamento Estratégico 2023, de "Promover  a Arquitetura e Urbanismo para todos", e por
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sua visão de "Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da
Arquitetura e Urbanismo". 
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3.3 NORMAS 

 

 

 

 

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas - Lei nº 12.378, de 31 de
dezembro de 2010 que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências. A norma de criação está
disponível no endereço eletrônico: http://www.cauam.org.br/?page_id=361

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades
jurisdicionadas

Regimento Interno do CAU/AM, atualizado em 25 de Setembro de 2013;
Regimento Geral do CAU/BR e suas Resoluções no âmbito dos CAU/UFs.

Portaria Normativa nº01 de 03 de julho de 2014 que regulamenta a realização de compensação do
trabalho extraordinário pelos empregados do CAU/AM e dá outras providências. 

As normas relacionadas à gestão podem ser acessadas no endereço eletrônico www.cauam.gov.br
na aba legislação, atos do CAU/AM.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
Diretrizes para Elaboração da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU cujo

objetivo visa nortear os CAU/UF e o CAU/BR mediante procedimentos para a adequação do Plano de
Ação e Orçamento do CAU aprovado para o exercício de 2015, frente aos resultados alcançados no
período janeiro a junho/15, e as novas prioridades de atuação do Conselho.

O s  m a n u a i s  p o d e m  s e r  a c e s s a d o s  p o r  m e i o  d o  e n d e r e ç o
eletrônico http://transparencia.caubr.gov.br/?page_id=194

Informações adicionais
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3.4 HISTÓRICO 
O CAU/AM no início de sua atuação, no final de 2012, contava com 969 Arquitetos e Urbanistas e

191  Empresas  registradas,  sendo  que  dentre  esses  quantitativos  107  foram  novos  registros
profissionais e 19 novos registros de pessoa jurídica, os demais foram aqueles que migraram do antigo
Conselho. Dentre os quantitativos têm-se os profissionais e empresas consideradas ativas, ou seja,
aqueles que realizaram alguma movimentação no Sistema de Informação e Comunicação do CAU -
SICCAU, como por exemplo, emissão de RRT, pagamento de anuidade etc. 

Comparando o quantitativo de profissionais ativos - Pessoa Física do exercício de 2014 e 2015,
temos um acréscimo de 15,2 profissionais que realizaram alguma movimentação no SICCAU, sendo
que em 2014 foram 1.140 (hum mil cento e quarenta) e 1.313 (hum trezentos e treze) em 2015.
Concernente a Pessoa Jurídica, houve uma aumento de 35,8 empresas ativas, onde em 2014 foram 120
(centos e vinte) e em 2015 totalizou 163 (cento e sessenta e três) empresas. (Fonte: SICCAU, em
19/01/2016). 

Foram realizados, no decorrer de 2015, 197 (cento e noventa e sete) novos registros de Pessoa
Física e 44 (quarenta e quatro) cadastros de Pessoa Jurídica. Por sua vez, em 2014 foram 142 (cento e
quarenta e dois) novos entrantes de Pessoa Física e 39 empresas cadastradas, ou seja, um aumento de
55 profissionais e 5 empresas. 

Tal crescimento é resultado das suas ações de divulgação frente à valorização da Arquitetura e
Urbanismo no Estado, bem como no efetivo atendimento aos arquitetos e sociedades em geral.  
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3.5 ORGANOGRAMA 

 

 

Departamento: Fiscalização

Competência: Verificar o cumprimento da legislação por pessoas jurídicas e profissionais da Arquitetura se
constituam para prestar ou executar serviços ou obras de Arquitetura e Urbanismo.

Responsável: André Farias Ribas

Cargo: Analista de Fiscalização

Data Início: 19/05/2014

Data Término:

Departamento: Assessoria Jurídica

Competência: Apoiar, informar, esclarecer e orientar no âmbito jurídico assegurando que as ações do CAU estejam
em completo alinhamento com as legislações vigentes.

Responsável: Ednara Kellen de Lima Soares

Cargo: Assessor Jurídico

Data Início: 19/05/2014

Data Término:

Departamento: Gerência Geral

Competência:
Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades do Conselho desenvolvidas pelas Gerências e
Assessorias específicas, observadas as normas regimentais, as orientações do Presidente do e as
deliberações do Conselho.

Responsável: Cristianne da Silva Macêdo

Cargo: Gerente Geral

Data Início: 08/03/2013

Data Término:

Departamento: Assessoria da Presidência

Competência: Articular reuniões com representantes de órgãos/ empresas vinculadas ao CAU/AM; Propor melhoria
processual e oferecer suporte para as ações e necessidades do Presidente.

Responsável: José Augusto Bessa Júnior

Cargo: Assessor da Presidência

Data Início: 06/06/2013

Data Término:

Departamento: Gerência Técnica

Competência:
Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de desenvolvimento de processos gerenciais que
tenham por objetivo a identificação, a construção, a proteção e o compartilhamento do conhecimento
institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Responsável: Gabriela Marques

Cargo: Gerente Técnica

Data Início: 02/02/2015

Data Término:
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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

As informações referentes ao Planejamento Organizacional estão descritas nos subitens 4.1.1 e
4.1.2. 

 

16



4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

 

Visão Geral
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada

O plano de ação proposto para o exercício de 2015, visando o desenvolvimento e fortalecimento
dos profissionais da arquitetura e urbanismo no estado do Amazonas, foi composto de 13 iniciativas,
sendo 5 projetos e 8 atividades, das quais uma foi direcionada ao aporte de recursos ao Fundo de
Apoio Financeiros aos CAU/UF e outra ao Centro de Serviços Compartilhados do CAU - CSC,
conforme Resoluções Nº. 71 e 72, de 24 de janeiro de 2014.

Sendo assim, para o exercício de 2015 o CAU/AM atuou frente aos seguintes direcionadores
estratégicos prioritários:

- "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo"; 
-  "Assegurar  a  eficácia  no atendimento e  no relacionamento com os arquitetos  e  urbanistas  e  a
sociedade".

A sua atuação focou, também, as seguintes prioridades:

- "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade";
- "Aprimorar e inovar os processos e as ações".

Os  recursos  destinados  para  realização  de  suas  ações,  considerando  a  receita  líquida  de
arrecadação, foram assim distribuídos: 

-  20,5% (R$ 194,2 mil)  destinados ao vetor "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do
exercício da arquitetura e urbanismo"

 -  12,3%  (R$  116,6  mil)  destinados  ao  vetor  "Assegurar  a  eficácia  no  atendimento  e  no
relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade".

- 3% (R$ 28,5) destinados ao vetor "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a
sociedade";

- 49,77% (R$ 471,8 mil) destinados ao vetor "Aprimorar e inovar os processos e as ações".

A  fim  de  obter  atuação  em  níveis  de  excelência,  o  CAU/AM  direcionou  recursos  para  a
capacitação de seu corpo de colaboradores no montante de R$ 18,4 mil, ou 3,3 % das aplicações em
pessoal (salários, encargos e benefícios).
Os recursos envolvidos em suas ações totalizaram, aproximadamente, R$ 1,516 milhão, sendo suas
fontes de recursos advindas de 48,5% das receitas de arrecadações (R$ 735,9 mil); 30,6% dos saldos
de exercícios anteriores (R$ 464 mil); 18,2% de recursos do fundo de apoio (R$ 276,4 mil); e 2,6% de
aplicações financeiras (R$ 39,7 mil).

 

Visão
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e
Urbanismo.

Missão
Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos.
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Valores
•Ética e transparência; 

•Excelência Organizacional;

•Comprometimento com a inovação; 

•Unicidade e integração;

•Democratização da informação e conhecimento;

•Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade.

Diagnóstico Estratégico
Análise de ambiente interno

Analisando  o  ambiente  interno  do  CAU/AM temos  como ponto  forte  a  disponibilidade  de
tecnologias usadas em âmbito nacional, permitindo atendimento de forma igualitária entre as Unidades
Federativas, bem como o suporte técnico do CAU/BR realizado por meio do Centro de Serviços
Compartilhados o que permite maior agilidade na solução das demandas dos profissionais.

Como ponto  fraco,  destaca-se  a  limitação  de  recursos  financeiros  e  do  reduzido  quadro  de
funcionários para suprir as demandas atuais, pois, atualmente, o CAU/AM conta com corpo técnico
composto de 7 (sete)  colaboradores  qualificados e  comprometidos no desenvolvimento de suas
atividades,  a fim de promover a solidificação da missão do CAU de “Promover a Arquitetura e
Urbanismo para Todos”. Para tanto, foram destinados recursos para capacitação dos colaboradores a
fim de desenvolver competências e obter atuação em níveis de excelência.

Outra fraqueza vivenciada no exercício em questão foi a mudança de gestão do triênio 2015-2017,
pois  houve  a  necessidade  de  instruir  os  novos  conselheiros  titulares  e  suplentes  para  o
desenvolvimento de suas competências no âmbito do Conselho, acarretando em alguns atrasos nas
demandas.

Análise de ambiente externo
Analisando o ambiente externo, no âmbito das oportunidades, o CAU/AM contou com maior

divulgação e disseminação de suas ações por meio de parcerias firmadas com outros órgãos, como, por
exemplo, a Campanha “Calçada Legal”, o Comitê de Desburocratização da Prefeitura de Manaus e
Campanha  do  Ano  do  Sauim-de-Coleira.  No  âmbito  da  fiscalização  conta  com  o  Termo  de
Cooperação Técnica firmado com o IMPLURB, compartilhando as ferramentas de fiscalização e as
informações sobre os Alvarás e obras irregulares.

A partir de realizações de oficinas técnicas, palestras, seminários e participações em audiências
públicas, o CAU/AM tem se aproximado dos profissionais e sociedade em geral, acarretando na sua
maior visibilidade e mostrando a importância do conselho de classe para a valorização da profissão de
arquitetura e urbanismo no estado do Amazonas.

Por sua vez, o país vem passando por uma crise financeira e política impactando, dentre outros
setores, a queda dos quantitativos de obras/projetos e, consequentemente, o aumento do desemprego
da classe. Além disso, ainda tem-se a baixa inserção dos Arquitetos e Urbanistas nos órgãos públicos
acarretando na ineficiência dos projetos urbanísticos e de acessibilidade que afetam a sociedade e o
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Macro Objetivo:  
Defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo 
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da
Arquitetura e Urbanismo 

Objetivo:  

país como um todo.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
Dentre os principais fatores críticos, destaca-se o quadro limitado de funcionários, bem como a

mudanças de colaboradores do quadro provisório para os provenientes do Concurso Público e a
mudança de gestão do triênio 2015 – 2017 de alguns conselheiros, pois ainda há a necessidade de
familiaridades destes no engajamento do processo de implementação e execução do planejamento
estratégico.

Apesar dos esforços para o sucesso do planejamento estratégico, ainda há a necessidade do corpo
técnico do CAU/AM atuar de forma sistémica com as suas reais necessidades de execução conforme o
planejado, necessitando a mudança da filosofia de atuação.

Elaboração da Estratégia
Identificação da estratégia atual

-Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo;

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

- Assegurar a eficácia no atendimento e comunicação com a Sociedade;

- Aprimorar e inovar os procesos e ações.

Identificação da estratégia futura
Prioritários:

-Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo;

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

 

A atuação também focará as prioridades de:

 

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

- Aprimorar e inovar os processos e as ações.

Objetivos e Metas
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Relacionamento e comunicação com a sociedade 
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade 

Meta:  
Índice de inserções positivas na mídia 
A análise do índice se dar com a relação entre o número de inserções
positivas do CAU/AM na mídia do estado do Amazonas e o total de
inserções do CAU/AM na mídia do Amazonas.
Meta:  
Índice de presença na mídia 
Análise do índice de presença na mídia como um todo a partir da
relação entre o número de inserções na mídia em geral e o total de
notícias relevantes sobre questões de Arquitetura e Urbanismo no
estado do Amazonas.

Objetivo:  
Fiscalização 
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e
Urbanismo. 

Meta:  
Presença Profissional 
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados analisado por
meio da relação entre a quantidade de presença profissional (com
RRT) e o número de serviços fiscalizados no Estado.
Meta:  
Capacidade de fiscalização 
índice de capacidade de fiscalização, por meio da relação da
quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/AM com o número de
serviços em execução conhecidos no Estado.

Objetivo:  
Atendimento 
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e
urbanistas e a sociedade. 

Meta:  
Índice de satisfação 
Analisa o índice de satisfação com a solução demanda por meio da
relação entre o número de usuários satisfeitos com a solução
demandada e o número de demandas solucionadas.
Meta:  
Índice de Atendimentos 
Análise do índice de atendimentos por meio da relação entre o número
de solicitações tratadas em até 30 dias e o número de solicitações.
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

Introdução
O  CAU/AM  tem  por  finalidade  orientar,  disciplinar  e  fiscalizar  o  exercício  da  profissão

 Arquitetura e Urbanismo, zelar pela observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos
arquitetos e urbanistas e pelo aperfeiçoamento da prática profissional, com vistas ao desenvolvimento
regional e urbano sustentável e à preservação do patrimônio histórico cultural e artístico, paisagístico,
edificado e ambiental.

Missão/Finalidade institucional
A missão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo é “Promover a Arquitetura para todos”,
com a visão de ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da
Arquitetura e Urbanismo. Sua finalidade Institucional visa à fiscalização do exercício da
profissional de arquitetura e urbanismo.

Competências Legais
Conforme art. 34 da Lei 12.378, compete ao CAU:

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

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

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

IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas; 

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e  
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XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas. 

Análise crítica
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4.2 RESULTADOS 

 

 

- Principais Resultados Organizacional - Anexo
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
As informações referentes ao Desempenho orçamentário estão descritos no subitens 4.3.1, 4.3.2;

4.3.3 e 4.3.4 
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4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 
A principal fonte de recurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas são as receitas correntes, que compreendem as arrecadações com Anuidades de Pessoa Física

e Jurídica e Registro de Responsabilidade Técnica, multas e juros sobre obrigações dos profissionais com o Conselho pagas em atraso, as receitas de Aplicações Financeiras, as
receitas provenientes do Fundo de Apoio, bem como as receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro). 

Dentre os valores de arrecadações tem-se a seguinte distribuição: 
- 20% repassado ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR; 
- 3,89% de contribuição ao Fundo de Apoio, na forma aprovada nas Resoluções CAU/BR nº. 68 e 72; 
Ficando o restante destinado ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. Salienta-se que o CAU/AM enquadra-se no perfil de CAU Básico, por isso, o mesmo recebe os

recursos do Fundo de Apoio, conforme Resolução CAU/BR nº 27, de 6 de julho de 2012, alterada pela Resolução CAU/BR nº 97, de 05 de dezembro de 2014.  
Dos valores arrecadados, foram destinados recursos ao Centro de Serviços Compartilhados e Fundo de Reserva, conforme determina a Resolução CAU/BR nº. 71, de 23 de janeiro

de 2014, alterada pela Resolução CAU/BR nº 77, de 11 de abril de 2014, bem como a constituição de Reserva de Contingência, objetivando suportar eventuais ações de natureza
estratégica e operacional não contempladas em seu Plano de Ação. 

O CAU/AM, em respeito a Lei de Responsabilidade Fiscal, atuou com o limite de 55% do total das Receitas de Arrecadação, Aplicações Financeiras e outras receitas correntes no
exercício de 2015 para a alocação de despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios.  
 
Análise crítica 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: 
Na análise entre as Receitas Arrecadadas e as Despesas Realizadas no exercício de 2015, constatou-se Superávit Orçamentário no valor de R$ 174.379,14

(cento e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e quatorze centavos). 
RESULTADO FINANCEIRO: 
Na análise procedida no Balanço Patrimonial  do exercício de 2015, verificou-se que o CAU/AM obteve Superávit  Financeiro no valor de R$ 537.240,36

(quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), ou seja, o saldo disponível em 31/12/2015 foi no valor de R$ 593.884,47
(quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e o passivo a pagar na ordem de R$ 56.644,11 (cinquenta e seis mil,
seiscentos e quarenta e quatro reais e onze centavos).  
 

 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

 Exercício
Anterior

Exercício Atual Exercício
Anterior

Exercício Atual Exercício
Anterior

Exercício Atual Exercício
Anterior

Exercício Atual

25



6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 731.598,50 1.314.938,00 520.940,00 201.137,00 0,00 0,00 1.252.538,50 1.516.075,00

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 731.598,50 940.650,00 182.515,00 111.381,00 0,00 0,00 914.113,50 1.052.031,00

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 281.603,00 337.807,00 19.193,00 48.862,00 0,00 0,00 300.796,00 386.669,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 281.603,00 337.807,00 19.193,00 48.862,00 0,00 0,00 300.796,00 386.669,00

6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 281.603,00 337.807,00 19.193,00 48.862,00 0,00 0,00 300.796,00 386.669,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 230.125,00 295.315,00 4.922,00 28.413,00 0,00 0,00 235.047,00 323.728,00

6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS
COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA -
RRT

230.125,00 295.315,00 4.922,00 28.413,00 0,00 0,00 235.047,00 323.728,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 18.125,00 34.662,00 22.582,00 30.546,00 0,00 0,00 40.707,00 65.208,00

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA
SOBRE ANUIDADES 5.117,50 6.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.117,50 6.331,00

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA 13.007,50 28.331,00 22.582,00 30.546,00 0,00 0,00 35.589,50 58.877,00

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 5.117,50 6.331,00 8.472,00 12.888,00 0,00 0,00 13.589,50 19.219,00

6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO
DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

7.890,00 22.000,00 14.110,00 17.658,00 0,00 0,00 22.000,00 39.658,00

6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS
CORRENTES 201.745,50 272.866,00 135.818,00 3.560,00 0,00 0,00 337.563,50 276.426,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 0,00 374.288,00 338.425,00 89.756,00 0,00 0,00 338.425,00 464.044,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL 0,00 374.288,00 338.425,00 89.756,00 0,00 0,00 338.425,00 464.044,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE 0,00 374.288,00 338.425,00 89.756,00 0,00 0,00 338.425,00 464.044,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE
CREDITO 731.598,50 1.314.938,00 748.634,76 327.400,62 227.694,76 126.263,62 1.252.538,50 1.516.075,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL
DA DESPESA 731.598,50 1.314.938,00 748.634,76 327.400,62 227.694,76 126.263,62 1.252.538,50 1.516.075,00
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6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE 731.598,50 922.277,00 401.470,76 233.495,62 216.460,91 122.703,82 916.608,35 1.033.068,80

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 403.705,51 537.888,18 238.793,87 146.360,45 100.671,00 94.321,72 541.828,38 589.926,91

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS 398.830,51 528.087,18 231.511,87 142.994,45 100.671,00 91.057,27 529.671,38 580.024,36

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 304.507,37 428.974,37 204.459,48 95.275,19 100.671,00 82.895,63 408.295,85 441.353,93

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS
SOCIAIS 92.037,14 99.112,81 27.052,39 47.719,26 0,00 8.161,64 119.089,53 138.670,43

6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS 4.875,00 9.801,00 7.282,00 3.366,00 0,00 3.264,45 12.157,00 9.902,55

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE
CONSUMO 21.070,82 20.000,00 3.627,85 1.300,00 9.290,75 2.561,22 15.407,92 18.738,78

6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE
CONSUMO 21.070,82 20.000,00 3.627,85 1.300,00 9.290,75 2.561,22 15.407,92 18.738,78

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 123.196,80 69.601,86 11.114,76 27.584,75 25.846,96 5.722,37 108.464,60 91.464,24

6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO
DE SERVIÇOS PESSOAIS 93.946,80 52.903,86 1.856,76 4.604,75 11.460,00 0,00 84.343,56 57.508,61

6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS 29.250,00 16.698,00 9.258,00 22.980,00 14.386,96 5.722,37 24.121,04 33.955,63

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 167.599,37 208.932,96 113.313,38 50.135,01 71.652,20 16.538,51 209.260,55 242.529,46

6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE
CONSULTORIA 42.000,00 47.172,06 3.500,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 47.172,06

6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 23.390,57 13.089,86 23.861,00 3.864,07 34.640,93 4.500,00 12.610,64 12.453,93

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
PRESTADOS 62.208,80 122.671,04 31.022,69 30.616,12 13.960,19 12.026,51 79.271,30 141.260,65

6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS 40.000,00 26.000,00 10.816,69 15.654,82 14.780,08 12,00 36.036,61 41.642,82

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS
DIVERSOS 0,00 25.135,00 29.141,90 995,61 9.000,00 0,00 20.141,90 26.130,61

6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS
DIVERSOS 0,00 25.135,00 29.141,90 995,61 9.000,00 0,00 20.141,90 26.130,61

6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES 16.026,00 60.719,00 5.479,00 7.119,80 0,00 3.560,00 21.505,00 64.278,80
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6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO
AO CAU-UF 16.026,00 25.121,00 5.479,00 0,00 0,00 0,00 21.505,00 25.121,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL
DESPESA DE CAPITAL 0,00 374.288,00 347.164,00 89.756,00 11.233,85 0,00 335.930,15 464.044,00

6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 0,00 374.288,00 347.164,00 89.756,00 11.233,85 0,00 335.930,15 464.044,00

6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 42.240,00 16.740,00 0,00 11.233,85 0,00 5.506,15 42.240,00

6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE
IMÓVEIS 0,00 332.048,00 330.424,00 89.756,00 0,00 0,00 330.424,00 421.804,00

6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL
POR FONTE 0,00 18.373,00 0,00 4.149,00 0,00 3.559,80 0,00 18.962,20

TOTAIS: 731.598,50 1.314.938,00 520.940,00 201.137,00 0,00 0,00 1.252.538,50 1.516.075,00
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 

 

 

Introdução à execução transferências de recursos
O CAU/AM atuou no repasse ao Fundo de Apoio aos CAUs/UF, bem como ao Centro de
Serviços Compartilhados, conforme Resolução 72 de 23 de janeiro de 2014, Resolução 68
de 06 de dezembro de 2013 e Resolução 71 de 23 de janeiro de 2014.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Beneficiário Modalidad
e Situação Data

Início
Data
Término

Valor Total
Pactuado

Valor Total
Repassado

Centro de Serviços Compartilhados -
CSC Outro Concluíd

o
01/01/201
5 31/12/2015 R$ 39.158,00 R$ 39.158,00

Fundo de apoio Outro Concluíd
o

01/01/201
5 31/12/2015 R$ 25.121,00 R$ 25.121,00

29



4.3.3 RECEITAS 

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) 
A receita do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas é constituída conforme

determinado no Art. 37 da Lei 12.378/2010, 
Art. 37. Constituem recursos dos Conselhos Regionais de

Arquitetura e Urbanismo - CAUs:  
I - receitas com anuidades, contribuições, multas, taxas e

tarifas de serviços;  
II - doações, legados, juros e rendimentos patrimoniais;  
III - subvenções;  
IV - resultados de convênios;  
V - outros rendimentos eventuais.   

  
Análise crítica 

A receita arrecadada em 2015 pelo CAU/AM, atingiu o valor de R$ 1.045.552,84 (hum
milhão quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos),
correspondendo 99,38% da receita corrente estimada em R$ 1.052.031,00 (hum milhão
cinquenta e dois mil e trinta e um reais)  e de 68,96% da receita orçamentária
correspondente a R$ 1.516.075,00 (hum milhão quinhentos e dezesseis mil e setenta e
cinco reais).  
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Conta contábil
Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

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

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 1.516.075,00 1.045.552,84 470.522,16

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 1.052.031,00 1.045.552,84 6.478,16

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 386.669,00 361.929,84 24.739,16

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 386.669,00 361.929,84 24.739,16

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 386.669,00 361.929,84 24.739,16

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física -
do Exercício 344.854,00 282.509,17 62.344,83

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física -
do Exercício Anterior 0,00 36.355,69 -36.355,69

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica
- do Exercicio 41.815,00 35.048,66 6.766,34

                  6.2.1.2.1.02.01.01.004 - 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica
- do Exercício Anterior 0,00 8.016,32 -8.016,32

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 323.728,00 293.475,03 30.252,97

              6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES 0,00 25,52 -25,52

                6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 0,00 25,52 -25,52

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 2,48 -2,48

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 0,00 2,48 -2,48

              6.2.1.2.1.05.04 - 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 0,00 29,36 -29,36

                6.2.1.2.1.05.04.01 - 6.2.1.2.1.05.04.01 - Pessoa Física 0,00 29,36 -29,36

              6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 323.728,00 293.056,11 30.671,89

                6.2.1.2.1.05.05.02 - 6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 323.728,00 293.056,11 30.671,89
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              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 0,00 361,56 -361,56

                6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Direitos Autorais 0,00 361,56 -361,56

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 65.208,00 83.664,64 -18.456,64

              6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 6.331,00 0,00 6.331,00

                6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora Sobre
Anuidades Pessoas Físicas 3.165,50 0,00 3.165,50

                6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora Sobre
Anuidades Pessoas Jurídicas 3.165,50 0,00 3.165,50

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 58.877,00 83.664,64 -24.787,64

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 19.219,00 27.596,85 -8.377,85

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa sobre
Anuidades Pessoas Físicas 9.609,50 27.596,85 -17.987,35

                  6.2.1.2.1.06.05.04.002 - 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa sobre
Anuidades Pessoas Jurídicas 9.609,50 0,00 9.609,50

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 39.658,00 56.067,79 -16.409,79

                  6.2.1.2.1.06.05.07.005 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Aplicação
Financeira 39.658,00 56.067,79 -16.409,79

            6.2.1.2.1.07 - 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 276.426,00 306.131,82 -29.705,82

              6.2.1.2.1.07.01 - 6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias
Intragovernamentais 276.426,00 306.131,82 -29.705,82

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 351,51 -351,51

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

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

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 464.044,00 0,00 464.044,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 464.044,00 0,00 464.044,00
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              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 464.044,00 0,00 464.044,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 464.044,00 0,00 464.044,00
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4.3.4 DESPESAS 

 

 

- Demonstrativo da Execução da despesa - Anexo
- Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados - Anexo
- Demostrativo da despesa por modalidade - Anexo
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

 

Introdução aos resultados alcançados
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM no Exercício de 2015, buscou

cumprir com o seu objetivo de divulgar sua atuação institucional aos Profissionais e Estudantes de
Arquitetura e Urbanismo, bem como a sociedade em geral, para tanto atuou na execução de suas metas
e ações, tendo como base o Planejamento Estratégico do CAU.
Realizou, também, o planejamento e sua efetiva execução das ações de fiscalização de forma intensiva
a fim de orientar os profissionais para uma atuação ética. Dentre suas ações fiscalizatórias, visitou o
município  de  Itacoatiara  e  realizou  reunião  com  o  órgão  responsável  pelos  projetos  e  obras,
informando da importância do conselho.

Salientamos que as informações detlhadas do Desempenho Operacional já estão contidas no item
“4.2 Resultados”.

35



4.5 FISCALIZAÇÃO 
Sobre a gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização realizada pelo

CAU/AM, informamos que se utiliza o SICCAU como estrutura orgânica e de controle do seu efetivo
gerenciamento.  A  estrutura  para  arrecadar  as  multas  aplicadas  é  própria  do  Conselho.  Ainda
será definido os responsáveis pela cobrança e pela inclusão da dívida ativa, bem como as medidas
adotadas para a melhoria da gestão de arrecadação. 

Salientamos que o CAU/AM ainda não possui processos de cobrança de multas que, em virtude
dos seus prazos legais, estão em risco de prescrição e que nesses três últimos anos só tivemos um caso
de multa cancelada em instâncias administrativas. 

Nos últimos três anos, foram aplicadas 74 (setenta e quatro) multas, sendo que 36 (trinta e seis)
foram pagas, correspondendo o montante de R$ 8.396,73 (oito mil trezentos e noventa e seis reais e
setenta e sete centavos) arrecadados no período, ou seja, aproximadamente 50% foram efetivadas.  
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4.6 INDICADORES 

 

 

- Indicadores - Planejamento estratégico - Anexo
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5 - GOVERNANÇA 

 
 
5.1 GOVERNANÇA 

O CAU/AM tem sua estrutura e funcionamento definidos por meio de Regimento Interno, sendo
organizado pelo Plenário,  Presidência,  Comissões Ordinárias,  Comissões Especiais e Colegiado
Permanente com a participação das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas. 

O plenário é constituído por conselheiros titulares em número definido no Art.  35 da Lei nº
12.378/2010, onde cada titular tem um suplente, sendo de sua competência apreciar e decidir sobre os
assuntos de interesse do CAU/AM, tais como: atos da administração, orçamentário e financeira. 

As comissões ordinárias têm por finalidade auxiliar o Plenário nas matérias de sua competência,
relacionada à ética, ao exercício profissional, à gestão administrativo-financeira e à organização do
CAU/AM, bem como à comunicação e aos relacionamentos institucionais, sendo constituída, por no
mínimo, três conselheiros estaduais, eleitos pelo Plenário na primeira eleição do ano. No âmbito do
CAU/AM são instituídas três comissões permanentes, sendo formada da seguinte maneira: 

Comissões Permanentes: 
- Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças - COAPF 
- Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina - CEPED 
- Comissão de Ensino e Formação - CEF 
As comissões especiais, por sua vez, têm por finalidade auxiliar o Plenário nas matérias de sua

competência, respeitando as atribuições definidas no Regimento Interno ou no ato de sua instituição.
Sendo instituída, no âmbito do CAU/AM, a Comissão Especial de Política Profissional, Política
Urbana e Ambiental – CEPPPUA.  
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5.2 DIRIGENTES 
 

Dirigente: Jaime Kuck

CPF: 238.782.740-68

Cargo: Presidente

Registro Profissional: A19730-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas - CAU/AM

Ato de designação: Sessão Plenária Ordinária nº 38ª, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, realizada em
13 de janeiro de 2015 nas instalações do CAU/AM 

Data do Ato de
designação: 13/01/2015

Data inicial do mandato: 13/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Maurício Rocha Carvalho

CPF: 216.963.748-63

Cargo: Vice-Presidente

Registro Profissional: A32750-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Sessão Plenária Ordinária nº 38ª, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, realizada em
13 de janeiro de 2015 nas instalações do CAU/AM 

Data do Ato de
designação: 13/01/2015

Data inicial do mandato: 13/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Pedro Paulo Barbosa Cordeiro

CPF: 338.118.222-68

Cargo: Conselheiro Efetivos

Registro Profissional: A27190-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Heraldo Costa dos Reis

CPF: 274.664.772-91
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Cargo: Conselheiro Efetivos

Registro Profissional: A22058-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Ana Luiza Souto Loureiro de Castro

CPF: 744.923.732-68

Cargo: Conselheiro Efetivos

Registro Profissional: A48153-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Carlos Antonio Barboza de Araújo

CPF: 239.907.402-53

Cargo: Conselheiro Efetivos

Registro Profissional: A20567-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Antonio Carlos Rodrigues Silva

CPF: 090.097.872-49

Cargo: Conselheiro Efetivos

Registro Profissional: A99999-7

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014
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Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Edmar de Oliveira Andrade

CPF: 320.105.162-49

Cargo: Conselheiro Efetivos

Registro Profissional: A29514-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Geraldo Jorge Tupinambá do Valle

CPF: 140.411.032-15

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A14919-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Simone Litwin Prestes

CPF: 003.913.990-55

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A56904-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: João Bosco Bader Chamma

CPF: 337.857.597-20
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Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A76880-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Deusdedith Monteiro de Castro Filho

CPF: 436.789.712-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A48151-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Ana Lúcia Nascentes da Silva Abrahim

CPF: 425.307.767-68

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A94675-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Luiza Marcilene de Souza Oliva Dutra

CPF: 335.463.552-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A32746-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014
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Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Germana de Vasconcelos Duarte Costa

CPF: 691.399.974-72

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A53227-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazona

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Alfredo Marques Junior

CPF: 075.664.842-49

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A9633-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Ivone Rocha de Sousa Leite

CPF: 463.960.392-49

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A83276-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 12/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais
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5.3 AUDITORIA 
No âmbito de funcionamento dos CAU, tanto o nacional quanto os estaduais e do Distrito Federal,

a instância de controle é exercida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), por
meio  da  realização  de  auditoria  junto  aos  Conselhos  de  Arquitetura  e  Urbanismo  dos  estados
(CAU/UF), com o objetivo de garantir a observância dos princípios constitucionais de legalidade,
moralidade  e  eficiência  na  gestão  pública.  O  processo  é  realizado  por  empresa  de  auditoria
independente especialmente contratada para tal fim. As principais conclusões da auditoria realizada no
CAU/UF estão no documento anexo Relatório dos Auditores Independentes. 
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5.4 APURAÇÕES 
Não se aplica 
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5.5 GESTÃO RISCOS 
O CAU/AM ainda implementará ações voltadas para a gestão dos riscos, atualmente, tem atuada

juntamente com a Comissão de Organização e Administração e Finanças para análise do andamentos
dos processos administrativos, bem como dos relatórios de receitas e despesas. 
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5.6 REMUNERAÇÕES 
Os cargos dos conselheiros são honoríficos conforme Art. 40 da Lei Nº 12.378/2010. 
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 
Segue dados da Auditoria Interna contrata pelo CAU/BR: 
•Sistemática de contratação da Auditoria independente: 

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

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

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

•CPNJ da empresa contratada 
54.276.939/0001-79 

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

•Data do Contrato 
29 de fevereiro de 2016 

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

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

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

 
 
6.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

Introdução
O CAU/AM conta atualmente com o sítio eletrônico www.cauam.org.br, bem como os canais
nas principais redes sociais.

Canais de Acesso
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6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 
Em 2015 o CAU/AM realizou pesquisa de satistafação por meio do envio de questionários aos

profissionais que realizam atendimentos presenciais e telefônicos, porém o retorno do questionário
respondido  ainda  foi  abaixo  do  desejado.  Analisando  os  questionários  respondidos,  98%  dos
profissionais ficaram satistfeitos com a demanda solucionada.  
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6.3 TRANSPARÊNCIA 
Atualmente o canal para a disponibilização das informações e realiazações do CAU/AM é em seu

endereço eletrônico www.cauam.gov.br 
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6.4 ACESSIBILIDADE 

 

 

Medidas Adotadas
Em conformidade com a Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá
outras providências, regulamentada pelo Decreto 5.296/2004e as normas técnicas da ABNT aplicáveis,
adotará as medidas cabíves no interior de sua Sede a fim de se enquadrar a legislação vigente.

Informações Adicionais
O CAU/AM está em trâmite para a cessão de sala comercial junto à Secretária de
Patrimônio da União - SPU
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7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
7.1 ORÇAMENTO 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: 
Na análise entre as Receitas Arrecadadas e as Despesas Realizadas no exercício de 2015,

constatou-se Superávit Orçamentário no valor de R$ 174.379,14 (cento e setenta e quatro mil,
trezentos e setenta e nove reais e quatorze centavos). 

RESULTADO FINANCEIRO: 
Na análise procedida no Balanço Patrimonial do exercício de 2015, verificou-se que o

CAU/AM obteve Superávit Financeiro no valor de R$ 537.240,36 (quinhentos e trinta e sete
mil,  duzentos  e  quarenta  reais  e  trinta  e  seis  centavos),  ou  seja,  o  saldo  disponível  em
31/12/2015 foi no valor de R$ 593.884,47 (quinhentos e noventa e três mil,  oitocentos e
oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e o passivo a pagar na ordem de R$ 56.644,11
(cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e onze centavos). 

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
- Receitas Correntes - A receita corrente do exercício de 2015 foi orçada no montante de

R$ 1.052.031,00 (Hum milhão cinquenta e dois mil trinta e um reais). A arrecadação atingiu o
valor de 1.045.552,84 (Hum milhão quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e
oitenta centavos), correspondendo 99,38% do valor orçado. A baixa arrecadação é reflexo da
crise econômica que o país vem sofrendo; 

Receita de Capital – A receita de capital foi orçada em R$ 464.044,00 (quatrocentos e
sessenta  e  quatro  mil  e  quarenta  e  quatro  reais),  proveniente  de  superávit  financeiro  de
exercícios anteriores; 

Despesas – O CAU/AM provisionou para o exercício de 2015 o valor de R$ 1.516.075,00
(Hum milhão quinhentos e dezesseis mil e setenta e cinco reais, sendo executado o montante
de R$ 871.173,70 (oitocentos  e  setenta  e  um mil  e  cento e  setenta  e  três  reais  e  setenta
centavos), correspondendo 57,46% de sua proposta orçamentária. 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO  
O resultado orçamentário do CAU/AM obtido no exercício de 2015, foi um superávit

orçamentário de R$ 174.379,14 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e
quatorze centavos, conforme detalhado a seguir: 

   Receita Arrecada no Exercício de 2015 ------------------ R$ 1.045.552,84 
(-) Despesa Realizada no Exercício de 2015---------------- R$ 871.173,70 
(=) Superávit Orçamentário do Exercício de 2015--------- R$ 174.379,14  
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7.2 NCASP 
Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

 

 

 

 

 

Justificativa
A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas –

CAU AM, foi elaborada de acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da
contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade. Tendo em vista que o CAU/AM é
dotado de personalidade jurídica, e encontra-se vinculado a Administração Indireta e funciona como
Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e organização, estabelecidos no Regimento Geral,
atualizado em 2013, Deliberação Plenária 16, de 25 de Setembro de 2013.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
Normas da Secretária da Receita Federal

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
O método utilizado pra a depreciação foi o Método Linear e a metodologia adotada para o
registro da depreciação do imobizado foram as seguintes:
(a) valor da parcela que foi reconhecida no resultado como decréscimo patrimonial, e, no
balanço patrimonial, representada em conta redutora do respectivo ativo;
(b) O valor depreciado e amortizado foi apurado mensalmente, tendo sido reconhecido nas
contas de resultado do exercício.
(c)  O valor residual e a vida útil econômica do um ativo serão revisadas ao final de cda
exercício. Quando as expectativas diferirem das estimativas anteriores, as alterações serão 
efetuadas.
(d)  A depreciação e a amortização serão reconhecidas até que o valor líquido contábil do
ativo seja igual ao valor residual.

Taxas utilizadas para os cálculos
5%, 10% e 20%

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das
disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do
imobilizado, do intangível e do diferido

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre
o resultado apurado no exercício

A Depreciação foi calculada de acordo com as normas contábeis atendendo ao que dispõe a NBC
T 16.9 e 16.10;

No exercício de 2012 e 2013, não houve o registro da depreciação, visto que a implantação do
controle patrimonial foi efetuada somente em 2014, ano em que foi efetuado este registro.
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No exercício de 2014 foi implantado o controle patrimonial foi efetuado os registros do exercício
contra a VPD, as depreciações de 2012 e 2013, foram contabilizadas contra o Ajuste do Exercício
anteriores.

Depreciação de 2012 R$ 1.141,69

Depreciação de 2013 R$ 17.024,21

Depreciação de 2014 R$ 17.909,84

No exercício de 2015, o registro da depreciação foi efetuado contra a VPD, sendo entretanto
observado a necessidade de ajuste do exercício dos cálculos de 2014.

Depreciação de 2015 R$ 16.263,59

Ajuste da Depreciação de 2013 e 2014 no montante de (R$  5.114,34)

Informações adicionais
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7.3 APURAÇÃO CUSTOS 
Para  a  apuração  dos  custos  o  CAU/AM  atua  com  o  acompanhamento  de  sua  Execução

Orçamentária  e  Financeira  por   meio de relatórios  gerenciais  de  receitas  e  despesas,  realizados
trimestralmente e analisados pela Comissão de Finanças do CAU/AM. Após sua aprovação são
encaminhados ao CAU/BR para apreciação de sua comissão de finanças, conforme estipulado na
Resolução CAU/BR nº 101, de 27 de março de 2015 e art. 42 da subeção I do Regimento Interno do
CAU/AM.  
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7.4 DEMONSTRAÇÕES 

  
8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 
 
8.1 GESTÃO DE PESSOAS 
Não se aplica à entidade 

 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

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

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

Introdução 
Em 2015 o CAU/AM contou com corpo técnico de 8 (oito) colaboradores, dentre eles quatro são

efetivados mediante  o  Concurso Público 01/2013,  dentre  os  quais  no fim do exercício  houve o
desligamento de 1 colaborador.   
Analise Crítica 

Alguns entraves prejudicaram o planejamento no âmbito da força de trabalho, como a estabilidade
de funcionárias por motivo de gravidez, fazendo com que o CAU/AM contornasse os rumos de sua
atuação.  

 

 

Força de trabalho da UPC

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 9 4 1 0

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

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 9 4 1 0

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão 9 4 1 0

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

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

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

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública 4 4 0 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 13 8 1 1

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1 3

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 1 3

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 3

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 2
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Introdução 

O CAU/AM possui lotação efetiva de 6 (seis) servidores em cargo de Direção e Assessoramento,
dos quais três são Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão e três são servidores sem vínculo com a
Administração.  
Analise Crítica 

Atualmente o corpo técnico relacionado com o grupo de Direção e Assessoramento conta com
pessoal capacitado com nível superior e Pós-Graduação em nível de stricto e lato sensu, contribuindo
para a melhor gestão do conselho.  

 

 
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade 

O CAU/AM apresenta lotação autorizada no total de 13 (treze) funcionários, dos quais sete estão
com lotação efetiva. Dentre esses quatro são proveniente de Concurso Público e três estão atuando em
Cargos de Confiança.   
Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim 

O quantitativo de força de trabalho destinada a área fim, considerando os Servidores de carreira
vinculada ao órgão e os Servidores sem Vínculo com a Administração Pública, é no total de 5 (cinco),

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

Detalhamento da estrutura da UPC

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 12 6 1 1

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 12 6 1 1

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão 8 3 1 0

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

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

               1.2.4. Sem Vínculo 4 3 0 1

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

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

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

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

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 12 6 1 1

Análise Crítica
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correspondendo 80% da força de trabalho do CAU/AM.   
Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados 

Do total de servidores em cargos comissionados frente aos que não são, temos 3 funcionários, que
corresponde a 40% do quadro, ou seja, 4 (quatro) são efetivados mediante Concurso Público.  
  
Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível 

Não se aplica, pois o CAU/AM não possui em sua força de trabalho aposentadoria.  
  
Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas 

Em 2015, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, contou com dois afastamentos
por motivo gestacional. Em meados de novembro de 2014, foi programada a substituição da secretária
geral  do CAU/AM pelo  aprovado no Concurso Público,  porém,  foi  entregue a  este  Conselho a
confirmação  de  gravidez  da  funcionária,  o  que  nos  impediu  de  efetivar  a  convocação  naquele
momento. 
Situação semelhante aconteceu com a funcionária que estava exercendo o cargo de Gerente Técnico,
todavia, quando fomos comunicados da sua gravidez, já havíamos iniciado os trâmites de convocação
da aprovada para o referido cargo por meio do Concurso Público. Tais afastamentos resultaram em
readequação e distribuição de atividades e tarefas do Conselho. 
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8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

Análise Crítica 
O CAU/AM, em respeito a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem atuado com o limite de 55% do total das Receitas de Arrecadação, Aplicações

Financeiras e outras receitas correntes no exercício de 2015 para a alocação de despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios.  

 

Despesas com Pessoal
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Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Despesas variáveis
Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
assist. e
previd.

Demais
despesas
var.

Membros de poder e agentes políticos

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

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

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2015 177.023,89 0,00 0,00 0,00 5.657,50 0,00 10.995,60 0,00 0,00 193.676,99

2014 69.598,20 0,00 0,00 0,00 2.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.656,20

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

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

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

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2015 218.883,77 0,00 0,00 0,00 912,50 0,00 19.644,93 0,00 0,00 239.441,20

2014 230.220,12 0,00 515,60 0,00 4.116,00 0,00 31.136,70 0,00 0,00 265.988,42

Servidores cedidos com ônus

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

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

Servidores com contrato temporário

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

2014 53.498,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.471,99 0,00 0,00 65.970,96
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8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 
O CAU/AM ao convocar os efetivados pelo Concurso Público realiza avaliações de desempenho,

sendo que o mesmo fica em regime de contrato de experiência por noventa dias,  passando a ser
efetivado se estiver apto nas avaliações com nota mínima de 7 entre os requisitos avaliado. 
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8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
o CAU/AM não possui em seu quadro mão de obra temporária. 
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8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Não se aplica à entidade 
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8.2.1 SISTEMAS 
Atualmente,  o CAU conta com o Centro de Serviços Compartilhados,  conforme definido na

Resolução 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: Orçamentário, Financeiro e Contábil, Centro de Custo, Patrimônio, Passagens e

Diárias, Almoxarifado, Compras e Contratos; 
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; 
3 - Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas; 
4 - Atendente Virtual; 
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 TCU 

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

 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

- Declaração da Unidade de Pessoal - Declaração da Unidade de Pessoal

70



  
11 - ANEXOS E APÊNDICES 

 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

- Deliberação COAPF nº 01-2016 - Aprovação pela COAPF do relatório de gestão exercício
2015
- Deliberação Plenária nº 58-2016 - Aprovação pelo Plenário do relatório de gestão do
exercício 2015
- Folha de Aprovação do Relatório de Gestão - COAPF - Complemento da Deliberação
COAPF nº 01-2016
- Folha de Aprovação do Relatório de Gestão - Plenár - Complemento da Deliberação
Plenária nº 58-2016
- Parecer de Auditoria
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Assinatura(s) 
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Amazonas

DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

Com a finalidade de atender à exigência da Resolução CAU/BR nº 29, de 06 de julho de
2012, de 06 de julho de 2012, declaramos que os responsáveis do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Amazonas - CAU/AM estão em dia com as exigências da
apresentação da declaração de bens e rendimentos, conforme estabelece a Lei nº
8.730/93.

Manaus, 16 de março de 2016

'o:.

-«
Cristianne da Silva Macêdo

, Gerente Geral CAU/AM

Rua Carlos Lacerda n° 105 - Adrtanópoüs] CEP: 69057-410 ManausfAM I Telefone: (92) 3302-2959
www.cauam.org.br/atendimento@cauam.org.br
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Amazonas

PROCESSO

Relatório de Gestão - Exercício 2015
INTERESSADO Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

ASSUNTO

DELIBERAÇÃO COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS - COAPF CAU/ AM Nº 0112016

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS-
COAPF - CAU/AM, reunida ordinariamente os Conselheiros Membros: Ana luiza S. loureiro de Castro,
Darcleine Costa Manarte e Maurício Rocha Carvalho, em Manaus-AM na sede do CAU/AM, no dia 04
de abril de 2016 na sede do CAU/AM, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a solicitação do CAU/BR, mediante o Ofício Circular nº. 002/2016 - PR

Considerando o art. gº, parágrafo único, alínea "a", da Resolução nº 101, de 27 de
março de 2015, CAU/BR;

Considerando que compete a COAPF do CAU/AM, conforme artigo 42, inciso XXIV e
incrso XVII do seu Regimento Interno, acompanhar a execução de programas e projetos do
planejamento estratégico do CAU/AM relacionados aos aspectos econômico-financeiros e deliberar
sobre matérias econômicas, financeiras e contábeis do CAU/ AM;

DELIBEROU:

Art. 1º Aprovar o Relatório de gestão - exercício 2015 do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Amazonas - CAU/AM; .'.

" \

Com 03 votos favoráveis, O votos contrários, 01 ausência,

'.I

Manaus-AM, 04 de Abril de 2016.

MAURíCIO ROCHA CARVALHO
Coordenador COAPF

~ ~ ,. Io,p,v.-w.~(j.Ã ~

ANA-LUI~ S. LOUREIRO DE
CASTRO
Membro

~
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Rua Carlos Lacerda n° 105 - Adrtanôpolis] CEP: 69057-410 Manaus/AM I Telefone: (92) 3302-2959

www.cauam.gov.br/atendimento@cauam.gov.br



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Amazonas

PROCESSO
CAU/AMINTERESSADO

ASSUNTO RELATORIO DE GESTAO DO EXERCI CIO 2015

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA CAU/AM N° 058/2016

Aprova relatório de gestão do exercício de 2015
doCAU/AM.

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS - CAU/AM, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XIll, do art. 8° do Regimento Interno do CAU/AM aprovado
pela Deliberação Plenária n". 16, de 25 de setembro de 2013, e de acordo com a deliberação adota-
da na Sessão Plenária Ordinária n? 53, realizada em 06 de abril de 2016.

Considerando solicitação do CAU/BR mediante Oficio Circular n°. 002/2016 - PR

DELIBEROU:

1- Aprovar Relatório de Gestão do Exercício 2015 do CAU/AM.

2 - Esta Deliberação entra em vigor nesta data.

Com 07 votos favoráveis, 00 votos contrários, 00 abstenção.

Manaus, 06 de abril de 2016.

Rua Carlos Lacerda n° 105 -Adrianópolls] CEP: 69057-410 ManauslAM ITelefone: (92) 3302-2959

www.cauam.gov.br/atendimento@cauam.gov.br
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Amazonas

1a Reunião da COAPF - CAU/AM

Local: Sede do CAU/AM
Endereço: Rua Carlos Lacerda, 105, Adrianópolis - Manaus/AM
Data: 04 de abril de 2016
Horário: 09h50 às 12hOO

CONSELHEIROS
VOTAÇÃO

SIM NÃO ABSTENÇÃO AUSÊNCIA
Ana Luiza S. Loureiro de Castro X

TITULAR
Carlos Antônio Barboza de Araújo X
Darcleine Costa Manarte X
Maurício Rocha Carvalho X

Folha de Votação

HISTÓRICODAVOTAÇÃO:

Reunião COAPFnº 01 ª
Matéria em votação:
Relatório de gestão do
exercício 2015
Resultado da Votação:
Ocorrências:

Data: 04/04/2016

Sim ( 3) Não ( ) Abstenções ( ) Ausências ( 1 ) Total ( 3 )

"0:.

~/
}~ .~
Rua Carlos Lacerda n° 105 - Adrtenópolls] CEP: 69057-410 ManausfAM ITelefone: (92) 3302-2959

www.cauam.gov.br/atendimento@cauam.gov.br
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Amazonas

53a Reunião Plenária Ordinária do CAUI AM

Local: Sede do CAU/AM
Endereço: Rua Carlos Lacerda, 105, Adrianópolis - Manaus/AM
Data: 06 de abril de 2016
Horário: 9hOOmin às 12h

Folha de Votação

CONSELHEIROS
VOTAÇÃO

SIM NÃO ABSTENÇÃO AUSÊNCIA

Ana Luiza S. Loureiro de Castro X - - -
Antônio Canos Rodrigues Silva - - - X
Carlos Antônio Barboza Araújo X - - -
Darcleine Costa Manarte - - - X

TITULAR
Edmar de Oliveira Andrade X - - -
Jaime Kuck - - - -
Maurício Rocha Carvalho X - - -
Pedro Paulo Barbosa Cordeiro X - - -
Alfredo Marques Junior - - - -
Ana Lúcia Nascente da Silva Abrahim - - - -
Deusdedith Monteiro de Castro Filho X - - -
Geraldo Jorge Tupinambá do Valle - - - -

SUPLENTE Germana de Vasconcelos Duarte Costa - - - -
Ivone Rocha de Souza Leite X - - -
João Bosco Bader Chamma - - - -
Luiza Marcilene de Souza Oliva Dutra ~~."- - - -
Simone Litwin Prestes , - - - -

mSTÓRICO DA VOTAÇÃO:

Sessão Plenária n": 53/2016 Data: 06.04.2016

Matéria em votação: Aprovação do Relatório de Gestão do Exercício 2015 d~'cAU/AM

Resultado da Votação: Sim (07) Não (O) Abstenções ( 00) Ausências ( 02
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Rua Carlos Lacerda n° 105 - Adrianópolis] CEP: 69057-410 Manaus/AM I Telefone: (92) 3302-2959

www.cauam.gov.br/atendimento@cauam.gov.br

~



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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Ao Conselho Federal e Conselho Diretor
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas – CAU/AM
Manaus – AM

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

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

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

Responsabilidade dos auditores independentes

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

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



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

Base para opinião com ressalvas

Fundamentação quanto à vida útil dos bens do ativo imobilizado

Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.3.1, a Entidade possui
registrado em 31 de dezembro de 2015, os montantes de R$106.924 e
R$47.225 (R$100.791 e R$36.076 em 2014) referentes ao ativo imobilizado e
depreciação acumulada, respectivamente. Entretanto, não nos foram
apresentadas as fundamentações técnicas formais em relação aos percentuais
das vidas úteis utilizados nos cálculos das depreciações dos bens do ativo
imobilizado. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia
necessidade de ajustar esses valores.

Apresentação das notas explicativas às demonstrações contábeis

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

Opinião com ressalvas

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



Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário e as demonstrações das
variações patrimoniais e dos fluxos de caixa relativos ao exercício de 2014,
apresentados para fins de comparabilidade, foram examinados por outros
auditores independentes que emitiram relatório sem ressalva e ênfase
relacionada à dispensa de adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2015, a STN – Secretaria do Tesouro Nacional por meio da
Portaria nº 700 de 10 de dezembro de 2014, aprovou a 6ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP), que referendou a adoção
das NBCASP.



Relatório de Gestão – Exercício 2015  

CAU/AM 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: CRISTIANNE DA SILVA MACEDO 

DATA DE ELABORAÇÃO: 07/03/2016 

Período: 2015 

1. Quadro Geral de Fontes e Usos 

    PROGRAMAÇÃO 2015 

  
 

  
        Valor Programado (R$)                 

(A) 
      Valor Executado 

(R$)           (B) 

Variação 

Especificação 
   Valor (R$)  

(A-B) 
      (%)               
(B/A) 

I. FONTES         

1. Receitas Correntes 1.052.031 1.045.553 - 6.478 99,4 

1.1 Receitas de Arrecadação 735.947 683.353 - 52.594 92,9 

1.1.1 Anuidades 412.219 390.297 - 21.922 94,7 

1.1.1.1 Pessoa Física 344.854 318.865 - 25.989 92,5 

1.1.1.2 Pessoa Jurídica 41.815 43.065 - 1.250 103,0 

1.1.1.3 Taxas e Multas 25.550 28.367 2.817 111,0 

1.1.2 RRT 323.728 293.056 - 30.672 90,5 

1.2 Aplicações Financeiras 39.658 56.068 - 16.410 141,4 

1.3 Outras Receitas 
 

100.889 - - 

1.4 Fundo de Apoio 276.426 205.243 - 29.706 110,7 



2 Receitas de Capital 464.044 7.702 - 456.342 1,7 

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro) 464.044 7.702 - 456.342 1,7 

2.2 Outras Receitas 
  

- - 

 I - TOTAL DAS FONTES 1.516.075 1.053.255 - 462.820 69,5 

II - USOS 
    

1 Programação Operacional 1.432.834 806.895 - 619.419 56,8 

Projetos 779.508 287.154 - 492.354 37 

Atividades 653.326 526.261 - 127.065 81 

2 Aportes ao Fundo de Apoio 25.121 25.121 - 100,0 

3 Aporte ao CSC 39.158 39.158 0 100,0 

4 Reserva de Contingência* 18.962 - 18.962 - 

II – TOTAL DE USOS 1.516.075 877.694 638.381 57,9 

VARIAÇÃO (I-II) - 175.561 175.561 - 

            

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

Não foram utilizados recursos de reserva de contingência.  
Salienta-se que o valor de R$ 100.889 alocado em Outras Receitas corresponde ao valor do Fundo de Apoio de 2014 recebido no exercício 

de 2015. 
A diferença entre o previsto e executado do item 1.4 é decorrente do recebimento da parcela do fundo de apoio posterior a prestação de 

contas que foi realizada em janeiro/2016. 

 



2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS 

  

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

 

2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2015: 



O plano de ação proposto para o exercício de 2015, visando o desenvolvimento e fortalecimento da profissão de 
Arquitetura e Urbanismo no estado do Amazonas, foi composto de 13 iniciativas, sendo 5 projetos e 8 atividades, das 
quais uma foi direcionada ao aporte de recursos ao Fundo de Apoio Financeiros aos CAU/UF e outra ao Centro de Serviços 
Compartilhados do CAU - CSC, conforme Resoluções Nº. 71 e 72, de 24 de janeiro de 2014. 
Sendo assim, para o exercício de 2015 o CAU/AM atuou frente aos seguintes direcionadores estratégicos prioritários:  
- "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo", executado por meio do Projeto 
Aprimoramento e estruturação da fiscalização do CAU/AM; 
- "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade", tendo como 
plano de ação vinculado o projeto “Aprimoramento do processo de assistência aos Arquitetos e Urbanistas e sociedade”. 
A sua atuação focou, também, as seguintes prioridades: 
- "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade", sendo contemplado na “Promoção da 
interação do CAU/AM com a sociedade em geral”, o plano de ação traçado para este objetivo; 
- "Aprimorar e inovar os processos e as ações" apresentou como plano de ação a Atividade “Manutenção das Atividades 
Administrativas 2015”. 
 Os recursos destinados para realização de suas ações, considerando a receita líquida de arrecadação, foram assim 
distribuídos:  
- 20,5% (R$ 194,2 mil) destinados ao vetor "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e 
urbanismo";  - 12,3% (R$ 116,6 mil) destinados ao vetor "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com 
os arquitetos e urbanistas e a sociedade". - 3% (R$ 28,5 mil) destinados ao vetor "Assegurar a eficácia no relacionamento 
e comunicação com a sociedade"; - 49,77% (R$ 432,3 mil) destinados ao vetor "Aprimorar e inovar os processos e as 
ações". 
A fim de obter atuação em níveis de excelência, o CAU/AM direcionou recursos para a capacitação de seu corpo de 
colaboradores no montante de R$ 18,4 mil, ou 3,3 % das aplicações em pessoal (Salários, encargos e benefícios).  
Os recursos envolvidos em suas ações totalizaram, aproximadamente, R$ 1,516 milhão, sendo suas fontes de recursos  
advindas de 48,5% das receitas de arrecadações (R$ 735,9 mil); 30,6% dos saldos de exercícios anteriores (R$ 464 mil); 
18,2% de recursos do fundo de apoio (R$ 276,4 mil); e 2,6% de aplicações financeiras (R$ 39,7 mil). 
 

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2015: 



A existência de funcionárias em estabilidade gestacional alocada em projetos e atividades no exercício de 2015 
provocaram mudanças no cenário financeiro do CAU/AM, fazendo com que fossem postergadas as convocações do 
segundo fiscal e do secretário (a) do Concurso Público, bem como, atuar de forma cautelosa frente as suas ações. 

 

  



3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:  
    

  
  

 

 
METAS FÍSICAS  RESULTADOS Justificativas 

para as metas 
físicas e 
resultados 

Unidade 
Responsável 

* 
P/A 

FA Denominação 
Objetivo 

Estratégico 
Principal  

Aprovadas  Realizadas  Aprovados  Realizados  

Comissão de 
Organização, 
Administrativa, 
Planejamento e 
Finanças - 
COAPF 

A 
 

Manutenção 
das Atividades 
da Comissão de 
Organização, 
Administração, 
Planejamento e 
Finanças - 
COAPF 

Assegurar a 
sustentabilidade 
financeira 

- Atender eventuais 
participações em 
reuniões solicitadas pelo 
CAU/BR, estimado em 3 
eventos. 

- 

Acompanhamento, 
orientação e 
supervisão das 
atividades de 
Planejamento, 
Orçamento e 
Finanças do CAU/AM 

Resultado não 
alcançado. A 
Comissão não 
participou de 
reuniões 
nacionais. 

Houve eventos em 
que a comissão 
optou em ter 
como 
representação o 
corpo técnico, 
sendo os custos 
alocados no 
projeto de 
"Capacitação do 
Corpo Técnico", 
tendo em vista o 
teor do evento. 
Além disso, 
houveram eventos 
custeados pelo 
Conselho Federal. 

Comissão de 
Exercício 
Profissional, 
Ética e 
Disciplina - 
CEPED 

A 
 

Manutenção 
das atividades 
da Comissão de 
Exercício 
Profissional, 
Ética e 
Disciplina 

Promover o 
exercício ético e 
qualificado da 
profissão 

- Atender eventuais 
participações em 
reuniões solicitadas pelo 
CAU/BR, estimado em 3 
eventos. 

- Participação em 
três eventos 
realizado pela 
Comissão de Ética e 
Exercício 
Profissional do 
CAU/BR 

Dotar a profissão de 
arquitetura e 
urbanismo de 
mecanismos ético-
profissionais, que 
regulem seus 
direitos, deveres e 
obrigações com a 
sociedade em geral. 

Resultado 
alcançado. 

Necessário para o 
aprofundamento 
da análise, estudo 
e a discussão 
sobre assuntos 
relacionados à 
ética profissional. 



Unidade 
Responsável 

* 
P/A 

FA Denominação 
Objetivo 

Estratégico 
Principal 

Aprovadas Realizadas Aprovados Realizados 

Justificativas 
para as metas 
físicas e 
resultados 

Comissão de 
Ensino e 
Formação - CEF 

A 
 

Manutenção 
das atividades 
da Comissão de 
Ensino e 
Formação 

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

- Atender eventuais 
participações em 
reuniões solicitadas pelo 
CAU/BR, estimado em 3 
eventos. 

-Participação no 
Seminário 
Legislativo 

Alcançar 
aprofundamento da 
realidade do ensino e 
formação em 
arquitetura e 
urbanismo no estado 
do Amazonas, 
visando propiciar 
melhorias e 
reestruturação da 
qualidade curricular. 

Resultado 
Parcialmente 
alcançado. 

Houve apenas 
uma reunião 
nacional e esta foi 
transmitida aos 
CAU/UFs. 

Presidência P 
 

Construção de 
sede própria do 
CAU/AM 

Ter sistemas de 
informação e 
infraestrutura 
que viabilizem a 
gestão e o 
atendimento 
dos arquitetos e 
urbanistas e a 
sociedade 

- Aquisição de sede 
própria do CAU/AM 

- 

Excelência no 
atendimento aos 
profissionais e a 
sociedade em geral, 
por meio de 
infraestrutura 
própria. 

Resultado não 
realizado. O 
CAU/AM está em 
estudo para 
aquisição de 
terrenos 
adequados a sua 
realidade. 

A compra da sede 
foi postergada, 
após análise das 
alternativas atuais 
que superaram o 
valor previsto. 

Presidência A 
 

Manutenção 
das Atividades 
da presidência 
e plenário do 
CAU/AM 

Ser reconhecido 
como referência 
na defesa e 
fomento das 
boas práticas da 
Arquitetura e 
Urbanismo 

- Assessor da Presidência; 
 - Secretária Geral; 
 - Atender eventuais 
participações em 
reuniões solicitadas pelo 
CAU/BR, estimado em 5 
eventos;  
 - Secretária Geral - 
rescisão 

- Assessor da 
Presidência; 
 - Secretária Geral; 
 - Rescisão de 
secretária geral; 
 - Participação em 
03 eventos 
nacionais. 

Participar das 
tomadas de decisões 
em âmbito local e 
nacional do CAU e 
manutenção das 
atividades da 
Presidência e 
Plenário. 

Resultado 
alcançado. 
Participação nas 
tomadas de 
decisões em 
âmbito local e 
nacional do CAU e 
manutenção das 
atividades da 
Presidência e 
Plenário. 

Participação nas 
reuniões plenárias 
ordinárias e 
extraordinárias em 
cumprimento ao 
Regimento Interno 
do CAU/AM e 
representação 
institucional, bem 
como 
assessoramento à 
Presidência e as 
Comissões. 



Unidade 
Responsável 

* 
P/A 

FA Denominação 
Objetivo 

Estratégico 
Principal 

Aprovadas Realizadas Aprovados Realizados 

Justificativas 
para as metas 
físicas e 
resultados 

Gerência 
Técnica 

P X 

Aprimoramento 
e estruturação 
da fiscalização 
do CAU/AM 

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

- 2 Agentes Fiscal; 
 - Assessor de 
Fiscalização; 
 - Despesa com 
combustível para 
fiscalização em canteiros 
de obras; feiras de 
eventos; instituições de 
ensino. 
 - Manutenção de veículo; 
 - Seguro de veículo; 
 - Seguro de vida do fiscal 
 - Equipamento de 
processamento de dados; 
 - Softwares 
 - Móveis 
 - Custear diárias para 
fiscalização no interior do 
estado do Amazonas  

- 1 Agente Fiscal; 
 - Assessor de 
Fiscalização; 
 - Combustível; 
 - Manutenção de 
veículo; 
 - Seguro de vida; 
 - Diárias para 
fiscalização no 
interior do estado 
do Amazonas; 
 

- Aumento do 
quantitativo de obras 
fiscalizadas;  
 - Minimização das 
obras irregulares;   
 - Valorização da 
profissão do 
Arquiteto e 
Urbanista; 

Resultado 
alcançado. A 
fiscalização foi 
feita de forma 
contínua e trouxe 
ao CAU/UF 
resultados 
positivos, como o 
aumento da 
procura de 
profissionais e nos 
registros de RRT. 

Valorização da 
Arquitetura e 
Urbanismo no 
estado do 
Amazonas 

Gerência 
Técnica 

P 
 

Aprimoramento 
do processo de 
assistência aos 
Arquitetos e 
Urbanistas e 
sociedade 

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

- Gerente Técnico; 
 - Atendimento; 

- Gerente Técnico; 
 - Atendimento; 

- Aumento da 
satisfação no 
atendimento junto 
aos Arquitetos e 
sociedade em geral; 

Resultado 
alcançado. 
Promoção de 
treinamentos 
técnicos aos 
Arquitetos e 
Urbanistas. 

Necessário para o 
aumento no nível 
satisfação dos 
profissionais e 
sociedade, bem 
como maior 
procura junto ao 
Conselho. 
 
 



Unidade 
Responsável 

* 
P/A 

FA Denominação 
Objetivo 

Estratégico 
Principal 

Aprovadas Realizadas Aprovados Realizados 

Justificativas 
para as metas 
físicas e 
resultados 

Gerência Geral A X 

Manutenção 
das Atividades 
Administrativas 
2015 

Aprimorar e 
inovar os 
processos e as 
ações 

01 - Gerente Geral; 01 - 
Assessor Jurídico;  01 - 
Serviços de telefonia fixa 
e móvel, energia e água e 
esgoto; 01 - Serviço de 
Contabilidade; 01 - 
Serviços Gerais; 01 - 
Serviço de Segurança; 01 - 
Empresa de 
Intermediação de Estágio;   
8 - Publicação no Diário 
Oficial da União; 01 - 
Serviços de Correios e 
Telégrafos; 01 - Serviço de 
Seguro de Imóvel; 01 - 
Serviço de Formulação de 
PPRA e PCMSO; 01- 
Locação de imóvel 01 - 
Material de consumo e 
expediente;  - Despesas 
Judiciais;  - Indenizações e 
Restituições;  - Impostos e 
Taxas;  -Taxas Bancárias;  
- Despesas Miúdas de 
Pronto Pagamento;  - 
Aquisição de Ponto 
Eletrônico;  - 02 - 
Computadores;  - 02 - 
Mesas; 01 - Aquisição de 
Central Telefônica; DDR e 
aparelhos telefônicos 
visando a melhoria no 
atendimento à sociedade; 

01 - Gerente Geral; 
01 - Assessor 
Jurídico;  01 - 
Serviços de 
telefonia fixa e 
móvel, energia e 
água e esgoto; 01 - 
Serviço de 
Contabilidade; 01 - 
Serviços Gerais; 01 - 
Serviço de 
Segurança; 01 - 
Empresa de 
Intermediação de 
Estágio;   8 - 
Publicação no Diário 
Oficial da União; 01- 
Locação de imóvel; 
01 - Material de 
consumo e 
expediente; - 
Impostos e Taxas; -
Taxas Bancárias; - 
Despesas Miúdas de 
Pronto Pagamento; 
01 - Aquisição de 
Central Telefônica; 
DDR e aparelhos 
telefônicos visando 
a melhoria no 
atendimento à 
sociedade; 

- Aprimoramento dos 
processos e 
metodologia de 
gestão;  
 - Transparência na 
administração dos 
recursos;   
 - Gestão de recursos 
orçamentário mais 
rigoroso. 

Implementação da 
divulgação das 
informações na 
aba transparência 
no site do 
CAU/AM; 
Gerenciamento 
dos recursos 
orçamentários e 
financeiros, bem 
como da força de 
trabalho; 
Gestão dos 
contratos 
firmados com o 
CAU/AM; 

Necessário para a 
manutenção das 
atividades 
administrativas e 
dar suporte as 
demais áreas. 



Unidade 
Responsável 

* 
P/A 

FA Denominação 
Objetivo 

Estratégico 
Principal 

Aprovadas Realizadas Aprovados Realizados 

Justificativas 
para as metas 
físicas e 
resultados 

Gerência Geral P 
 

Promoção da 
interação do 
CAU/AM com a 
sociedade em 
geral. 

Assegurar a 
eficácia no 
relacionamento 
e comunicação 
com a 
sociedade 

- Promover 
campanhas/seminário e 
ações de divulgação 
institucional;- Veiculações 
de publicidades 
institucionais com ações 
de mídia indoor (espaços 
internos, públicos ou 
privados);- Participação 
de audiências públicas 
promovidas pelo poder 
público municipal e 
demais eventos de 
relevância social;2.000 
Boletins informativo2.000 
cartões de visita01 - 
Estagiário de 
Comunicação 

- Realização da 
Semana de 
Arquitetura e 
Urbanismo nas 
Instituições de 
Ensino; - Realização 
do IV Seminário de 
Arquitetura e 
Urbanismo do 
Amazonas; - 
Veiculação de 
publicidade 
institucional em 
Painel Led; - 
Confecção de 2.000 
cartões de visita; - 
Contratação de 
Estagiário de 
Comunicação. 

- Tornar as ações do 
CAU/AM conhecidas 
pela sociedade. 

Maior 
disseminação das 
informações junto 
à sociedade e aos 
Arquitetos e 
Urbanistas;Ampla 
divulgação das 
ações do CAU/AM, 
mediante envio de 
e-mail em blocos e 
publicações no 
site e nas redes 
sociais. 

Necessária para 
dar visibilidade ao 
Conselho, bem 
como munir os 
Arquitetos e 
Urbanistas de 
informações 
essenciais da sua 
área. 

Gerência Geral P 
 

Promoção de 
Capacitação do 
Corpo Técnico 
do CAU/AM 

Desenvolver 
competências 
de dirigentes e 
colaboradores 

- Custear despesas de 
participação e 
deslocamento em 
eventos de treinamentos 
e capacitação profissional 
de interesse do CAU 
(estimativa de 05 
treinamentos); 
 - Participação em cursos 
para treinar os 
funcionários do CAU/AM; 

- Participação em 
treinamentos 
realizados pelo 
CAU/BR e suas 
respectivas 
Comissões. 

- Aprimoramento dos 
processos e 
metodologia de 
gestão;  
 - Eficácia no 
atendimento aos 
profissionais e 
sociedade;  
 - Corpo Técnico 
capacitado para 
dirimir as dúvidas dos 
profissionais. 

- Capacitação do 
corpo técnico, 
tendo as 
mudanças 
processuais frente 
às novas 
Resoluções 
propostas pelo 
CAU/BR; Melhoria 
no atendimento 
aos profissionais e 
sociedades. 

Necessário para 
desenvolver 
competências e 
obter atuação em 
níveis de 
excelência, junto 
aos seus 
colaboradores. 



Unidade 
Responsável 

* 
P/A 

FA Denominação 
Objetivo 

Estratégico 
Principal 

Aprovadas Realizadas Aprovados Realizados 

Justificativas 
para as metas 
físicas e 
resultados 

Gerência Geral A 
 

Contribuição ao 
Fundo de Apoio 
Financeiro aos 
CAU/UF 

Ter sistemas de 
informação e 
infraestrutura 
que viabilizem a 
gestão e o 
atendimento 
dos arquitetos e 
urbanistas e a 
sociedade 

- Repasse financeiro de 
3,89% ao CAU/BÁSICO 

- Repasse financeiro 
de 3,89% ao 
CAU/BÁSICO 

Viabilizar a operação 
dos CAUs Básicos 

Repasse realizado 
no montante 
previsto. 

Viabilização 
operacional dos 
CAUs Básicos. 

Gerência Geral A X 

Centro de 
Serviços 
Compartilhados 
dos Conselhos 
de Arquitetura 
e Urbanismo 
(CSC-CAU) 

Ter sistemas de 
informação e 
infraestrutura 
que viabilizem a 
gestão e o 
atendimento 
dos arquitetos e 
urbanistas e a 
sociedade 

- Aportar recursos ao CSC 
em cumprimento à 
Resolução 71 de 
23/01/2014; 
 - Aportar 10% ao CSC em 
cumprimento à Resolução  
nº. 92, de 10 de outubro 
de 2014. 

- Aporte de recursos 
ao CSC em 
cumprimento à 
Resolução 71 de 
23/01/2014; 
 - Aporte de 10% ao 
CSC em 
cumprimento à 
Resolução  nº. 92, 
de 10 de outubro de 
2014. 

Gestão 
Compartilhada dos 
processos e serviços 
comuns aos 
Conselhos. 

Repasse realizado 
no montante 
previsto. 

Essencial para o 
Gerenciamento 
Compartilhado dos 
processos e 
serviços comuns 
aos Conselhos. 

Gerência Geral A 
 

Reserva de 
Contingência 

Assegurar a 
sustentabilidade 
financeira 

Conter eventuais 
despesas não previstas 

- 

Sustentabilidade de 
atividades não 
contempladas nos 
planos de ações. 

Resultado não 
realizado 

Não houve a 
necessidade de 
utilizar recursos da 
reserva de 
contingência.   

 

  



3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:  
Cont... 
    

  
  

 

 

 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00) 

Justificativas para as 
metas financeiras  Unidade 

Responsável 

* 
P/
A 

FA 
Denominaç

ão 

Objetivo 
Estratégico 

Principal  

 Programação 
Aprovada (A)  

 Transposição   
(B)  

 Total 
Aprovado + 

Transposição 
(C=A+B)  

 Total 
Executado 

(D)  

 % de 
Execuç

ão   

 Valores do Fundo de 
Apoio  

Aprovado          
 

Executad
o 

Comissão de 
Organização, 
Administrativ
a, 
Planejamento 
e Finanças - 
COAPF 

A   

Manutençã
o das 
Atividades 
da 
Comissão 
de 
Organização
, 
Administraç
ão, 
Planejamen
to e 
Finanças - 
COAPF 

Assegurar a 
sustentabilidad
e financeira 

12.570,00 - 12.570,00  - 0,0 - - 

Houve eventos em que 
a comissão optou em 
ter como 
representação o corpo 
técnico, sendo os 
custos alocados no 
projeto de 
"Capacitação do Corpo 
Técnico", tendo em 
vista o teor do evento. 
Além disso, houveram 
eventos custeados pelo 
Conselho Federal. 

Comissão de 
Exercício 
Profissional, 
Ética e 
Disciplina - 
CEPED 

A   

Manutençã
o das 
atividades 
da 
Comissão 
de Exercício 
Profissional, 
Ética e 
Disciplina 

Promover o 
exercício ético 
e qualificado 
da profissão 

8.380,00 2.191,63 10.571,63 8.819,97 83,4 - - 

 A CEF autorizou a 
transposição a fim de 
que a CEPED 
implementasse os 
recursos de diárias em 
sua viagem.  
 
 
 
 
 



Unidade 

Responsável 

* 

P/

A 

FA 
Denominaç

ão 

Objetivo 

Estratégico 

Principal 

Programação 

Aprovada (A) 

Transposição 

(B) 

Total 

Aprovado + 

Transposição 

Total 

Executado 

(D) 

% de 

Execuç

ão 

Valores do Fundo de 
Apoio Justificativas para as 

metas financeiras 

Aprovado Executado 

Comissão de 
Ensino e 
Formação - 
CEF 

A   

Manutençã
o das 
atividades 
da 
Comissão 
de Ensino e 
Formação 

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

12.570,00 (2.191,63) 10.378,37 4.556,37 43,9 - - 

A CEF autorizou a 
transposição a fim de 
que a CEPED 
implementasse os 
recursos de diárias em 
sua viagem. 

Presidência P   

Construção 
de sede 
própria do 
CAU/AM 

Ter sistemas de 
informação e 
infraestrutura 
que viabilizem 
a gestão e o 
atendimento 
dos arquitetos 
e urbanistas e 
a sociedade 

421.804,00 - 421.804,00 - 0,0 - - 

A compra da sede foi 
postergada, após 
análise das alternativas 
atuais que superaram o 
valor previsto. 

Presidência A   

Manutençã
o das 
Atividades 
da 
presidência 
e plenário 
do CAU/AM 

Ser 
reconhecido 
como 
referência na 
defesa e 
fomento das 
boas práticas 
da Arquitetura 
e Urbanismo 

187.458,00 (8.718,20) 178.739,80 139.104,85 77,8 - - 

Houveram viagens da 
presidência custeadas 
pelo CAU/BR. 
A convocação do 
secretário efetivado 
pelo Concurso Público 
01/2013 foi suspensa, 
pois o primeiro 
colocado e o segundo 
não apresentaram a 
comprovação da 
escolaridade de nível 
técnico exigido no 
edital. Sendo que a 
segunda colocada 
entrou com Mandado 
de Segurança. 



Unidade 

Responsável 

* 

P/

A 

FA 
Denominaç

ão 

Objetivo 

Estratégico 

Principal 

Programação 

Aprovada (A) 

Transposição 

(B) 

Total 

Aprovado + 

Transposição 

Total 

Executado 

(D) 

% de 

Execuç

ão 

Valores do Fundo de 
Apoio 

Justificativas para as 
metas financeiras 

Gerência 
Técnica 

P X 

Aprimoram
ento e 
estruturaçã
o da 
fiscalização 
do CAU/AM 

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

194.190,94 6.485,00 200.675,94 153.115,21 76,3 56.911,00 46.286,64 

A existência de 
funcionária em 
estabilidade 
gestacional alocada 
nesse projeto, 
provocou mudanças no 
cenário, pois quando o 
CAU/AM foi 
comunicado de sua 
gestação já havíamos 
convocado o efetivado 
pelo Concurso Público 
para sua substituição, 
acarretando a 
permanência de mais 
um funcionário no 
setor e o impedimento 
de realizar a 
convocação do 
segundo fiscal. 

Gerência 
Técnica 

P   

Aprimoram
ento do 
processo de 
assistência 
aos 
Arquitetos e 
Urbanistas e 
sociedade 

Assegurar a 
eficácia no 
atendimento e 
no 
relacionament
o com os 
Arquitetos e 
Urbanistas e a 
Sociedade 

116.567,00 (2.486,03) 114.080,97 107.214,75 94,0 - - 

A existência de 
funcionária em 
estabilidade 
gestacional alocada em 
outros projetos e 
atividades, provocou 
mudanças no cenário 
financeiro, o que 
provocou a 
transposição de 
recursos relacionados a 
salários. 



Unidade 

Responsável 

* 

P/

A 

FA 
Denominaç

ão 

Objetivo 

Estratégico 

Principal 

Programação 

Aprovada (A) 

Transposição 

(B) 

Total 

Aprovado + 

Transposição 

Total 

Executado 

(D) 

% de 

Execuç

ão 

Valores do Fundo de 
Apoio 

Justificativas para as 
metas financeiras 

Gerência 
Geral 

A X 

Manutençã
o das 
Atividades 
Administrati
vas 2015 

Aprimorar e 
inovar os 
processos e as 
ações 

432.348,00 4.719,23 437.067,23 373.779,93 85,5 180.357,04 153.205,33 

 
 
 
 
 
A existência de 
funcionárias em 
estabilidades 
gestacional alocada em 
outros projetos e 
atividades provocou 
mudanças no cenário 
financeiro, o que 
provocou a 
transposição de 
recursos relacionada a 
salários. 
Não houve a 
convocação do 
assistente 
administrativo prevista 
para novembro/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidade 

Responsável 

* 

P/

A 

FA 
Denominaç

ão 

Objetivo 

Estratégico 

Principal 

Programação 

Aprovada (A) 

Transposição 

(B) 

Total 

Aprovado + 

Transposição 

Total 

Executado 

(D) 

% de 

Execuç

ão 

Valores do Fundo de 
Apoio 

Justificativas para as 
metas financeiras 

Gerência 
Geral 

P   

Promoção 
da interação 
do CAU/AM 
com a 
sociedade 
em geral. 

Assegurar a 
eficácia no 
relacionament
o e 
comunicação 
com a 
sociedade 

28.500,00 - 28.500,00 13.394,00 47,0 - - 

Nos eventos realizados 
pelo CAU/AM, como a 
palestra junto as 
Instituições de Ensino, 
os recursos utilizados 
foram disponibilizados 
pelas próprias 
universidades, 
diminuindo assim seus 
custos e a cessão de 
espaço público para a 
realização do IV 
Seminário de 
Arquitetura e 
Urbanismo do 
Amazonas. Não houve 
a confecção de boletins 
informativos. 

Gerência 
Geral 

P   

Promoção 
de 
Capacitação 
do Corpo 
Técnico do 
CAU/AM 

Desenvolver 
competências 
de dirigentes e 
colaboradores 

18.446,00 - 18.446,00 13.430,37 72,8 - - 

Tendo em vista a 
reestruturação do 
quadro dos efetivos, 
não foi possível a 
participação em cursos, 
especificamente, 
voltados para a área de 
licitação. 

Gerência 
Geral 

A   

Contribuiçã
o ao Fundo 
de Apoio 
Financeiro 
aos CAU/UF 

Ter sistemas de 
informação e 
infraestrutura 
que viabilizem 
a gestão e o 
atendimento 
dos arq. e urb. 
e a sociedade 

25.121,00 - 25.121,00 25.121,00 100,0 - - 

  



Unidade 

Responsável 

* 

P/

A 

FA 
Denominaç

ão 

Objetivo 

Estratégico 

Principal 

Programação 

Aprovada (A) 

Transposição 

(B) 

Total 

Aprovado + 

Transposição 

Total 

Executado 

(D) 

% de 

Execuç

ão 

Valores do Fundo de 
Apoio 

Justificativas para as 
metas financeiras 

Gerência 
Geral 

A X 

Centro de 
Serviços 
Compartilha
dos dos 
Conselhos 
de 
Arquitetura 
e 
Urbanismo 
(CSC-CAU) 

Ter sistemas de 
informação e 
infraestrutura 
que viabilizem 
a gestão e o 
atendimento 
dos arquitetos 
e urbanistas e 
a sociedade 

39.158,00 - 39.158,00 39.157,80 100,0 39.157,80 39.157,80 

  

Gerência 
Geral 

A   
Reserva de 
Contingênci
a 

Assegurar a 
sustentabilidad
e financeira 

18.962,00 - 18.962,00 - 0,0 - - 

Não houve atividades 
executadas que não 
estavam contempladas 
no plano de ação 

Total 1.516.074,94  (0,00) 1.516.074,94 877.694,25 57,9 276.425,84 238.649,77  
 

 

JUSTIFICATIVAS: 

O montante das despesas orçadas para 2015 correspondeu o valor de R$ 1.516.074,94 (hum milhão, quinhentos e dezesseis mil, setenta e quatro reais e noventa e 
quatro centavos), sendo executado o valor de R$ 877.694,25 (oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) que 
correspondem a 57,9% do previsto, considerando o valor dos restos a pagar não processados, detalhados a seguir pelos objetivos estratégicos: 
- Assegurar a sustentabilidade financeira: para este objetivo estava previsto a execução do plano de ação “Reserva de Contingência” e “Manutenção das Atividades 
da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças – COAPF”, o qual não obteve os resultados aprovados, pois a COAPF não participou de 
reuniões nacionais, tendo em vista a opção da representação de corpo técnico nas reuniões, sendo os custos alocados em outro plano de ação. Além disso, 
houveram reuniões custeadas pelo Conselho Federal, devido o CAU/AM se enquadrar como CAU Básico. Salienta-se que o plano de ação “Reserva de Contingência” 
era voltado para sustentabilidade de atividades que não estavam previstas nos demais planos, fato que não ocorreu no exercício. Portando, não houve a 
necessidade utilizar tal recurso. 
- Promover o exercício ético e qualificado da profissão: o plano de ação vinculado a este objetivo foi o “Manutenção das atividades da Comissão de Exercício 



Profissional, Ética e Disciplina” que executou 80,5% do previsto, obtendo como resultado o aprofundamento da análise, estudo e a discussão sobre assuntos 
relacionados à ética e ao exercício profissional. Os recursos não foram totalmente executados, tendo em vista a realização de encontros com teor técnico, sendo na 
ocasião representado pela gerente técnica do CAU/AM, com seus recursos alocados no plano de ação de capacitação. 
- Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada: foi previsto a execução do plano de ação “Manutenção das atividades 
da Comissão de Ensino e Formação” que não houve execução das suas despesas orçadas, tendo em vista a convocação de apenas uma reunião nacional, sendo esta 
transmitida ao vivo. 
- Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade: para o alcance deste objetivo 
estava prevista a ação “Construção de sede própria do CAU/AM”, porém, esta não foi executada, pois as alternativas atuais superar o valor previsto. 
- Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo: o plano de ação para o alcance deste objetivo foi o 
“Manutenção das Atividades da presidência e plenário do CAU/AM”, tendo como execução 77,8% do previsto. Salienta-se que estavam previstas participações em 
reuniões nacionais da presidência do CAU/AM, porém em sua maioria o CAU/BR custeou com suas despesas. 
- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo: para que este objetivo fosse atingindo foi implementado o plano de ação 
“Aprimoramento e estruturação da fiscalização do CAU/AM” que obteve como execução 76,3% do valor orçado. A fiscalização foi feita de forma planejada e 
contínua,  trazendo ao CAU/AM resultados positivos, como o aumento da procura de profissionais e na regularização dos registros de RRT, contribuindo, assim, 
para a valorização da Arquitetura e Urbanismo no âmbito do Amazonas. 
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade – o plano de ação vinculado ao supracitado objetivo foi o 
“Aprimoramento do processo de assistência aos Arquitetos e Urbanistas e sociedade” que executou 95,8% do previsto, obtendo como resu ltados a maior 
satisfação dos profissionais e sociedade, bem como a oportunidade de oferecer aos profissionais treinamentos técnicos para esclarecimentos de dúvidas quanto ao 
preenchimento do RRT e suas modalidades. 
- Aprimorar e inovar os processos e ações: apresentou como plano de ação “Manutenção das Atividades Administrativas 2015” obtendo como execução 85,5% de 
suas despesas orçadas. Os principais resultados alcançados foram implementação da divulgação das informações na aba transparência no site do CAU/AM, 
gerenciamento dos recursos orçamentários e financeiros, bem como da força de trabalho e Gestão dos contratos firmados com o CAU/AM, bem como o suporte as 
outras áreas fim. 
- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade: “Promoção da interação do CAU/AM com a sociedade em geral”, o plano de ação 
traçado para este objetivo, obtendo como execução 47,0%. A baixa execução é em virtude dos recursos utilizados em alguns eventos, como por exemplo, a II 
Semana de Arquitetura e Urbanismo, terem sido disponibilizados pelas próprias universidades, diminuindo assim seus custos e a cessão de espaço público para a 
realização do IV Seminário de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. 
- Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores: objetivo vinculado ao plano de ação “Promoção de Capacitação do Corpo  Técnico do CAU/AM”, 
apresentando 72,8% de execução. Obteve-se como resultado o desenvolvimento de competências e atuação em níveis de excelência, junto aos seus colaboradores, 
tendo em vista os treinamentos técnicos realizados pelo Conselho Federal. Observa-se que em algumas capacitações os custos foram absorvidos pelo CAU/BR, 
tendo em vista o enquadramento como CAU Básico. 
- Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade: os planos de ações relacionados 
ao objetivo estratégico foram “Contribuição ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF” e “Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo (CSC-CAU)” que tiveram execução de 100% dos valores previstos. 



4- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS: 

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não é necessário preencher. 
B

A
SE

 D
E 

C
Á

LC
U

LO
 

 APLICAÇÕES DE RECURSOS  
 Valor 

Aprovado 
(R$)  

 Valor 
Executado  

(R$)               

 
Variação 

(%)  
  

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 

 FOLHA DE 
PAGAMENTO   

 Valor 
Aprovado 

(R$)  

 Valor 
Executado 

(R$)                        

 
Variação 

(%)  

1. Receita de Arrecadação 735.947,00 683.353,23 92,9   
 1.Salários e 
Encargos  

            
564.011  

            
527.639  

                   
93,55  

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico) 276.426,00 205.242,81 74,2   
 2 Receitas 
Correntes  

         
1.052.031  

         
1.045.553  

                   
99,38  

 3. Soma (1+2)  1.012.373,00 888.596,04 87,8   

            

4. Aportes do Fundo de Apoio 25.121,00 25.121,00 100,0   

  

        

5. Aporte do CSC 39.158,00 39.157,80 100,0           

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

948.094 824.317 86,9               

  



B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 (
It

em
 6

) 
 LIMITES  

 Valor 
Aprovado 

(R$)  

 Valor 
Executado  

(R$)               

 
Variação 

(%)  
   LIMITES  

 Valor 
Aprovado 

(R$)  

 Valor 
Executado 

(R$)                        

 
Variação 

(%)  

Fiscalização 
(mínimo de 20 % 
do total da RAL) 

Valor 194.191 153.115 (21,15)    Despesas com Pessoal 
(máximo de 55% sobre as 
Receitas Correntes. Não 

considerar despesas 
decorrentes de rescisões 

contratuais) 

Valor 564.011 521.802 93,55 

% 20,5% 18,6% -1,9%   % 53,6% 49,9% -3,7% 

Atendimento 
(mínimo de 10 % 
do total da RAL) 

Valor 116.567 107.215 (8,02)   
Capacitação (mínimo de 
2%  e máximo de 4%  do 

valor total das 
respectivas folhas de 
pagamento -salários, 

encargos e benefícios) 

Valor 18.446 13.430 72,81 

% 12,3% 13,0% 0,7%   % 3,3% 2,6% -0,7% 

Comunicação 
(mínimo de 3% do 

total da RAL) 

Valor 28.500 13.394 
 

  
            

% 3,0% 1,6% -1,4%   
            

Patrocínio (máximo 
de 5% do total da 

RAL) 

Valor - - -   
        

% 0,0% 0,0% 0,0%               

Dois Objetivos 
Estratégicos                

(mínimo de 6 % do 
total da RAL) 

Valor 460.848 387.174 (15,99)               

% 48,6% 47% -1,6%   
            

Reserva de 
Contingência                          

(2 % do total da 
RAL) 

Valor 18.962 - (100,00)               

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

  
 
                         



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

A execução inferior ao limite estabelecido para a fiscalização é devido à estabilidade gestacional de funcionária o que acarretou na postergação de 
rescisões e convocação do 2º Fiscal aprovado no Concurso Público 01/2013, pois foi necessário de nova restruturação do quadro de funcionários. Por não 
termos convocado o outro fiscal, não houve a necessidade de aquisição dos equipamentos permanentes previstos, bem como, não foi possível realizar as 
viagens de fiscalização aos munícipios, tendo em vista que o setor ficaria descoberto nas atividades da Capital.  
 
Com relação à comunicação, houve eventos em que não foi necessário alocação de recursos, tendo em vista parceria firmada com as Instituições de Ensino 
e a cessão de espaço público para a realização do IV Seminário de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas.  
 
Concernente à capacitação, devido o CAU/AM ter o enquadramento como CAU Básico, houveram eventos custeados pelo Conselho Federal. Além disso, 
devido à reestruturação do quadro, não foi possível a participação em cursos, especificamente, voltados para a área de licitação que estavam previstos.  
 
Salienta-se que dentre os valores de salários consta o valor de R$ 5.837,02 referente a indenizações trabalhistas. 

 

  



EVENTOS IMPORTANTES 2015:           

No exercício de 2015 o CAU/AM participou dos seguintes eventos: 
No exercício de 2015 o CAU/AM atuou em várias participações na mídia local e reuniões de suma importância para a valorização da profissão 
de Arquitetura e Urbanismo no estado do Amazonas. Dentre as ações realizadas, destacam-se as seguintes: 
- Participação na Campanha “Calçada Legal” lançada pela emissora Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo, em parceria com o CAU/AM, 
Conselho Regional de Engenheira e Agronomia do Amazonas – CREA/AM, Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano – 
IMPLURB e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Manaus – Sinduscon/AM. 
- Envio de sugestões de mudanças no Projeto de Lei – PL 202/2015 do Governo do Estado do Amazonas que visou à desburocratização do 
processo de liberação dos projetos de engenharia e arquitetura junto ao Corpo de Bombeiros do estado do Amazonas, sendo as mesmas 
acatadas. 
- Levantamento das obras do Arquiteto e Urbanista Severiano Mário Porto. A relação foi entregue ao Deputado estadual Bosco Saraiva que o 
transformou em Projeto de Lei para apreciação da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas – ALE-AM, sendo aprovado por unanimidade 
pelos deputados e, após, foi sancionado pelo governador José Melo. 
- Participação no Comitê de Desburocratização da Prefeitura de Manaus que foi criado com o intuito de organizar grupo técnico a fim de 
esclarecer quanto às legislações urbanísticas vigentes, principalmente aquelas voltadas ao Centro Histórico de Manaus, e reduzir gargalos de 
licenciamento junto aos órgãos competentes. 
- Realização da II Semana de Arquitetura e Urbanismo que contou com ciclos de palestras nas Instituições de Ensino, promovendo a integração 
profissional e mostrando a importância do Arquiteto e Urbanista na sociedade. 
- Promoção do IV Seminário de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, com o tema “Manaus: um olhar urbano”, realizado em 15 de 
dezembro de 2015 em comemoração ao dia do Arquiteto e Urbanista. 
- Participação em Campanha do Ano do Sauim-de-Coleira: “Uma espécie que pede Socorro” promovido pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, cujo tema é Planejamento Urbano versus Conservação da Biodiversidade.  
- Realização de reuniões com os coordenadores e corpo docente dos cursos de Arquitetura e Urbanismo nas Instituições de Ensino Superior do 
Amazonas - IES, a fim de apresentar o Conselho e os novos membros da Comissão de Ensino e Formação do CAU/AM, bem como esclarecer 
pontos voltados para a área técnica. 
- Realização de Oficinas Técnicas aos Arquitetos e Urbanistas com o intuito de orientar quanto ao uso do sistema e do correto preenchimento 
do RRTs a fim de diminuir os correntes erros. 
- Participações em reuniões e plenárias ampliadas realizadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, bem como 
audiências públicas sobre o Plano diretor de drenagem realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. Participou, também, 
nas discussões sobre o Habite-se Simplificado na Câmara Municipal de Manaus. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS 2015: 

 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM no Exercício de 2015 buscou cumprir com o seu objetivo de divulgar sua 
atuação institucional aos Profissionais e Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, bem como a sociedade em geral, para tanto atuou na 
execução de suas metas e ações, tendo como base o Planejamento Estratégico do CAU. 
Realizou, também, o planejamento e sua efetiva execução das ações de fiscalização de forma intensiva a fim de orientar os profissionais para 
uma atuação ética. Dentre suas ações fiscalizatórias, visitou o município de Itacoatiara e realizou reunião com o órgão responsável pelos 
projetos e obras, informando da importância do conselho. 

 



            FGTS
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Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

CAU - AM
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.891.387/0001-28

Todas as contas

0,006.021,55162.006,80865.040,45865.040,45865.040,45865.040,45871.062,00871.062,001.033.068,80

DESPESA CORRENTE

0,000,0055.531,34534.395,57534.395,57534.395,57534.395,57534.395,57534.395,57589.926,91

   PESSOAL

0,000,0052.385,79527.638,57527.638,57527.638,57527.638,57527.638,57527.638,57580.024,36

      PESSOAL E ENCARGOS

0,000,0044.093,33397.260,60397.260,60397.260,60397.260,60397.260,60397.260,60441.353,93

         REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,000,0022.156,96333.288,42333.288,42333.288,42333.288,42333.288,42333.288,42355.445,38

            Salários

0,000,003.646,5032.740,2432.740,2432.740,2432.740,2432.740,2432.740,2436.386,74

            Gratificação de Natal - 13º Salário

0,000,007.478,5423.264,1123.264,1123.264,1123.264,1123.264,1123.264,1130.742,65

            Férias

0,000,004.823,586.519,836.519,836.519,836.519,836.519,836.519,8311.343,41

            1/3 de Férias - CF/88

0,000,000,001.448,001.448,001.448,001.448,001.448,001.448,001.448,00

            Abono de Férias

0,000,005.987,750,000,000,000,000,000,005.987,75

            Indenizações Trabalhistas

0,000,008.292,46130.377,97130.377,97130.377,97130.377,97130.377,97130.377,97138.670,43

         ENCARGOS SOCIAIS

0,000,007.080,4192.321,8892.321,8892.321,8892.321,8892.321,8892.321,8899.402,29

            INSS Patronal
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      DIÁRIAS

CAU - AM
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0,000,00928,1133.785,4533.785,4533.785,4533.785,4533.785,4533.785,4534.713,56

            FGTS

0,000,00283,944.270,644.270,644.270,644.270,644.270,644.270,644.554,58

            PIS s/ Folha de Pagamento

0,000,003.145,556.757,006.757,006.757,006.757,006.757,006.757,009.902,55

      DIÁRIAS

0,000,003.132,556.570,006.570,006.570,006.570,006.570,006.570,009.702,55

         Diárias Funcionários

0,000,0013,00187,00187,00187,00187,00187,00187,00200,00

         Diárias Colaboradores

0,00360,0010.784,227.594,567.594,567.594,567.594,567.954,567.954,5618.738,78

   MATERIAL DE CONSUMO

0,00360,0010.784,227.594,567.594,567.594,567.594,567.954,567.954,5618.738,78

      MATERIAL DE CONSUMO

0,000,001.761,780,000,000,000,000,000,001.761,78

         Material de Expediente

0,000,005.816,201.283,801.283,801.283,801.283,801.283,801.283,807.100,00

         Material de Limpeza e Produtos de Higiene

0,000,00370,003.530,003.530,003.530,003.530,003.530,003.530,003.900,00

         Material de Informática

0,000,002.796,242.780,762.780,762.780,762.780,762.780,762.780,765.577,00

         Combustíveis e Lubrificantes

0,00360,0040,000,000,000,000,00360,00360,00400,00

         Outros Materiais de Consumo

0,000,0025.772,3665.691,8865.691,8865.691,8865.691,8865.691,8865.691,8891.464,24

   SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,000,004.956,7352.551,8852.551,8852.551,8852.551,8852.551,8852.551,8857.508,61

      REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

0,000,00742,003.758,003.758,003.758,003.758,003.758,003.758,004.500,00

         Remuneração de Estagiários

0,000,004.214,7348.793,8848.793,8848.793,8848.793,8848.793,8848.793,8853.008,61

         Serviço de Locação de Imóvel
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         Despesas com Telecomunicações

CAU - AM
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0,000,0020.815,6313.140,0013.140,0013.140,0013.140,0013.140,0013.140,0033.955,63

0,000,0020.815,6313.140,0013.140,0013.140,0013.140,0013.140,0013.140,0033.955,63

         Diárias Conselheiros/Convidados

0,005.661,5564.566,02172.301,89172.301,89172.301,89172.301,89177.963,44177.963,44242.529,46

   SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,003.628,62548,1142.995,3342.995,3342.995,3342.995,3346.623,9546.623,9547.172,06

      SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,003.628,62548,1142.995,3342.995,3342.995,3342.995,3346.623,9546.623,9547.172,06

         Consultoria Contábil

0,000,00632,8611.821,0711.821,0711.821,0711.821,0711.821,0711.821,0712.453,93

      SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

0,000,00632,8611.821,0711.821,0711.821,0711.821,0711.821,0711.821,0712.453,93

         Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

0,002.032,9337.189,17102.038,55102.038,55102.038,55102.038,55104.071,48104.071,48141.260,65

      SERVIÇOS PRESTADOS

0,000,00800,000,000,000,000,000,000,00800,00

         Serviços de Medicina do Trabalho

0,000,00300,0060,0060,0060,0060,0060,0060,00360,00

         Serviços de Intermediação de Estágios

0,000,002.000,001.232,511.232,511.232,511.232,511.232,511.232,513.232,51

         Seguros de Bens Móveis

0,000,002.058,002.058,002.058,002.058,002.058,002.058,002.058,004.116,00

         Manutenção e Conservação de Veículos

0,00487,31621,745.690,955.690,955.690,955.690,956.178,266.178,266.800,00

         Serviços de Energia Elétrica e Gás

0,0027,623.217,46954,92954,92954,92954,92982,54982,544.200,00

         Serviços de Água e Esgoto

0,000,001.600,000,000,000,000,000,000,001.600,00

         Serviços de Correios e Telégrafos

0,000,003.342,001.658,001.658,001.658,001.658,001.658,001.658,005.000,00

         Serviços Gráficos
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      Centro de Serviços Compartilhados

CAU - AM
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0,001.518,002.889,1516.992,8516.992,8516.992,8516.992,8518.510,8518.510,8521.400,00

0,000,0063,502.447,622.447,622.447,622.447,622.447,622.447,622.511,12

         Serviços de Segurança Predial e Preventiva

0,000,001.588,734.127,854.127,854.127,854.127,854.127,854.127,855.716,58

         Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

0,000,0015.910,6134.162,6534.162,6534.162,6534.162,6534.162,6534.162,6550.073,26

         Outras Despesas

0,000,002.797,9832.653,2032.653,2032.653,2032.653,2032.653,2032.653,2035.451,18

         Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

0,000,0026.195,8815.446,9415.446,9415.446,9415.446,9415.446,9415.446,9441.642,82

      PASSAGENS

0,000,0017.957,808.408,578.408,578.408,578.408,578.408,578.408,5726.366,37

         Passagens Conselheiros/Convidados

0,000,008.238,085.951,925.951,925.951,925.951,925.951,925.951,9214.190,00

         Passagens Funcionários

0,000,000,001.086,451.086,451.086,451.086,451.086,451.086,451.086,45

         Passagens Colaboradores

0,000,005.352,8620.777,7520.777,7520.777,7520.777,7520.777,7520.777,7526.130,61

   ENCARGOS DIVERSOS

0,000,005.352,8620.777,7520.777,7520.777,7520.777,7520.777,7520.777,7526.130,61

      ENCARGOS DIVERSOS

0,000,00178,67313,67313,67313,67313,67313,67313,67492,34

         Impostos e Taxas

0,000,005.174,1920.464,0820.464,0820.464,0820.464,0820.464,0820.464,0825.638,27

         Taxas Bancárias

0,000,000,0064.278,8064.278,8064.278,8064.278,8064.278,8064.278,8064.278,80

   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,000,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,00

      FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

0,000,000,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,00

         Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
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0,000,000,0035.598,0035.598,0035.598,0035.598,0035.598,0035.598,0035.598,00

0,000,000,003.559,803.559,803.559,803.559,803.559,803.559,803.559,80

      Fundo de Reserva CSC

0,00499,00457.411,756.133,256.133,256.133,256.133,256.632,256.632,25464.044,00

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,00499,00457.411,756.133,256.133,256.133,256.133,256.632,256.632,25464.044,00

   INVESTIMENTOS

0,00499,0035.607,756.133,256.133,256.133,256.133,256.632,256.632,2542.240,00

      EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,00499,008.540,00961,00961,00961,00961,001.460,001.460,0010.000,00

         Móveis e Utensílios

0,000,004.827,755.172,255.172,255.172,255.172,255.172,255.172,2510.000,00

         Máquinas e Equipamentos

0,000,0016.000,000,000,000,000,000,000,0016.000,00

         Equipamentos de Processamento de Dados

0,000,006.240,000,000,000,000,000,000,006.240,00

         Sistemas de Processamento de Dados

0,000,00421.804,000,000,000,000,000,000,00421.804,00

      AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,000,00421.804,000,000,000,000,000,000,00421.804,00

         Terrenos

0,000,0018.962,200,000,000,000,000,000,0018.962,20

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

0,000,0018.962,200,000,000,000,000,000,0018.962,20

   RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,006.520,55638.380,75871.173,70871.173,70871.173,70871.173,70877.694,25877.694,251.516.075,00

Total
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Maurício Rocha Carvalho

Vice-Presidente

216.963.748-63

Cristianne da Silva Macedo

Gerente Geral

763.100.002-68

Jaime Kuck

Presidente

238.782.740-68

João Bosco de Lima

Contador

007933/O - 0

043.490.912-20

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2015
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SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Relação de inscrições em restos a pagar

CAU - AM
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.891.387/0001-28

0,000,001.007,531.007,531.007,53Claro S.A.
6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com
Telecomunicações

Global02/201517/12/20157

0,000,0027,6227,6227,62Águas do Amazonas
6.2.2.1.1.01.04.04.015 -
Serviços de Água e Esgoto

Ordinário01/201605/12/201517

0,000,00510,47510,47510,47Net Serviços de Comunicação S.A.
6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com
Telecomunicações

Global06/20196929/12/201519

0,000,003.628,623.628,623.628,62JBL Contábil S/S LTDA - EPP
6.2.2.1.1.01.04.01.001 -
Consultoria Contábil

Global04/201631/12/201521

0,000,00487,31487,31487,31Amazonas Distrib. de Energia
6.2.2.1.1.01.04.04.014 -
Serviços de Energia Elétrica e
Gás

Ordinário12/201531/12/2015170

499,000,000,000,00499,00
Confecções de Bandeiras Bandemar Ltda -
ME

6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis
e Utensílios

Ordinário12/201520/12/2015172

360,000,000,000,00360,00
Confecções de Bandeiras Bandemar Ltda -
ME

6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros
Materiais de Consumo

Ordinário12/201520/12/2015173

859,000,005.661,555.661,556.520,557Total de empenhos:
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

CAU - AM

CNPJ: 14.891.387/0001-28

ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.

2014201520142015

Despesa PagaDespesa Liquidada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

0,00064.970,22340,00064.970,2234a) Convite

124.966,7182118.472,0547129.300,2184118.472,0547g) Dispensa

47.921,17435.952,452147.921,17435.952,4521h) Inexigibilidade

481.604,35131433.630,86222481.604,35131433.630,86222j) Pagamento em Folha

26.646,0018365,00226.646,0018365,002k) Diárias

170.304,47340262.437,77614180.625,62352262.437,77614l) Outros
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Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas 

práticas da Arquitetura e Urbanismo
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)

Pesquisa de imagem junto à sociedade (arquitetos e sociedade em 

geral).

(valor do ano)

anual

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do 

território
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de municípios que possuem políticas públicas de 

planejamento e gestão do território (Estados)

número de municípios do Estado que 

possuem políticas públicas de 

planejamento e gestão do território

          ________________________________ x 100

total de municípios do Estado

(valor do ano)

a cada dois anos

Índice de recursos destinados às políticas públicas de 

planejamento e gestão do território (Estados)

Σ dos orçamentos dos municípios do 

Estado destinados à políticas públicas 

de planejamento e gestão do território

          _______________________________ x 100

totais dos orçamentos dos 

municípios do Estado

(valor do ano)

anual

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de participação na construção civil (Estados)

total do faturamento da 

Arquitetura e Urbanismo

       _________________________ x 100

total do faturamento da 

construção civil

anual

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

Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta 

Prevista 
Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice da capacidade de fiscalização (Estados)

quantidade de serviços 
fiscalizados pelo CAU/UF

             _____________________________     x 100
número de serviços em execução 

conhecidos no Estado

(acumulado no ano)

trimestral 30/12/2015 33% 96%

A meta foi cumprida. No 

exercício de 2015, atuamos com 

o planejamento sistemático da 

fiscalização, juntamente, com a 

Comissão de Ética e Exercício 

Profissional.

Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)

quantidade de presença 

profissional (com RRT)

               _____________________________     x 100

número de serviços 

fiscalizados no Estado

(acumulado no ano)

trimestral 30/12/2015 30% 34%

A meta foi cumprida. No 

exercício de 2015, com 

divulgação da importância do 

Conselho, bem como 

promovemos treinamentos 

técnicos junto aos Arquitetos e 

Urbanistas.

Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)

número total de RRT 

registrados por mês 

 ________________________________

número total de 

profissionais ativos no Estado

trimestral

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com 

os arquitetos e urbanistas e a sociedade
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de atendimento (Estados)

número de solicitações 

tratadas em até 30 dias

               _________________________     x 100

número de solicitações

(valor do trimestre)

trimestral 31/12/2015 55% 90%

A meta ultrapassou o previsto, 

para isso, foi implementado o 

envio de questionário de 

satisfação após o atendimento 

presencial e/ou telefônico.

Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)

número de usuários satisfeitos 

com a solução da demanda

            __________________________    x 100

número de usuários que 

responderam a pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral 31/12/2015 80% 98%

A meta ultrapassou o previsto, 

para isso, foi implementado o 

envio de questionário de 

satisfação após o atendimento 

presencial e/ou telefônico. 

Houve a promoção de 

capacitação do corpo técnico

Orientação: Preencher apenas os indicadores que foram trabalhados em 2015. Caso nenhum indicador tenha sido trabalhado em 2015, por favor, justificar. Segue exemplo de justificativa: "Em 2015, foram elaborados no processo de 

planejamento e gestão da estratégia, os indicadores vinculados ao mapa estratégico, que serão implementados a partir de 2016.”

7-INDICADORES INSTITUCIONAIS

7- INDICADORES DE RESULTADO



Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios 

(Estados)

valor orçamentário destinado 

a patrocínios 

            ____________________________      x 100

orçamento total

(valor do ano)

trimestral

Índice da capacidade de execução dos investimentos em 

patrocínios (Estados)

valor orçamentário 

investido (executado) em patrocínios

            ____________________________      x 100

valor orçamentário destinado 

a patrocínios

(acumulado no ano)

trimestral

Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos

número de 

conhecimentos aplicados

           _________________________ x 100

número de 

conhecimentos difundidos

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão urbana
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e 

gestão urbana (Estados)

número de órgãos públicos nos 

municípios do Estado que atuam em 

planejamento territorial e gestão 

urbana que utilizem pelo 

menos um arquiteto e 

urbanista (interno ou externo)

           ________________________________     x 100

número de órgãos públicos nos 

municípios do Estado que atuam em 

planejamento territorial e gestão urbana

(valor do ano)

anual

Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento 

urbano (Estados)

número de municípios no Estado que possuem 

um órgão de planejamento urbano

             ________________________________     x 100

total de municípios no Estado

(valor do ano)

anual

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política 

de Estado
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o 

exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)

número de projetos de lei com 

envolvimento do CAU

           __________________________________   x 100

total de projetos de lei que impactam a 

Arquitetura e Urbanismo

trimestral

Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)

número de planos diretores que contemplam planos urbanísticos 

nos municípios do Estado

             ________________________________     x 100

número de planos diretores

nos municípios do Estado

(acumulado no ano)

trimestral

Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas 

via concurso (Estados)

total de obras públicas de Arquitetura 

e Urbanismo realizadas via concurso

nos municípios do Estado

                 _____________________________       x 100

total de obras públicas de 

Arquitetura e Urbanismo

nos municípios do Estado

(acumulado no ano)

trimestral

Redução de projetos tipo replicáveis para o 

país/estado/município (Estados)

número de projetos tipo

nos municípios do Estado

_______________________________

total de órgãos dos 

municípios do Estado

(acumulado no ano)

trimestral



Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 

sociedade
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Acessos à página do CAU UF (Estados)

Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do 

CAU

(acumulado no ano)

trimestral

Índice de presença na mídia como um todo (Estados)

número de inserções na mídia 

em geral onde o CAU foi citado

                _______________________________   x 100

total de notícias sobre questões 

de Arquitetura e Urbanismo 

(valor do trimestre)

trimestral 60%

No âmbito do exercício de 2015 

o CAU/AM atuou no 

levantamento de ferramentas 

para a medição do indicador, 

ficando sua apuração para 2016

Índice de inserções positivas na mídia (Estados)

número de inserções positivas do 

CAU na mídia 

                  _____________________________    x 100

total de inserções do 

CAU na mídia 

(valor do trimestre)

trimestral 90%

No âmbito do exercício de 2015 

o CAU/AM atuou no 

levantamento de ferramentas 

para a medição do indicador, 

ficando sua apuração para 2016

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a 

ética profissional (Estados)

número de escolas do Estado com ética 

profissional na grade curricular

             _________________________________   x 100

número total de escolas do Estado

(valor do ano)

anual

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)

número de processos éticos  

concluídos em um ano

         ____________________________ x 100

 número total de processos 

éticos

(valor do ano)

anual

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)

número total de RRT do Estado

____________________________

população do Estado (1000 habitantes)

(valor do trimestre)

trimestral

Índice de RRTs mínimas (Estados)

RRT mínima

_________________________

total de RRT no estado

trimestral

Assegurar a sustentabilidade financeira Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)

receita corrente do Estado

______________________________________

arquiteto e urbanista ativo no Estado

(valor do trimestre)

trimestral 

Relação receita/custo de pessoal (Estados)

custo de pessoal do Estado

                ________________________   x 100

receita corrente do Estado

trimestral 

Índice de liquidez corrente (Estados)

ativo circulante

     ____________________ x 100

passivo circulante

mensal

Índice de inadimplência pessoa física (Estados)

total de profissionais inadimplentes

          _________________________________ x 100

total de profissionais ativos

mensal

Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)

total de empresas inadimplentes

         ________________________________ x 100

total de empresas ativas

mensal

Aprimorar e inovar os processos e as ações Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)

número de processos críticos 

aprimorados e/ou inovados

            _______________________   x 100

total de processos críticos

(valor do semestre)

trimestral



Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes 

(Estados)

horas totais de treinamento 

_____________________________

número total de colaboradores 

e dirigentes 

(valor do trimestre)

trimestral

Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)

número de colaboradores e dirigentes 

com bom desempenho no treinamento 

          __________________________________   x 100

total de colaboradores e 

dirigentes treinados 

(valor do trimestre)

trimestral

Índice de competências desenvolvidas (Estados)

número de colaboradores  

que evoluíram 

seu índice de competência

          __________________________________   x 100

número de colaboradores avaliados 

(valor do ano)

anual

Construir cultura organizacional adequada à estratégia Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)

número de colaboradores e dirigentes do CAU

engajados de acordo com 

pesquisa de engajamento

             ___________________________   x 100

número de colaboradores e 

dirigentes do CAU

(valor do ano)

anual

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)

número de usuários internos

satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100

total de usuários internos que 

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)

número de usuários externos

satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100

total de usuários externos que 

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral

ORIENTAÇÕES: Informar as metas previstas/alcançadas relacionadas aos indicadores apresentados, por objetivo estratégico, no Plano de Ação 2015.



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - AM
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.891.387/0001-28

863.933,96871.173,70Despesa Orçamentária904.876,661.045.552,84Receita Orçamentária

863.706,94871.173,70CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO904.876,661.045.552,84RECEITA REALIZADA

863.041,02865.040,45DESPESA CORRENTE904.876,661.045.552,84RECEITA CORRENTE

523.821,49534.395,57PESSOAL315.814,16361.929,84RECEITAS DE CONTRIBUICOES

9.260,947.594,56MATERIAL DE CONSUMO315.814,16361.929,84RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

99.134,4365.691,88SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA315.814,16361.929,84ANUIDADES

189.206,29172.301,89SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA285.776,92293.475,03RECEITA DE SERVIÇOS

20.112,8720.777,75ENCARGOS DIVERSOS465,2725,52EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

21.505,0064.278,80TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1.378,222,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

665,926.133,25DESPESA DE CAPITAL2.351,9629,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIFICADOS

665,926.133,25INVESTIMENTOS281.354,81293.056,11
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

227,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS A PAGAR

226,66361,56RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

48.987,7783.664,64FINANCEIRAS

556,95JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

48.430,8283.664,64ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

1.937,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES

236,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE
INFRAÇÕES
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CAU - AM

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

20.458,8527.596,85MULTAS SOBRE ANUIDADES

25.798,4956.067,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

253.783,31306.131,82TRANSFERENCIAS CORRENTES

514,50351,51OUTRAS RECEITAS CORRENTES

351,51MULTAS DE INFRAÇÕES

514,50RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

1.581.708,201.684.469,97Pagamentos Extraorçamentários1.578.351,921.659.057,25Recebimentos Extraorçamentários

444.918,05593.884,47Saldo em espécie do Exercício Seguinte407.331,63444.918,05Saldo em espécie do Exercício Anterior

2.890.560,213.149.528,142.890.560,213.149.528,14Total:

Maurício Rocha Carvalho

Vice-Presidente

216.963.748-63

Cristianne da Silva Macedo

Gerente Geral

763.100.002-68

Jaime Kuck

Presidente

238.782.740-68

João Bosco de Lima

Contador

007933/O - 0

043.490.912-20

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2015
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Balanço Orçamentário

CAU - AM
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.891.387/0001-28

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-6.478,161.045.552,841.052.031,00940.650,00    RECEITA CORRENTE

-24.739,16361.929,84386.669,00337.807,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-24.739,16361.929,84386.669,00337.807,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-24.739,16361.929,84386.669,00337.807,00          ANUIDADES

-30.252,97293.475,03323.728,00295.315,00      RECEITA DE SERVIÇOS

25,5225,520,000,00        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES

2,482,480,000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

29,3629,360,000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS

-30.671,89293.056,11323.728,00295.315,00
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

361,56361,560,000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

18.456,6483.664,6465.208,0034.662,00      FINANCEIRAS

-6.331,000,006.331,006.331,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

24.787,6483.664,6458.877,0028.331,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

8.377,8527.596,8519.219,006.331,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

16.409,7956.067,7939.658,0022.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

29.705,82306.131,82276.426,00272.866,00      TRANSFERENCIAS CORRENTES

351,51351,510,000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

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

-470.522,161.045.552,841.516.075,001.314.938,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS
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CAU - AM

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-470.522,161.045.552,841.516.075,001.314.938,00     TOTAL

-464.044,000,00464.044,00374.288,00    SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-464.044,000,00464.044,00374.288,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-464.044,000,00464.044,00374.288,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

162.006,80865.040,45865.040,45871.062,001.033.068,80922.277,00      DESPESA CORRENTE

55.531,34534.395,57534.395,57534.395,57589.926,91537.888,18        PESSOAL

52.385,79527.638,57527.638,57527.638,57580.024,36528.087,18          PESSOAL E ENCARGOS

3.145,556.757,006.757,006.757,009.902,559.801,00          DIÁRIAS

10.784,227.594,567.594,567.954,5618.738,7820.000,00        MATERIAL DE CONSUMO

10.784,227.594,567.594,567.954,5618.738,7820.000,00          MATERIAL DE CONSUMO

25.772,3665.691,8865.691,8865.691,8891.464,2469.601,86        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.956,7352.551,8852.551,8852.551,8857.508,6152.903,86          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

20.815,6313.140,0013.140,0013.140,0033.955,6316.698,00          DIÁRIAS

64.566,02172.301,89172.301,89177.963,44242.529,46208.932,96        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

548,1142.995,3342.995,3346.623,9547.172,0647.172,06          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

632,8611.821,0711.821,0711.821,0712.453,9313.089,86          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

37.189,17102.038,55102.038,55104.071,48141.260,65122.671,04          SERVIÇOS PRESTADOS

26.195,8815.446,9415.446,9415.446,9441.642,8226.000,00          PASSAGENS

5.352,8620.777,7520.777,7520.777,7526.130,6125.135,00        ENCARGOS DIVERSOS

5.352,8620.777,7520.777,7520.777,7526.130,6125.135,00          ENCARGOS DIVERSOS

0,0064.278,8064.278,8064.278,8064.278,8060.719,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,0025.121,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

457.411,756.133,256.133,256.632,25464.044,00374.288,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
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CAU - AM

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

457.411,756.133,256.133,256.632,25464.044,00374.288,00        INVESTIMENTOS

35.607,756.133,256.133,256.632,2542.240,0042.240,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

421.804,000,000,000,00421.804,00332.048,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

18.962,200,000,000,0018.962,2018.373,00      DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

638.380,75871.173,70871.173,70877.694,251.516.075,001.314.938,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,00167.858,590,000,00       SUPERÁVIT

470.522,16871.173,70871.173,701.045.552,841.516.075,001.314.938,00       TOTAL

470.522,16871.173,70871.173,701.045.552,841.516.075,001.314.938,00       TOTAL

Maurício Rocha Carvalho

Vice-Presidente

216.963.748-63

Cristianne da Silva Macedo

Gerente Geral

763.100.002-68

Jaime Kuck

Presidente

238.782.740-68

João Bosco de Lima

Contador

007933/O - 0

043.490.912-20

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2015
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CAU - AM

SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,000,0014.654,6514.654,650,00DESPESA CORRENTE

0,000,005.100,115.100,110,00  PESSOAL

0,000,002.416,902.416,900,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,000,007.137,647.137,640,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,0014.654,6514.654,650,00TOTAL:
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CAU - AM
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

CNPJ: 14.891.387/0001-28

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

60.517,1556.644,11PASSIVO CIRCULANTE459.846,57688.218,89ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

444.918,05593.884,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

7.955,7580.485,60CRÉDITOS A CURTO PRAZO

15.089,41570,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

6.972,7713.848,82DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

37.366,5452.030,17PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

8.061,204.043,73DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO64.714,9859.698,98ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE0,000,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

64.714,9859.698,98IMOBILIZADO

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO100.790,72106.923,97BENS MÓVEIS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO36.075,74C47.224,99C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO0,000,00INTANGÍVEL

0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,000,00

60.517,1556.644,11  TOTAL DO PASSIVO
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Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Concedidas

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

524.561,55747.917,87  TOTAL524.561,55747.917,87  TOTAL

464.044,40691.273,76  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

464.044,40691.273,76  Resultados Acumulados

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

522.384,37743.093,18  SALDO PATRIMONIAL

0,000,00  PASSIVO PERMANENTE108.746,47187.409,57  ATIVO PERMANENTE

2.177,184.824,69  PASSIVO FINANCEIRO415.815,08560.508,30  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

413.637,90555.683,61  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

Maurício Rocha Carvalho

Vice-Presidente

216.963.748-63

Cristianne da Silva Macedo

Gerente Geral

763.100.002-68

Jaime Kuck

Presidente

238.782.740-68

João Bosco de Lima

Contador

007933/O - 0

043.490.912-20

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2015
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Notas Explicativas

1 - Nota Explicativa CAUAM 2015

1.      CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU AM, criado pela Lei nº 12.378/2010 tendo como principais atividades orientar e fiscalizar o exercício
da profissão do arquiteto e urbanista.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração Indireta e funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e organização,
estabelecidos no Regimento Geral, atualizado em 2013, Deliberação Plenária 16, de 25 de setembro de 2013.

2.      PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU AM, foi elaborada de acordo com as normas do CFC e da
STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

 
3.      APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

 

3.1  – BALANÇO PATRIMONIAL

O  Balanço  Patrimonial  tem  a  finalidade  de  apresentar  a  posição  financeira  e  patrimonial  do  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil  –  CAU  AM,
representando, portanto, uma posição estática. 

 

3.2  – ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.
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a)      Disponível

            Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não
haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/15 no valor de R$ 593.884,47 (quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e
quarenta e sete centavos), se apresentam da seguinte forma:

a.1) Bancos c/ Movimento

Ø  O saldo disponível em 31/12/15 é no valor de R$ 0,00 (zero reais), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e
dos extratos bancários.

a.2) Banco c/ Arrecadação

Ø  O saldo disponível em 31/12/15 é no valor de R$ 0,00 (zero reais), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e
dos extratos bancários. 

 

a.3) Bancos c/ Vinculada

Ø  O saldo disponível em 31/12/15 e no valor de R$ 42.746,18 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), conforme pode
ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.4) Bancos c/ Aplicações Financeiras A

Ø  O saldo disponível em 31/12/15 é no valor de R$ 551.138,29 (quinhentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e oito reais e vinte e nove centavos),
conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

 

 Créditos a Receber

b.1) Créditos a Receber - Do Exercício 

            Registra o valor a receber de mensalidades de exercícios anteriores no total de R$ 80.485,60 (oitenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e  sessenta
centavos) sendo:

CAU - AM Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
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            Pessoa Física R$ 73.033,18 (setenta e três mil trinta e três reais e dezoito centavos);

            Pessoa Jurídica R$ 7.452,42 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

 

b.2) Devedores da Entidade  

Ø  Registra o valor a receber em 31/12/15 no valor de R$ 11.217,33(onze mil, duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos) assim distribuídos:

 

Ø  1) O valor na conta 1.1.3.3.2.01 no total de 4.390,58 (quatro mil trezentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), refere-se a IRRF e IOF sobre as
aplicações financeiras que estão sendo questionadas ao Banco do Brasil para devolução;

 

 

2)       O  valor  da  conta  1.1.3.3.2.04  Arredondamento  troco  anterior  no  total  de  R$  4,29  (quatro  reais  e  vinte  e  nove  centavos)  referem-se  aos
arredondamentos da folha de pagamento dos colaboradores do mês de dezembro que são descontados no mês de janeiro de 2016;

3)      O valor da conta 1.1.3.3.2.06 Adiantamento a Funcionários no valor total de R$ 6.822,46 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis
centavos), referem-se as férias de Jose Augusto Bessa que será processada no mês de janeiro de 2016;

 

b.2) Entidades Públicas Devedoras 

Registra o valor a receber em 31/12/15 no valor de R$ 2.631,49 (dois mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), referente ao valor
contribuído a maior ao fundo de apoio de 2015, a ser ressarcido em 2016 pelo CAU BR.
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3.3  – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo não circulante é composto pelo Imobilizado.

3.3.1        IMOBILIZADO 

            Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado do CAU-AM em 31/12/15 e de R$ 59.698,98 (cinquenta e nove
mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), composto da seguinte forma:

 

            Móveis e Utensílios ...................................   R$       15.742,00
Máquinas e Equipamentos ........................    R$       12.737,97
Veículos ....................................................    R$       36.990,00
Equipamentos de Processamento
de Dados..................................................     R$       33.456,00
Sistemas de Processamento de Dados....      R$         7.998,00
(-) Depreciação Acumulada                           R$     (47.224,99)       
Total do Imobilizado ...............................   R$       59.698,98
 

            Todos dos bens patrimoniais encontram-se registrados em sistema informatizado.            

 

            No exercício de 2015, foi feita a depreciação dos bens móveis de propriedade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU AM, conforme
normas  já  editadas  no  exercício  de  2014.  A  contabilização  da  depreciação  será  retroativa  ao  exercício  de  2012  e  sua  contabilização  será  realizada  conforme
orientações no Manual de Procedimentos Contábeis Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no processo de convergência da contabilidade
pública às normas internacionais de contabilidade.

 

4.      PASSIVO CIRCULANTE - 

            O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, destacando-se as seguintes obrigações:

a)      Restos a Pagar Processado
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O valor escriturado na conta de Restos a Pagar Processado em 31/12/2015 é de R$ 0,00 (zero reais). Sua escrituração obedeceu às normas do artigo 36 da Lei nº
4.320/64.

b)     Receitas a Classificar

O valor registrado na contabilidade na conta de receitas a classificar em 31/12/2015 é de R$ 570,21      (quinhentos e setenta reais e vinte e um centavos),
refere-se a valores não identificados recebidos em 02/09/2014.

 

 

c)      Provisões Trabalhistas de Férias, INSS, FGTS e PIS

Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2015, o valor de R$ 52.030,17  (cinquenta e dois mil, e  trinta reais e dezessete centavos),  cuja
composição é a seguinte:

 

FÉRIAS ...............................................................    R$   39.717,67

INSS ....................................................................    R$     8.737,89

FGTS ...................................................................     R$     3.177,43

PIS/PASEP ..........................................................    R$        397,18

Total de provisões em 31/12/2015 ....................      R$   52.030,17

Observação:

a)      O procedimento  de provisão de  férias,  INSS, FGTS e PIS  s/  folha de pagamento  é  realizado apenas pelo  Sistema Patrimonial,  conforme manual  de
orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

b)      O procedimento de provisão começou a ser adotado a partir do exercício de 2014.
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d) Consignações

Está registrado na contabilidade na conta de Consignações em 31/12/2015, o valor de R$ 4.043,73 (quatro mil, quarenta e três reais e setenta e três centavos), cuja
composição é a seguinte:

INSS .................................................................       R$      547,99

IRRF .................................................................       R$          0,00

ISS ....................................................................       R$      235,81

IRRF/CSLL/ COFINS/ PIS A RECOLHER ....      R$   3.259,93

Total de provisões em 31/12/2015 ..................        R$   4.043,73

 

 

5.      PATRIMONIO LIQUIDO

5.1 – RESULTADOS ACUMULADOS

            O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2015,
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas apresentou um Superávit Acumulado no valor de R$ 691.273,76 (seiscentos e noventa e um mil, duzentos e
setenta e três reais e setenta e seis centavos) compostos de:

 

5.2 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

            O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU AM
apresentou no exercício  de 2015 um  Superávit Patrimonial  no valor de  R$ 222.115,02  (duzentos e vinte  e dois mil,  cento e  quinze  reais e  dois centavos).  A
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apresentou no exercício  de 2015 um  Superávit Patrimonial  no valor de  R$ 222.115,02  (duzentos e vinte  e dois mil,  cento e  quinze  reais e  dois centavos).  A
composição do Superávit Patrimonial em 2015 foi a seguinte:

a)      Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ..........................  R$    1.118.082,69

b)      (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) ...................... (R$     895.967,67)

c)      (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/15 .................  R$       222.115,02

            O  Resultado  Patrimonial  apurado  no  exercício  de  2015  foi  realizado  com base  no  regime  de  competência  da  receita  e  despesa,  escriturados  no  sistema
patrimonial.

 

5.3 – RESULTADO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

            O Resultado Patrimonial dos Exercícios Anteriores de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas –
CAU AM apresentou até o exercício de 2015 o valor total de R$ 469.158,74 (quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e quatro
centavos) composto conforme abaixo:

- Até o exercício de 2014 o valor de R$ 464.044,40(quatrocentos e sessenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos);

- No exercício de 2015 um ajuste aos resultados anteriores no valor de R$ 5.114,34(cinco mil cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos).

 

6 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2015 foi um Superávit de R$ 167.858,59  (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta e nove centavos), conforme demonstramos:

a)      Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/15 ..................      R$     1.045.552,84

b)      (-) Crédito Empenhado até 31/12/15 ....................................   (R$         877.694,25)

c)      (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/15 .........      R$        167.858,59
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7 – RESULTADO FINANCEIRO

            O  Resultado  Financeiro apurado  em  31/12/15  é um  Superávit  no  valor de  R$  537.200,36  (quinhentos  e  trinta  e  sete  mil,  duzentos  reais e  trinta  e  seis
centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2015, conforme demonstramos:

a)      Saldo Disponível apurado em 31/12/15 .................................... R$      593.884,47

b)     (-) Passivo Financeiro em 31/12/15 .......................................... R$      (56.644,11)

c)      (=) Superávit Financeiro em 31/12/15 ...................................  R$     537.200,36

 

 

8 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

            De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de
caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do
setor público. 

            O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes. 

O  Fluxo  de  Caixa  das  operações  compreende  os  ingressos  decorrentes  de  receita  corrente  e  ingressos  extra-orçamentários,  dos  desembolsos  da  despesa
corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extra-orçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

            

            A demonstração do Fluxo de Caixa de 2015 está assim demonstrada:

 
INGRESSOS
 
Receita Corrente ..................................................                R$    1.045.552,84
Ingressos Extra-Orçamentários ...........................                 R$    1.659.057,25
                        TOTAL                                                        R$    2.704.610,09
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DESEMBOLSOS
 
Despesa Corrente ...............................................                  R$     865.040,45
Restos a Pagar Não Processados .......................                  R$                0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários ...................                   R$  1.684.469,97
Desembolsos Despesas de Capital (investimentos)              R$        (6.133,25)

TOTAL                                                        R$    2.543.377,17
 
Apuração do Fluxo de Caixa no Período ...........              R$      148.966,42

 

            Houve um acréscimo no Resultado do Fluxo de Caixa Equivalentes no exercício de 2015, em relação ao exercício de 2015, no valor de R$ 148.966,42 (cento
e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 33,48 %. 

 

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2015.

 

 

Jaime Kuck                                                              Mauricio Rocha Carvalho

Presidente do CAU/AM                                           Vice Presidente CAU/AM

CPF n.º 238.782.740-68                                            CPF n.º 216.963.748-63
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JBL Contábil S/S LTDA                                                    Cristianne da Silva Macêdo

CRC/AM nº 007933/O-0                                                     Gerente Geral

João Bosco de Lima                                                             CPF nº 763.100.002.68

CRC/AM nº 007933/O-0
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

CAU - AM

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.891.387/0001-28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

904.876,661.045.552,84        RECEITA CORRENTE

315.814,16361.929,84          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

315.814,16361.929,84            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

315.814,16361.929,84              ANUIDADES

285.776,92293.475,03          RECEITA DE SERVIÇOS

465,2725,52            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

1.378,222,48            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

2.351,9629,36            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS

281.354,81293.056,11            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

226,66361,56            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

48.987,7783.664,64          FINANCEIRAS

556,950,00            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

48.430,8283.664,64            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

1.937,000,00              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

236,480,00              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

20.458,8527.596,85              MULTAS SOBRE ANUIDADES

25.798,4956.067,79              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

253.783,31306.131,82          TRANSFERENCIAS CORRENTES

514,50351,51          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00351,51            MULTAS DE INFRAÇÕES

514,500,00            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

1.578.351,921.659.057,25        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DESEMBOLSOS

863.041,02865.040,45            DESPESA CORRENTE

523.821,49534.395,57              PESSOAL

9.260,947.594,56              MATERIAL DE CONSUMO

99.134,4365.691,88              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

189.206,29172.301,89              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.112,8720.777,75              ENCARGOS DIVERSOS

21.505,0064.278,80              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

227,020,00        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

1.581.708,201.684.469,97        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

38.252,34155.099,67FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

665,926.133,25              INVESTIMENTOS

-665,92-6.133,25FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
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CAU - AM
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

37.586,42148.966,42GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

407.331,63444.918,05CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

444.918,05593.884,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Cristianne da Silva Macedo

Gerente Geral

763.100.002-68

Maurício Rocha Carvalho

Vice-Presidente

216.963.748-63

Jaime Kuck

Presidente

238.782.740-68

João Bosco de Lima

Contador

043.490.912-20

007933/O - 0

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2015
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CAU - AM
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

CNPJ: 14.891.387/0001-28

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

868.638,82895.967,67VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA912.832,411.118.082,69VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

502.364,43542.302,20PESSOAL E ENCARGOS326.119,57434.491,77CONTRIBUIÇÕES

501.164,43542.302,20REMUNERAÇÃO DE PESSOAL326.119,57434.491,77CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

501.164,43542.302,20REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS326.119,57434.491,77CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.200,000,00BENEFÍCIOS A PESSOAL283.202,76293.443,19EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

1.200,000,00BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS283.202,76293.443,19EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

344.769,39289.386,67USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO283.202,76293.443,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

9.487,967.594,56USO DE MATERIAL DE CONSUMO49.212,2783.664,40VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

9.487,967.594,56CONSUMO DE MATERIAL556,950,00JUROS E ENCARGOS DE MORA

317.371,59265.528,52SERVIÇOS556,950,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

26.646,0019.897,00DIARIAS2.397,980,00VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

81.763,9667.998,82SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS2.397,980,00OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

208.961,63177.632,70SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS46.257,3483.664,40OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

17.909,8416.263,59DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO46.257,3483.664,40MULTAS SOBRE ANUIDADES

17.909,8416.263,59DEPRECIACAO253.783,31306.131,82TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

21.505,0064.278,80TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS253.783,31306.131,82TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

21.505,0064.278,80TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS253.783,31306.131,82TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

21.505,0064.278,80TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS514,50351,51OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

514,500,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

514,500,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

0,00351,51DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,00351,51MULTAS ADMINISTRATIVAS

868.638,82895.967,67Total das Variações Passivas :912.832,411.118.082,69Total das Variações Ativas :

44.193,59222.115,02Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL
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CAU - AM

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

Total 1.118.082,69 912.832,41 1.118.082,69 912.832,41Total

Maurício Rocha Carvalho

Vice-Presidente

216.963.748-63

Cristianne da Silva Macedo

Gerente Geral

763.100.002-68

Jaime Kuck

Presidente

238.782.740-68

João Bosco de Lima

Contador

007933/O - 0

043.490.912-20

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2015

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,006.133,25INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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