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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Conduzimos nossas ações pautadas pelo Planejamento Estratégico 2023, implementado a partir do ano de
2013, que direciona e orienta os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos estados e o conselho federal a
agirem de forma integrada para o alcance da missão institucional de “Promover a Arquitetura e Urbanismo
para Todos” e da visão de futuro de “Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo”.

Visando sempre o cumprimento dos objetivos estratégicos, a atuação da Fiscalização foi intensificada
principalmente na Capital Macapá, onde foram contabilizados 393 processos fiscalizatórios. Foram realizadas
fiscalizações preventivas em obras efêmeras instaladas no período festivos e no projeto de edifícios
efêmeros para montagem de eventos na cidade de Macapá, e também no atendimento para verificação do
cumprimento de acessibilidade em Conjuntos Residenciais.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP, Criado no ano
2010 pela Lei nº 12.378, tem como objetivo principal fiscalizar o exercício
profissional da Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Órgão que respalda a
Profissão de Arquiteto e Urbanista no Estado do Amapá, apresenta cerca de
831 Profissionais e 314 empresas registrados sob sua jurisdição.

Nossa Gestão trabalha pela valorização e fortalecimento da Arquitetura e
Urbanismo no Estado do Amapá, e para isso, estamos comprometidos em
permanecer em alerta quanto às rápidas transformações – novas leis, normas e
tecnologias, bem como novas demandas do mercado e evolução das
expectativas da sociedade – que a todo momento interferem na dinâmica a
nossa profissão, para mantermos os Arquitetos e Urbanistas Amapaenses
atualizados e aptos a prestar melhores serviços.



O CAU/AP, em sua gestão 2021-2023, buscou em suas ações a valorização
profissional, manutenção das ações de fiscalização, atendimento, e estimular a
produção da arquitetura e urbanismo como política de estado. No ano de 2021 ainda
passou por desafios causados pela pandemia do Covid-19, o que causou uma série
de instabilidades nas ações programadas pelo conselho.

Visando o fortalecimento institucional do CAU/AP realizou diversas pascerias com
Prefeituras, Secretarias, e demais órgãos e entidades buscando a valorização do
Arquiteto e Urbanista do Amapá. Um dos pontos de destaque foi a realização do
evento de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social – ATHIS. Ainda
tivemos a aplicação da prova do Concurso Público para Agente Fiscal e Assistente
Administrativo, que servirá de recurso para o fortalecimento do quadro de
funcionários do CAU/AP.

Para 2022, os esforços do CAU/AP serão voltados a manter as ações de fiscalização,
o atendimento e fortalecimento dos canais de comunicação para enfrentarmos juntos
as instabilidades oriundas de um ano desafiador, visando a recuperação do setor de
construção civil e o fortalecimento do profissional de Arquitetura e Urbanismo no
Amapá.

Enfim, ressaltamos que o Relatório de Gestão 2021 tem como finalidade prestar
contas à sociedade, e particularmente aos Arquitetos e Urbanistas, conferindo
transparência às ações realizadas por nossa gestão. A seguir detalhamos os
resultados obtidos no exercício.

Boa leitura.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CAU/AP
CNPJ: 14.846.532/0001-59 – Código Cnae: 94.12-0-01 – Natureza Jurídica: Autarquia Federal
Endereço: Av. Caramuru, nº 356 – Beirol, Macapá/AP, CEP. 68.902-100 – Contato: (96) 3223-6194
Site: www.cauap.gov.br e https://transparencia.cauap.gov.br/ E-mail: atendimento@cauap.gov.br

Criado através da Lei nº 12.378 de 31 de
dezembro de 2010, que regulamenta o
exercício da Arquitetura e Urbanismo no país.
O CAU Amapá é uma Autarquia dotada de
personalidade jurídica de direito público,
possui a função de “orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão de
Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e
disciplina da classe em todo o estado do
Amapá, bem como pugnar pelo
aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e
Urbanismo”.

O CAU/AP tem sua organização e
funcionamento normatizados pela sua lei de
criação e regimento interno, está sediado em
Macapá, capital do Estado, e possui em
composição 7 conselheiros titulares e igual
número de conselheiros suplentes.

Ser reconhecido como referência 
na defesa e fomento das boas 

práticas da Arquitetura e 
Urbanismo.

Promover Arquitetura 
e Urbanismo para 

Todos.

 Excelência organizacional;
 Comprometimento com a inovação; 
 Unicidade e integração; 
 Democratização da informação e 

conhecimento; 
 Interlocução da Arquitetura e 

Urbanismo na sociedade.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL



https://transparencia.cauap.gov.br/portarianormativa-18-02/

O CAU/AP apresenta a seguinte estrutura organizacional,
aprovada através da Portaria normativa nº 02/2018.

Órgãos Deliberativos

 Plenário

 Presidência

 Comissões Ordinárias

Comissão de Ensino e Formação, Ética e
Exercício Profissional – CEFEEP

Comissão de Planejamento, Finanças,
Orçamento e Administração - CPFOA

 Comissões Especiais

Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais
– CPUA

Órgãos Consultivos

 Comissões Temporárias

 Grupos de Trabalho

ORGANIZAÇÃO ORGANOGRAMA



• A sociedade.
• Órgãos públicos nas três esferas de 

governo.
• Conselhos profissionais.
• Instituições de ensino e pesquisa.
• Arquitetos e urbanistas.
• Entidades de classe.

• Empresas de construção.

• Desenvolvimento de produtos e serviços
• Plano de Fiscalização
• Gestão da informação (Gestão do conhecimento)
• Gestão eletrônica de documentos e processos - GED
• Gestão do relacionamento
• Comunicação E Atendimento
• Planejamento e gestão estratégica
• Prestação de contas 
• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e 

mostras especializadas, seminários, oficinas, 
congressos, conferências, outros)

• Normatização da profissão E Consultoria/ orientações
• Treinamento/cursos de capacitação
• Convênios ( implantação e funcionamento de 

escritórios modelo, projetos e pesquisas)
• Plano de Comunicação
• Residência Técnica

Capital humano
• Conselheiros BR e UF
• Colaboradores do CAU
• Funcionários, Contratados, Conveniados
Infraestrutura física
• Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios
• Pontos de atendimento 

dedicados/móveis/provisórios ou compartilhados 
com os parceiros: instituições de ensino, 
prefeituras, 

Tecnologia
• SICCAU/Portal/ 
• CRM (Customer Relationship Management)
• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/SGI

• Call Center
• Redes Sociais  - Fóruns de debate
• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos 

relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia 
subliminar

• Portal do CAU
• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)
• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canais de 

atendimento presencial (pelo CAU e parceiros)
• Ouvidoria
• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras 

especializadas, seminários, workshops, congressos, 
conferências, outros)

• Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com 
instituições de ensino, certificadoras, desconto para 
ingressos  de eventos da profissão, outros)

• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das 
obras

Classificações:
• Relações de prestação de serviços.
• Relações politicas e institucionais.
• Relações de fiscalização.
• Relações de formação profissional e 

pesquisa.
• Relações de captação de recursos.
• Relações associativas.
• Relações culturais e científicas.
• Público infanto-juvenil.
• Sociedade.

Online
• SICCAU
• Portal online

Presencial
• Sedes Regionais (fiscais/funcionários)
• Pontos móveis/provisórios de atendimento 

(fiscais/funcionários)
• Pontos de atendimento dedicados ou 

compartilhados com os parceiros: 
instituições de ensino, Prefeituras 
Municipais

• Publicidade
• Publicações
• Recursos Áudio Visuais
• Assessoria de Imprensa

• Anuidades.
• Emissão de RRT e certidões.
• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).
• Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos, 

etc.).
• Locação e serviço de TI.
• Propagandas, com incentivo ao uso do site do CAU.

• Sistemas de informação:
• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervarão, registro e certificação);
• Data Center.

• Capital humano.
• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.
• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, conferências, outros).
• Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes).
• Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo.
• Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de conhecimento, patrocínio e 

convênios;
• Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços.
• Comunicação e marketing.
• Capacitação continuada – reciclagem profissional.
• Reuniões plenárias e de comissões para a normatização da atividade profissional.
• Premiações (valorização das boas práticas / concurso de TCC).

MODELO DE NEGÓCIO DO CAU

• Ética e transparência.
• Excelência organizacional.
• Comprometimento com a 

inovação.
• Unicidade e integração.
• Democratização da informação 

e conhecimento.
• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.
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2. Governança, 
Estratégia e Alocação 

de Recursos



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Em 23/03/2021 foi expedida a Portaria Presidencial CAU/BR

nº 345, criando grupo de trabalho para atuar nas ações de

estruturação e implantação das políticas de governança

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

programa de integridade.

Em cumprimento ao prazo da referida portaria e sua

prorrogação, o grupo de trabalho concluiu seus trabalhos

encaminhando em setembro de 2021 as minutas das

portarias normativas para a institucionalização no âmbito do

CAU:

 Governança organizacional.

 Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles

Internos.

A estrutura de governança, extensível aos CAU estaduais,

foi identificada dentro dos preceitos contidos no Referencial

Básico de Governança, 3ª edição, expedido pelo Tribunal de

Contas da União (TCU), conforme segue.

Estrutura de Governança do CAU

I. Instâncias externas:
• TCU
• CGU

II. Instâncias externas de apoio:
• Auditoria independente contratada pelo CAU/BR
•Controle social organizado
• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:
• Plenário do CAU/UF
• Conselho Diretor do CAU/UF
• Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados 
do CAU (CSC-CAU)
• Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos 
CAU/UF

IV. Instâncias internas de apoio:
• Comissão de Finanças do CAU/UF
• Controladoria do CAU/BR
• Auditoria interna do CAU/BR
• Ouvidoria do CAU/BR



Figura: Sistema de Governança do CAU

SISTEMA DE GOVERNANÇA
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

A Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito do CAU/BR abrange questões estratégicas, riscos e

ameaças, com acompanhamento da execução do Plano de Ação e abordagem como a das Três Linhas de

Defesa (IIA, 2013). Desta forma o CAU/BR, extensível aos CAU/UF, conta com os seguintes grupos de

responsáveis envolvidos com o gerenciamento de riscos:

• 1ª linha de defesa – Controles das Gerências e Assessorias do CAU/UF – Controles desenvolvidos por

meio de sistemas e processos sob orientação e responsabilidade de cada gestor de área.

• 2ª linha de defesa – Controladoria do CAU/BR e Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do

CAU/BR e do CAU/UF – Coordenam as atividades de gestão e monitoramento de riscos, auxiliando os

gestores da primeira linha de defesa a desenvolverem e aprimorarem seus controles internos.

• 3ª linha de defesa – Auditoria Interna do CAU/BR e do CAU/UF se houver, Gerência de Planejamento

e Gestão Estratégica e Auditoria Independente contratada pelo CAU/BR e/ou pelo CAU/UF –

Fornecem avaliações (assegurações) independentes e objetivas sobre os processos de gerenciamento de

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



COMPOSIÇÃO DO CONSELHO - QUEM É QUEM?

Welton Barreiros Alvino
Presidente
presidente@cauap.gov.br

Jakeline Monard Gomes Nascimento 
Conselheira Estadual
atendimento@cauap.gov.br

Conselheiros Estadual Titulares Conselheiros Estadual Suplente Conselheiros Federal Suplente

Conselheiros Federal Suplente

Humberto Mauro A. Cruz
Conselheiro Federal

Fabio Cezar da Silva Santana
Conselheiro Federal Suplente

Adailson Oliveira Bartolomeu
Vice-presidente
vicepresidente@cauap.gov.br

Láurea Luíza Moreira Ferreira
Conselheira Estadual
atendimento@cauap.gov.br

Giselle Vilhena Amoras
Conselheira Estadual
atendimento@cauap.gov.br

Renato Rêgo Ribeiro
Conselheiro Estadual
atendimento@cauap.gov.br

Ana Corina Maia Palheta 
Conselheira Suplente

Géssica Nogueira dos Santos
Conselheira Estadual
atendimento@cauap.gov.br

Anderson Matos da Costa Lima 
Conselheiro Suplente

Helena Karolinne Lobo Suarez de Oliveira
Conselheira Suplente

Juliane Gonçalves da Silva
Conselheira Suplente

Aymêe Thaís dos Santos de Melo 
Conselheira Suplente

Jeová Neves
Conselheiro Suplente



Comissão de Ensino e 
Formação, Ética e Exercício 

Profissional - CEFEEP

Comissão de Ensino e Formação, Ética e 
Exercício Profissional - CEFEEP

Comissão Especial de 
Política Urbana e 
Ambiental - CPUA

Comissão de Política Urbana e Ambiental
- CPUA

Comissão de Planejamento, 
Finanças, Organização e 
Administração - CPFOA

Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e 
Administração - CPFOA

COMISSÕES ORDINÁRIAS COMISSÃO ESPECIAL

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DO CAU/AP

Coordenadora: Giselle Vilhena Amoras

Membro: Jakeline Monard Gomes Nascimento

Membro: Renato Rêgo Ribeiro

Coordenador: Géssica Nogueira dos Santos

Membro: Adailson Oliveira Bartolomeu

Membro: Renato Rêgo Ribeiro

Coordenador: Adailson Oliveira Bartolomeu

Coordenador Adjunto: Renato Rêgo Ribeiro

Membro: Juliane Gonçalves da Silva

Membro: Géssica Nogueira dos Santos

Membro: Giselle Vilhena Amoras



O Plano de Ação de 2021, realizado com base no Planejamento Estratégico até 2023, foi elaborado de forma

integrada com os parceiros internos. Os projetos e atividades, metas, resultados e indicadores de desempenho,

visam contribuir para o alcance de cada objetivo estratégico. Para a elaboração do Plano de Ação, Planejamento

Tático e Operacional, estruturado em iniciativas estratégicas e projetos, as orientações e destinações de recursos

estão em conformidade com as políticas e prioridades estabelecidas pelo Conselho, na forma das Diretrizes para

Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2021, na forma aprovada pelo Plenário.

No decorrer do exercício, frente às metas realizadas e resultados alcançados no período, bem como a novas

políticas e diretrizes que se façam necessárias para um melhor desempenho da atuação do Conselho, na busca do

alcance de sua Missão e Visão, e em prol do fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, as correções

de rumo que se fizeram necessárias foram objeto de ajustes no processo de elaboração do Plano de Ação e

Orçamento 2021.

Os limites e condições de alocação de estratégica de recursos para o exercício de 2021 situaram-se, praticamente,

nas metas previstas e aprovadas para o ano. As variações, frente às metas previstas, se justificaram pelas

adequações realizadas pelo CAU, visando a um melhor atendimento às políticas e prioridades de atuação

estabelecidas no alcance da Missão e Visão do Conselho.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



R$ 552.638,33

R$ 277.152,79

R$ 204.000,91

R$ 0,0

R$ 213.540,89

R$ 15.000,00

R$ 30.000,00

Impactar significativamente o 
planejamento e a gestão do 

território

Valorizar a Arquitetura e 
Urbanismo

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

Assegurar a eficácia no 
atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a 
Sociedade

Estimular o conhecimento, o uso 
de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em 
Arquitetura e Urbanismo

Influenciar as diretrizes do ensino 
de Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Garantir a participação dos 
Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na 
gestão urbana

Estimular a produção da 
Arquitetura e Urbanismo como 

política de Estado

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação 

com a sociedade

Promover o exercício ético e 
qualificado da profissão

Fomentar o acesso da sociedade 
à Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a sustentabilidade 
financeira

Aprimorar e inovar os processos
e as ações

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Construir cultura 
organizacional adequada 

à estratégia

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

Ética e transparência    Excelência organizacional    Comprometimento com a inovação Unicidade e integração                  
Democratização da informação e conhecimento    Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

Promover a Arquitetura e 
Urbanismo para Todos

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

Arquitetura e Urbanismo
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Em 2021, os recursos do CAU/AP foram alocados, prioritariamente, nas áreas estratégicas:
Fiscalização, Atendimento, Comunicação e Assegurar a sustentabilidade financeira.



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

PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

6A

15% da RAL

Assegurar a 
eficácia no 

relacionamento e 
comunicação com 

a sociedade

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira

Arial, tamanho 7,5
Azul marinho CAU
( R-0 G-57 B-68) 

Tornar a fiscalização um
vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura
e Urbanismo

10% da RAL 6% da RAL

5A 4A x

Assegurar a eficácia no 
atendimento e no 

relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas 

e a Sociedade

Assegurar a eficácia no
relacionamento e 

comunicação
com a sociedade

3% da RAL

4A

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

Fomentar o acesso
da sociedade

à Arquitetura e Urbanismo

2 a 4% da RAL 2% da RAL

1A 1P

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

1A

Fomentar o acesso 
da sociedade à 
Arquitetura e 
Urbanismo.

1P
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Riscos, Oportunidades e Perspectivas

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

Não obstante, em 2021 o CAU/BR não tenha
implementado política de gestão de riscos, tal
deficiência será debelada em 2022, conjuntamente
com as ações do grupo de trabalho criado para
atuar nas ações de estruturação e implantação
dentre outros, de Política de Gestão de Riscos e
Controles Internos, cujos trabalhos se iniciarão em
março, com prazo conclusivo estimado para junho
de 2022. O resultado dos trabalhos serão
disseminados a todos os CAU/UF que poderão
implementar as adequações do modelo do
CAU/BR julgadas necessárias a cada realidade.

A Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito do
CAU/BR abrange questões estratégicas, riscos e
ameaças, com acompanhamento da execução do
Plano de Ação e abordagem como a das Três Linhas de
Defesa (IIA, 2013). Desta forma o CAU/BR conta com
os seguintes grupos de responsáveis envolvidos com o
gerenciamento de riscos:

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

• 2ª linha de defesa – Controladoria e Gerência de
Planejamento e Gestão Estratégica – Coordenam as
atividades de gestão e monitoramento de riscos,
auxiliando os gestores da primeira linha de defesa a
desenvolverem e aprimorarem seus controles internos.

• 3ª linha de defesa – Auditoria Interna, Gerência de
Planejamento e Gestão Estratégica e Auditoria
Independente (abrangência: CAU/BR e CAU/UF) –
Fornecem avaliações (assegurações) independentes e
objetivas sobre os processos de gerenciamento de
riscos, controle e governança ao CAU/BR e CAU/UF.



GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Processos Judicializados

O CAU/AP possuí 32 ações judicializadas, sendo:

 uma ação civil em desfavor do CREA/AP, ainda
andamento.

 30 execuções fiscais, pertinentes à dívida ativa.
Uma delas já arquivada.

 Um mandato de segurança, já arquivado.

Ademais, os resultados das ações são de caráter
subjetivo – não há como estimar o êxito ou não em
uma causa judicial, pode-se apenas informar que não
há nenhum deposito judicial em favor do CAU/AP.

30

1 1

Processos Judicializados

Execução Fiscal

Mandato de Segurança

Ação Civil



Re
la

tó
rio

 d
e 

G
es

tã
o 

20
21

4. Governança, 
Estratégia e Alocação 

de Recursos



CENÁRIO EXTERNO

314

831

393

4.019

REGISTRO DE EGRESSOS POR 
IE´S NO AMAPÁ

Em 2021, as ações do CAU/AP, foram direcionadas para um
público de 831 arquitetos, 314 empresas de arquitetura e
urbanismo, com atividades profissionais representadas por
4.019 RRT´s. As 3 faculdades de Arquitetura registraram 76
novos egressos de Arquitetura e Urbanismo no Amapá. A
população do Estado segundo IBGE é 877.613, onde a maior
parte reside na Região Metropolitana de Macapá (Municípios
de Macapá, Santana e Mazagão), onde concentram-se cerca
de 99% dos arquitetos e urbanistas do Estado.

Prioritariamente, a atuação do CAU/AP está embasada nos
direcionadores estratégicos nacionais de:
• Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da
arquitetura e urbanismo.
• Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como
política de Estado.
• Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a
Sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas
estaduais de:
• Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a
sociedade.
• Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.
•Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política
de Estado.

PROFISSIONAIS 
NO AMAPÁ
Macapá: 727
Santana: 92
Mazagão: 5
Oiapoque: 1
Amapá: 1
Pedra Branca: 1
Ferreira Gomes: 1
Laranjal do Jari: 3

TOTAL PF: 831

Macapá: 2.874
Santana: 549
Oiapoque: 138
Mazagão: 86
Cutias: 9
Amapá: 29
Tartarugalzinho: 56
Ferreira Gomes: 41
Porto Grande: 98
Itaubal: 35
Laranjal do Jarí: 24
Calçoene: 24
Vitória do Jarí: 23
Pracuúba: 11
Serra do Navio: 6
Pracuúba: 7
Pedra Branca: 9

TOTAL RRT: 4.019

RRT´s POR 
MUNICÍPIO 2021



RNON

4.1 FISCALIZAÇÃO 

R$ 257.369,40

INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 257.369,40

INVESTIMENTO REALIZADO

25,1% DA RECEITA 
ARRECADADA LÍQUIDA

28 DENÚNCIAS APURADAS;

393 PROCESSOS DE 
FISCALIZAÇÃO;

76 PROCESSOS ATIVOS.

Cabe a fiscalização garantir à sociedade
serviços de Arquitetura e Urbanismo de
qualidade, com condições de segurança e
bem estar à altura de suas necessidades, a
serem prestados por profissionais habilitados
com a devida formação acadêmica e
qualificação técnica, em conformidade com a
legislação vigente. Os princípios que guiam a
fiscalização são: de natureza educativa e de
natureza punitiva, devendo-se priorizar o
primeiro, a fim de prevenir e buscar ações
inteligentes de fiscalização.

Tornar a fiscalização um 
vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura 
e Urbanismo

OBJETIVO

Tornar a fiscalização um 
vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura 
e Urbanismo

OBJETIVO

PRINCIPAIS 
PROJETOS

Orientação para os 
profissionais

Palestras em parceria com a Comissão de
Ensino e Formação, Ética e Exercício
Profissional para esclarecer e orientar
profissionais e estudantes.

Eficácia do processo

Realizar de maneira rápida e eficaz o
julgamento dos processos de fiscalização.



INDICADORES 

Os indicadores estratégicos são de fundamental importância para a mensuração dos
resultados alcançados com as atividades realizadas: objetivos e metas. O CAU/AP
possui indicadores mensais, trimestrais, semestrais e anuais e servem para mensurar
índices como Eficiência na conclusão de processos de fiscalização, Orientações gerais
realizadas, Capacidade de atendimento de denúncias, RRT por profissional ativo,
Presença profissional nas obras e serviços fiscalizados e capacidade de fiscalização,
que foram os principais itens mensurados no período.

FISCALIZAÇÃO 



Semelhante ao ano de 2020, em 2021 a fiscalização ainda não conseguiu operar da forma pretendida, reflexo

das restrições causadas pela Pandemia ocasionada pelo COVID-19. Ainda que o número de processos em

relação a 2020 mais que triplicou, a vazão de processos ativos ainda não apresentou melhoras significativas. O

setor de fiscalização em 2021 foi mais atuante principalmente em fiscalizações de ruas com rotas pré-

estabelecidas. Constatou-se o crescimento do número de obras em andamento no estado do Amapá,

favorecendo o aumento no número de processos. Foi possível a retomada das fiscalizações no demais

municípios dos estado, no qual o CAU/AP fiscalizou 8 dos 16 municípios existente. Além destes, a fiscalização

em redes sociais e em sites de anúncios também retornou com bons resultados, inibindo a prática do exercício

ilegal da profissão.

FISCALIZAÇÃO 

Fiscalização de denúncias em tempo hábil
(até 2 semanas)*

Fiscalização em condomínios e
residenciais.

Fiscalização de rotina (Projeto Rua).

*Considerando as denúncias direcionadas para a fiscalização e não as com indícios de falta ética.



Diante do aumento de obras pós COVID ocorrendo
no estado do Amapá, é importante que a fiscalização
deste Conselho atue na coibição de irregularidades e
ilegalidades de serviços relacionados a Arquitetura e
Urbanismo. Neste sentido, a fiscalização de rotina,
através do Projeto Rua visa inibir a prática ilícita de
serviços de Arquitetura e Urbanismo como o
exercício ilegal da profissão.

OBJETIVO: Fiscalização direcionada por rotas pré-
estabelecidas nas áreas de atuação da Arquitetura e
Urbanismo.

META: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria
do exercício da arquitetura e urbanismo.

RESULTADOS OBTIDOS
 393 novos processos de fiscalização originados

em 2021 dos quais:

 317 foram arquivados por regularidade ou
por inexistência de fato gerador (80,66%);

 76 processos estão ativos em fase de
regularização ou em análise da comissão
(Auto de Infração) (19,33%).

PROJETO AMPLIARPROJETO RUA

Para o pleno alcance da fiscalização em todo o Estado, com
intuito de tornar-se uma fiscalização inteligente, é necessário
potencializar os serviços fiscalizatórios através de parcerias com
outros órgãos. Neste sentido, a assinatura de Termos de
Cooperação Técnica integrados no Projeto Ampliar, visa auxiliar a
fiscalização a fim de alcançar uma maior área sem grandes
gastos e em um curto período.

OBJETIVO:
 Firmar Termos de Cooperação Técnica e realização de

fiscalização preventiva nos municípios do Amapá;
 Fiscalizar, em rotas direcionadas pela Interiorização e com

suporte das prefeituras, as áreas de atuação da Arquitetura e
Urbanismo em campo.

META: Tornar a fiscalização do CAU/AP inteligente de modo que, 
através dos Termos de Cooperação Técnica, consiga 
potencializar a fiscalização sem grandes gastos.

RESULTADOS OBTIDOS:

Prefeitura Macapá;

Prefeitura de Santana;

SEBRAE;

Fecomércio;

LEGENDA: Firmados Em negociação

Prefeituras dos municípios de

Ferreira Gomes, Porto Grande,

Pedra Branca, Mazagão, Serra

do Navio;

PARCERIAS FIRMADAS E EM NEGOCIAÇÃO EM 2021

FISCALIZAÇÃO 



PROJETO AMPLIAR

Algumas ações do Projeto Ampliar em 2021:



Os futuros profissionais são os alvos do Projeto Instruir
do CAU/AP. Ciente da importância de apresentar aos
acadêmicos da área de Arquitetura e Urbanismo sobre a
observância da ética e exercício profissional, a
fiscalização busca atuar de forma preventiva contra
possíveis irregularidades advindas dos egressos na
profissão.

OBJETIVO: Conscientizar os futuros profissionais sobre
a importância da ética e das boas práticas na Arquitetura.

META: Gerir uma fiscalização preventiva, orientando
futuros profissionais de forma que estes, quando
formados, estejam disciplinados nas boas práticas da
profissão.

RESULTADOS OBTIDOS EM 2021:

O projeto instruir fui um dos mais afetados pela pandemia
no ano de 2020, em virtude da proibição de aglomeração.
Em virtude disto, o CAU/AP intensificou as ações de
instrução através de sua rede social.

PROJETO INSTRUIR

FISCALIZAÇÃO 



A necessidade do Arquiteto se ter como maior defensor de sua
profissão é ratificada no Projeto Arquiteto Cidadão da
fiscalização do CAU/AP. Neste projeto busca-se aproximar o
Arquiteto e Urbanista do Conselho no sentido de auxiliar o combate
a prática ilícita e irregulares de serviços da sua profissão. Através
de denúncias no SICCAU, o Arquiteto tornar-se-á zelador das boas
práticas na Arquitetura e Urbanismo.

OBJETIVO: Trazer o Arquiteto como protagonista da qualificação
das cidades e, através de denúncias, atuar contra a prática ilícita e
irregular na Arquitetura e Urbanismo.

RESULTADOS OBTIDOS EM 2021:
Mesmo ainda em cenário pandêmico, o número de denúncias no
ano de 2021 apresentou um tímido aumento em relação ao ano
anterior.

PROJETO ARQUITETO CIDADÃO
PROJETO VALORIZA

A importância de valorizar a profissão de Arquiteto e
Urbanista é crucial para a fiscalização. Acredita-se que
com a promoção e valorização dos serviços de
Arquitetos e Urbanistas, a sociedade passe a
compreender cada vez mais a importância de
construir/reformar de forma legal e assim, por
consequência, diminua-se o índice de irregularidades
nas construções civis no estado do Amapá.

OBJETIVO: Buscar através de palestras, encontros,
folders, rádio/TV, revistas, internet e jornais,
conscientizar sociedade e profissionais da área sobre a
importância de registrar obras na área de Arquitetura e
Urbanismo.

RESULTADOS OBTIDOS EM 2021: Semelhante ao
Projeto Instruir, o Projeto Valoriza se limitou a postagem
nas principais redes sociais do CAU/AP.

FISCALIZAÇÃO 



19,4% das obras 
fiscalizadas pelo CAU/AP 
ainda acontecem sem a 
presença do profissional

DESAFIO

19,4% das obras 
fiscalizadas pelo CAU/AP 
ainda acontecem sem a 
presença do profissional

DESAFIO

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Ação da fiscalização em obras no estado do Amapá

 Potencializar os 5 projetos da Fiscalização
do CAU/AP (Projeto Rua, Projeto Ampliar,
Projeto Instruir, Projeto Arquiteto Cidadão e
Projeto Valoriza) no ano de 2022, garantindo
uma fiscalização mais eficiente.

 Cooperação Técnica para Fiscalização:
Formalização de Acordos e Convênios de
Cooperação Técnica com Instituições que
fomentem a fiscalização do CAU/AP;

 Contratação de mais um fiscal: visando
aumentar a efetividade da fiscalização em todo
o estado do Amapá.

 Fiscalização Orientativa: Realização de
Campanhas de Orientação, com produção de
material adequado aos diversos públicos
envolvidos;

 Fiscalização em Obras: Ações de fiscalização
direta em obras.

FISCALIZAÇÃO 



O Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU Brasil (CED-
CAU/BR) também promoveu dinâmicas de grupo para levantar consensos e
questionamentos quanto a novas regras para atuação ética dos arquitetos e
urbanistas no uso de redes sociais. Com esses elementos, a Comissão vai
formular propostas de encaminhamentos a serem debatidas e refinadas em um
próximo seminário.

CAU/BR e CAU/UF discutem normas éticas nos meios digitais

Conselheiros do CAU Brasil e dos CAU dos Estados e do Distrito Federal
estiveram reunidos de forma presencial em Brasília e também remotamente de
suas regiões, por meio de aplicativo de teleconferência.
“O objetivo deste seminário é estruturar o entendimento do CAU no âmbito dos
processos ético-disciplinares no que tange à atuação profissional por meio das
mídias sociais: vendas de projetos, ofertas de serviços, divulgações de
trabalhos, etc”, disse o coordenador da CED-CAU/BR,

ÉTICA

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

• Realizar palestras e campanhas sobre os aspectos Éticos, com temas definidos a partir de
estudo das condutas de maior incidência em processos éticos;

• Formalizar processos éticos, que são inexistentes no CAU/AP;

• Realização de 01 Seminário voltado aos Profissionais, com intuito de incentivar o exercício
com éticas e boas práticas profissionais no Estado do Amapá.

Objetivo: Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Investimento realizado: R$ 2.325,12

Imagens: Asscom/CAU-AP

4.2 ÉTICA PROFISSIONAL



INDICADORESINDICADORES

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

Sociedade

OBJETIVO

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

Sociedade

OBJETIVO

4.3 ATENDIMENTO

CANAIS DE ATENDIMENTO

Telefone: (96) 3223-6194
E-mail: atendimento@cauap.gov.br
Atendimento Presencial
(Seg. a Sex. - 8h às 14h)
Endereço: Av. Caramuru, Nº 356, Beirol 
CEP 69902-100
Macapá/AP

R$ 493.774,38

INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 493.774,38

INVESTIMENTO REALIZADO

48,1% DA RECEITA 
ARRECADADA LÍQUIDA

70%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Índice de Atendimento

Previsto Realizado

O Índice de satisfação com a solução da demanda apresentado, tem por base número de usuários satisfeitos com a solução da demanda pelo número de usuários que
responderam a pesquisa da satisfação do CAU/AP, dentre os principais pontos de problemas dos usuários está em acessar o Siccau, que teve relevância importante para o
desempenho do indicador.



RESULTADOS

Sede do CAU/AP

Atendimento CAU/BR 

06

359

CHAT TELEFONE

PRESENCIALE-MAIL

WHATZAP

LEGENDA:

785883

18306

O CAU/AP realizou um total de 2.594
atendimentos no ano de 2021 Os principais
atendimentos na sede do CAU/AP versavam sobre:
RRT; Demanda por análise de RRT e certidão;
Registro Profissional; Atribuição Profissional e
Carteira Profissional.

Numa escala de 10
atendimentos, veremos no
gráfico, como se comporta o
público que entra em contato
com o Conselho.

6

3

1
0
1
2
3
4
5
6
7

Arquitetos Empresas Leigos

ATENDIMENTOS

DESAFIOS: Fortalecer o canal de atendimento e comunicação aos profissionais, implementar novas tecnologias de
atendimento, modernizar a estrutura de equipamentos na sede e retomar a avaliação do atendimento presencial.
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Atendimentos Realizados em 2021



O Vice-Presidente do CAU/AP, Adailson
Bartolomeu representantes dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo da Unifap, do CEAP e
FAMA, reuniram para alinhar a situação de
registros e dentre os temas abordados estão a
proposta de restruturação do ensino à distância
e nova estrutura de ensino, participação do
Conselho na reformulação dos projetos
pedagógicos, a realização de seletiva de TCC e a
formação de um comitê gestor do processo.

Imagens: Asscom/CAU-AP

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

4.4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Amapá realizou a entrega da carteira
profissional e homenagem ao Dr. Paulo José,
que aos 65 anos é o arquiteto e urbanista mais
velho a receber o registro no Amapá.
O CAU/AP celebra cada conquista dos
profissionais e ressalta seu compromisso com a
Arquitetura e Urbanismo do Estado.

Imagens: Asscom/CAU-AP

Entrega de Carteira Profissional

Reunião com Coordenadores de curso
de AU



A CEF – CAU/AP organizou uma série de Live`s com temática importante para
esclarecer dúvidas dos profissionais, dentre elas:
"O Uso da Madeira na Arquitetura Nortista". Adailson Bartolomeu, Vice-Presidente
do Cau/AP vai conversar com o Arquiteto e Urbanista e Coordenador de Projetos
Especiais da Prefeitura de Belém, José Rayol.
"Licenciamento de Obra" com o Arquiteto e Conselheiro Estadual Anderson Costa e
Rafael Martins, Secretário de Habitação e Ordenamento Urbano de Macapá.

Outra live foi conduzida pela marca líder
mundial no segmento, a Saint-Gorbain
apresentou uma série de workshops em
parceria com CAU/AP.
Os colaboradores da companhia
abordaram temas sobre construção e
novidades da marca.

Imagens: Asscom/CAU-AP

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Live´s de orientação profissional



O Conselho de Arquitetura do Amapá recebeu a doação de um

projeto de interiores para a criação de uma nova área dentro da

sede da instituição. Trata-se do Cau-Working, uma área destinada

para profissionais arquitetos liberais desenvolverem suas

atividades. Segundo o vice-presidente do CAU-AP, arquiteto

Adailson Bartolomeu, o novo espaço coletivo compartilhado será

um suporte para os associados que não possuem escritório. "A

experiência de implantação de um coworking já teve êxito em

outros estados da região Norte e por isso o Conselho trará o

projeto para o Amapá", afirmou o vice-presidente.

O idealizador e doador do projeto é o arquiteto Leonardo Beltrão,

da Beltrão Arquitetura. "Foi uma vontade do CAU-AP criar um

espaço. A ideia contou com estratégias para um ambiente flexível

para as pessoas se apropriarem da melhor forma possível. Estou

muito feliz por ter participado dessa implementação", disse

Beltrão.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Imagens: Asscom/CAU-AP

CAU/AP recebe doação de projeto do CAU-Working



• Desenvolver relatórios buscando analisar a efetividade das ações aprovadas no Plano de Ação para
o exercício e o alcance dos resultados previstos;

• Representatividade do Conselho nas colações de graus das universidades do estado;

• Trabalho de conscientização dos Coordenadores de curso sobre a importância do envio da relação
de formando dos cursos de sua responsabilidade, nas universidades do estado;

• Buscar maior interação com os acadêmicos dos últimos semestres, afim de apresentar as diretrizes
do conselho, suas Leis e a importância dos novos egressos para a continuidade das atividades do
CAU;

• Realização de 01 Seminário voltado aos Profissionais, com intuito de incentivar o exercício com
éticas e boas práticas profissionais no Estado do Amapá.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL



INDICADORESINDICADORES

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação com a 

sociedade

OBJETIVO

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação com a 

sociedade

OBJETIVO

4.5 COMUNICAÇÃO

CANAIS DE  COMUNICAÇÃO

Telefone: (96) 3223-6194

E-mail: atendimento@cauap.gov.br

Site: www.cauap.gov.br

Facebook: www.facebook.com/cauap/

Instagram: www.instagram.com/cau_ap/

5.842

4.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Acessos à página do CAU/AP

Realizado

R$ 132.388,63

INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 132.388,63

INVESTIMENTO REALIZADO

12,9% DA RECEITA 
ARRECADADA LÍQUIDA



A comunicação do CAU/AP tem focado na disseminação das informações

através dos meios eletrônicos, especialmente as redes sociais.

Continuando com os desafios causados pela Pandemia do COVID-19, a

comunicação esteve presente principalmente na orientação da sociedade e

profissionais para facilitar o contato com os meios de acessar a informações

no CAU/AP.

No site foram contabilizados cerca de 5.842 acessos anual em 2021, as que

tiveram maior destaque foram as orientações de atendimento remoto,

dúvidas de documentos e orientações gerais.

O CAU/AP em 2021 atingiu 2.580 seguidores no Instagram, e no Facebook

conseguiu 1.244 seguidores, canais estes que apresentam uma importante

meio para divulgar as orientações relativas ao atendimento, eventos,

parcerias, tutoriais, ações da fiscalização, homenagens recebidas,

manifestações do CAU/AP e principalmente orientar quantos aos

procedimentos ajustados em decorrência da pandemia.

As atividades da Assessoria de Comunicação do CAU/AP completaram além

das atualizações de sites, portal da transparência, mas as coberturas de

eventos, palestras, edição de artes e materiais de apoio para as ações do

CAU/AP.

Fotos: Assessoria de Comunicação CAU/AP

COMUNICAÇÃO



CAU/AP estabelece as ações de comunicação através dos canais como redes sociais e sítio eletrônico, bem como através da mídia espontânea,
jornais, programas de televisão e rádio, entre outros.

Portal da Transparência
O Portal da Transparência é um canal de comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer informações sobre os atos e fatos de gestão
praticados pelo conjunto autárquico CAU, os arquitetos e urbanistas e a sociedade. Por meio dos dados disponibilizados, a sociedade pode
acompanhar a evolução das despesas do ente ao longo do exercício financeiro, exercendo o controle popular frente à qualidade e à quantidade
dos gastos da autarquia.
Horário de funcionamento: 24h

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) do CAU/BR está disponível para atendimento ao público desde de março de 2016. O cidadão pode
fazer requerimentos - presenciais ou on line - nos termos da Lei de Acesso à Informação.
Endereço de acesso: https://transparencia.caubr.gov.br/
Horário de funcionamento: 24h
Endereço de acesso do e-SIC: https://transparencia.cauap.gov.br/e-sic/

Tele Atendimento Qualificado - TAQ
A Central de Tele Atendimento Qualificado (TAQ) responde pelos canais de atendimento não presenciais disponibilizados pelo Conselho pelos
números 0800-883-0113 (ligações realizadas a partir de telefones fixos) e 4007-2613, e ainda pelo chat (caubr.gov.br/atendimento) e o e-mail
(atendimento@caubr.gov.br).
Portaria de criação: Resolução nº 71 de 24 de janeiro de 2014
Endereço de acesso: 0800 883 0113; 4007-2613; (e-mail) atendimento@caubr.gov.br; (chat) caubr.gov.br/atendimento
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas
(Incluir os dados enviados pela RIA/TAQ)

Canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas – Ouvidoria
A Ouvidoria é um órgão legítimo de interlocução entre cidadão e o Conselho, que recebe reclamações, pedidos de informação, solicitações,
sugestões, elogios ou denúncias sobre o atendimento e quanto a ações de responsabilidade do Conselho, de seus conselheiros e empregados
públicos. Por meio do Canal da Ouvidoria (ouvidoria.caubr.gov.br), qualquer cidadão pode registrar sua manifestação e acompanhá-la
eletronicamente na mesma página, bastando ter o número do protocolo gerado. É possível fazer o envio como pessoa física, pessoa jurídica ou de
forma anônima. Não há a cobrança de qualquer taxa. A demanda é respondida pelo CAU em até 10 (dez) dias úteis, prazo que pode ser dobrado
mediante justificativa.
Normatização: Deliberação Plenária do CAU/BR nº 22, de 06/09/2013, alterada pela nº 38, de 09/10/2014.
Endereço de acesso: https://www.cauap.gov.br/ouvidoria/

COMUNICAÇÃO



MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO CAU AMAPÁ

 Incentivar os arquitetos para atualização dos dados no cadastro do
SICCAU e autorização da disponibilidade dos dados na plataforma
“ACHE UM ARQUITETO”.

 Realizar constantes matérias explicativas sobre SAIBA MAIS com
passo a passo.

 Durante o ano de 2021, o site do CAU/AP atingiu o total de 5.842
visualizações.

SITE: www.cauap.gov.br

 Manter atualizados os destaques .

 Realizar enquetes com dúvidas e respostas em situações simples
ou atípicas, para verificação e orientação dos arquitetos.

 Atualmente o Instagram do CAU/AP conta com 1.019 publicações
e 2.607 seguidores. Os posts de 2021 tiveram uma média de 78
toques no site pelo link da bio.

INSTAGRAM: www.instagram.com/cau_ap/

FACEBOOK: www.facebook.com/CAUAP/

 Aumentar seguidores com a divulgação intensiva da página.

 Atualmente conta com 1.244 seguidores da página e 1.337
curtidas mensais.

 169 check-ins e

 Aumento da avaliação da página para 4,7.

COMUNICAÇÃO

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

A comunicação institucional do CAU/AP possui
como perspectiva aumentar a utilização de
ferramentas digitais. Para assim, facilitar o acesso
da sociedade aos profissionais arquitetos e
urbanistas.

Dentre os diversos desafios estão difundir e solicitar
que os profissionais se atentem a ter seu cadastro
atualizado nos sistemas do CAU, como por exemplo
o “Ache um Arquiteto e Urbanista.

Outro desafio é a elaboração de um relatório,
semestral sobre as ações de comunicação do
conselho, para que a sociedade e o público alvo
possam entender o alcance e a visibilidade que o
conselho possui dentro do estado.

Fonte: site do CAU/BR



4.6 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

Objetivo: Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na
gestão urbana

Fotos: Acervo CAU/BR

O CAU/AP participou do curso de Regularização fundiária Urbana, promovido pelo CAU/SE. Os

conteúdos ofertados foram: Aspectos introdutórios – déficit habitacional brasileiro; ATHIS; e

Regularização Fundiária; Regularização fundiária Urbana, ministrado pela Adv. Rosane Tierno e o

Arq. Rodrigo Carvalho; Marcos Legais – Legislação Brasileira para processos de regularização

Fundiária Urbana. Regularização fundiária Urbana, ministrado pela Adv. Rosane Tierno e o Arq.

Rodrigo Carvalho; Experiencia prática de Regularização fundiária Urbana em ATHIS; participação

no curso de Regularização fundiária Urbana, ministrado pela Adv. Rosane Tierno e o Arq. Rodrigo

Carvalho. Conteúdo: Processo legal para regularização fundiária urbana. Para as Conselheiras

Ana Corina e Géssina Nogueira o curso foi extremamente importante para a construção de

estratégias no CAU/AP para execução em 2022.

Desafios Futuros

No que tange as ações futuras, a CPUA/AP almeja participar de 4 reuniões promovidas pela
Comissão de Polícias Urbanas e Ambientais CAU/BR; realizar 12 reuniões de comissão para
análise de processos; participar de forma representativa em aproximadamente 06 reuniões do
Conselho de Cidades – CONCIDADES no Estado do Amapá e realizar um seminário com ênfase
na Gestão de Políticas Urbanas e Ambientais.



4.7 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP, realizou nos
dias 09 de dezembro na cidade de Macapá/AP a Seminário, cujo objetivo
principal foi capacitação de profissionais arquitetos e urbanistas no incentivo
a implementação de empresas ou escritórios voltados a prática da
Assistência Técnica.

Capacitação em ATHIS 2021 promovida pelo CAU/AP em parceria com a
Associação Cultural Amazônica Boi Marronzinho e a Universidade Federal
do Pará (UFPA).

Junto aos profissionais e estudantes de Arquitetura e Urbanismo realizamos
um dia inteiro de oficinas, exposições, rodas de conversa e intervenções
voltadas a garantia do direito à cidade e à moradia digna a população de
baixa renda.

Desafios Futuros

O CAU/AP pretende lançar editais de projetos para fomentar o acesso a
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, visando na prática
atender a comunidade.

Foto: Assessoria de Comunicação CAU/APObjetivo: Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Investimento realizado: R$ 9.750,00
A destinação dos recursos para a oficina de Athis em 2021 teve por objetivo preparar os Arquitetos do Estado para o lançamento de um edital
de patrocínio em Athis que acontecerá em 2022.



Representantes da construção civil do Amapá reuniram
com a Prefeitura de Macapá solicitando a inclusão dos
trabalhadores da construção civil no plano de imunização
contra a COVID-19.
Estiveram à frente da causa o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Amapá (CAU/AP), CREA-AP, Sinduscon-AP,
o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e o
Conselho Federal dos Técnicos também acompanham os
trabalhos.
O setor civil é classificado como uma atividade essencial.
Prova disto é que a classe não paralisou suas atividades
desde o início da pandemia. "Trabalhadores e
profissionais da construção encontram-se em pleno
exercício e isso precisa ser visto com mais atenção", disse
o presidente do CAU/AP, Welton Barreiros.

Ações ao combate à pandemia do Covid-19 

Direito garantido à vacinação Imagens: Asscom/CAU-AP

4.8 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL



Foi sancionada a Lei n° 2.436
de autoria da vereadora
Adrianna Ramos. Ela torna
obrigatório constar o nome de
autores dos projetos
arquitetônicos nas obras ou
espaços do município de
Macapá.

REUNIÃO: O presidente e o vice-presidente do CAU/AP
participaram nesta quarta-feira, 03, de uma reunião na
Secretaria Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano
(SEMHOU) de Macapá com o secretário Rafael Martins, onde
foi tratado sobre o Termo de Cooperação Técnica entre a
SEMHOU e o CAU/AP visando à implementação de ações
conjuntas de fiscalização no âmbito do Município de Macapá.

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Imagens: Asscom/CAU-AP

Parceria com a SEMHOU 

Lei de autores de projeto



Atendendo ao convite da vereadora de Macapá Adriana Ramos, o vice-presidente do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá (CAU/AP) Adailson Bartolomeu
participou na manhã de ontem, 24, da Audiência Pública 'Discutindo a Cidade: qualidade
de vida para a população macapaense’. Além de Bartolomeu, o conselheiro federal
Humberto Mauro, a conselheira estadual Ana Corina Palheta e a gerente de fiscalização do
Conselho Laura Barbosa marcaram presença no Plenário Janary Nunes. Temas como
mobilidade urbana e a atualização do Plano Diretor de Macapá pautaram a discussão com
o objetivo de dar mais qualidade de vida aos moradores da capital do Amapá.

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Imagens: Asscom/CAU-AP

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá (CAU/AP), a Prefeitura de
Macapá e o senador Randolfe Rodrigues (Rede) assinaram na manhã desta
segunda-feira, 06, o termo técnico para lançamento do Concurso Público de
Estudo preliminar de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Praça do
Bicentenário.
O projeto faz alusão aos 200 anos de independência do Brasil, que serão
comemorados em 2022. O novo espaço será erguido no Conjunto Habitacional
Mestre Oscar. O recurso no valor de R$ 1,5 milhões será enviado pelo
parlamentar e o projeto do espaço será escolhido, através do concurso público.
O certame será promovido pela Prefeitura de Macapá e conta com o apoio do
CAU/AP e das coordenações dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Amapá (Unifap), Centro de Ensino Superior do Amapá
(Ceap) e Faculdade de Macapá (Fama). A premiação é de R$ 45.000,00 para o
projeto escolhido. O edital do concurso será lançado ainda no mês de setembro e
será destinado aos profissionais arquitetos e urbanistas.

CAU/AP participa de Audiência Pública

Parceria para lançamento de edital de projeto



CAU/AP visita Prefeito de Santana para entrega de propostas de melhoria na

gestão urbana. Como parte de sua agenda institucional a presidência do CAU/AP

(Presidente Welton Barreiros e o Vice Presidente Adailson Bartolomeu) se reuniu

hoje com o Prefeito do município de Santana Sebastião Bala Rocha, ocasião em

que foi apresentada propostas para incremento e melhoria na gestão urbana,

com indicadores e direcionamentos técnicos, que visam a formulação de um

termo de cooperação entre a Prefeitura Municipal e o Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Amapá além de destacar a imperiosa necessidade da revisão do

Plano Diretor e a modernização do processo de licenciamento de obras.

Através dessa parceria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá

poderá trabalhar junto com o Poder Executivo Municipal para fortalecer o

debate do planejamento urbano da cidade e principalmente promover

desenvolvimento econômico pela via da criação do Plano Municipal de Fomento

da Construção civil, o qual será coordenado pelo CAU/AP e parceiros. Estiveram

presentes também o secretário Helder Lima, da secretaria de Meio Ambiente,

Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH), o Deputado Estadual Paulinho

Ramos, secretário de Governo Comandante Rubens e o Arquiteto Paulo José.

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Imagens: Asscom/CAU-AP

Parceria de CAU/AP e Prefeitura de Santana



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá
(CAU/AP) e a Prefeitura de Macapá assinaram um
acordo de cooperação técnica para promoção de
ações conjuntas de fiscalização no município. Com
isso, haverá o aumento do efetivo para realização
das ações de fiscalização do exercício ilegal da
profissão e de obras. Ainda essa semana será
promovida a primeira ação em conjunto. A parceria
junto ao Conselho será feita através da Secretaria
Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano
(Semhou).

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá
(CAU/AP) esteve no município de Santana firmando
parceria com a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Habitação
(Semduh). O acordo de cooperação técnica
possibilitará a promoção de ações de fiscalização de
obras dentro do município, o controle da atuação
dos profissionais arquitetos e urbanistas, além de
campanhas educativas para a população e
capacitações aos servidores do órgão. Esta é mais
uma articulação do CAU/AP para o desenvolvimento
do nosso Estado.

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Imagens: Asscom/CAU-AP

Acordo CAU/AP e Prefeitura de Macapá

Acordo CAU/AP e SEMDUH de Santana



O vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá
(CAU/AP), Adailson Bartolomeu, recebeu na manhã de ontem, 21, a
representante do Instituto Inclusão no Meio do Mundo, Kersia Ferreira.
Dentre os temas da reunião, a apresentação do instituto e solicitação de apoio
do CAU/AP para as atividades e projetos. Participaram ainda do encontro os
arquitetos e urbanistas Ana Corina Palheta, conselheira CAU/AP e Paulo José
Ramos.

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

O Vice-presidente do CAU/AP a Conselheira Ana
Corina, e a professora Myrian Silvana do Projeto
Rede Amazônica, estiveram na Câmara Municipal de
Macapá a convite da vereadora Adrianna Ramos,
para defender a importância da regulamentação da
Lei ATHIS em Macapá. Além de assegurar o direito
das famílias de baixa renda à assistência técnica
pública e gratuita para o projeto e a construção de
habitação digna, a Lei ATHIS amplia o debate e a
articulação interinstitucional sobre a busca de
políticas habitacionais que se adequem ao contexto
da Amazônia.

Imagens: Asscom/CAU-AP

Reunião sobre a importância do ATHIS em Macapá

Reunião sobre a importância da inclusão na Cidade



A convite do Sebrae Amapá e da Promotoria
do Meio Ambiente do Ministério Público, o
CAU/AP participou da comitiva que visitou o
Centro Sebrae de Sustentabilidade em
Cuiabá -MT. A Conselheira Jakeline Monard,
representou a instituição.
A ação faz parte de uma iniciativa para
buscar referências na construção de projeto
para a primeira Cooperativa de Reciclagem
do Amapá, a ser desenvolvida pela
comunidade Baixada Pará, na Capital
Macapá.

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Visita ao Sebrae Sustentabilidade

O encontro objetivou a entrega carta aberta que reúne propostas para melhoria da

gestão urbana nas cidades amapaenses, destacando cinco pontos fundamentais com

apontamentos e orientações técnicas, visando transformar as cidades na qualidade

dos espaços públicos, na mobilidade urbana, na produção de moradias dignas, na

relação delicada entre progresso e meio ambiente, além da preservação do

patrimônio cultural.

Reunião com Vice-Governador do Amapá

Imagens: Asscom/CAU-AP



Acompanhado da presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Brasil, Nadia Somekh, o presidente do CAU/AP, Welton Barreiros, foi

recebido na tarde da última quarta-feira, pelo Senador Davi Alcolumbre

(DEM-AP). A pauta do encontro tratou acerca da arquitetura e urbanismo

e da busca pelo apoio do parlamentar amapaense na defesa de temas no

Congresso. Representando o Fórum dos Presidentes do CAU/BR,

Barreiros avalia como positiva a visita e ressalta a importância do CAU/AP

em realizar articulação com Alcolumbre. Os representantes do conselho

visitaram ainda o gabinete do Senador Lucas Barreto (PSD-AP) para entre

outros assuntos, a abordagem sobre a Assistência Técnica para Habitação

de Interesse Social (ATHIS) e a elaboração de projetos em conjunto com

o CAU. Ainda como parte da agenda, o presidente Welton Barreiros

esteve com o presidente do Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia (CONFEA) Joel Kruger e conselheiro federal Annibal Margon

para a discursão de pontos em comum entre os conselhos, além de

reunião com o corpo jurídico do CAU/BR e encontro com Mônica Blanco,

presidente do CAU/DF. O CAU/AP esteve presente ainda na reunião

virtual com o conselheiro federal Jeferson Navolar e Deputado Federal

Afonso Motta (PDT-RS), presidente da Comissão de Trabalho,

Administração e Serviço Público (CTASP).

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Visita institucional do CAU/AP junto com o CAU/BR

Imagens: Asscom/CAU-AP



O Grupo de Trabalho Esporte e Lazer
recebeu profissionais da arquitetura e
urbanismo e técnicos para dar início ao
mapeamento das estruturas para prática
do skate no Amapá. A estreia como
modalidade olímpica no jogos de Tóquio
fez a procura por equipamentos e aulas
aumentar e o Grupo tem como proposta
montar ações de incentivo ao esporte.

Na manhã de ontem, dia 1°, o grupo de
Trabalho de Legislação e Políticas
Urbanas do CAU/AP participou de
reunião na sede da Fecomércio para
tratar, entre ouros assuntos, das
observações técnicas sobre a cartilha de
acessibilidade para comércio local.

Reunião com GT de Esporte e Lazer

Imagens: Asscom/CAU-AP

Reunião com GT de Políticas 
Urbanas

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL



Nos dias 11 e 12 de novembro, aconteceu
em Macapá- AP, o Fórum de Presidentes dos
CAU/UF. Os membros das autarquias
reuniram-se no Museu Sacaca, para debater
e aprovar diversos assuntos institucionais.
Em seguida realizaram visitas técnicas na
Fortaleza de São José de Macapá, no
Monumento do Marco Zero do Equador e
na Área do Matapi Mirim para conhecer a
rotina das casas em palafitas.

Imagens: Asscom/CAU-AP

Fórum de Presidentes de CAU/UF em Macapá

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL



Ao traçar as linhas de seus projetos,

Arquitetos e Urbanistas traduzem sonhos,

definem épocas e alinham eras.

Com técnica, arte e ciência, desenham para o

presente e para um futuro que apesar de

desconhecido, já é aguardado com estruturas

seguras, acessíveis e humanizadas.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Amapá comemorou o dia dos Arquitetos e

Urbanistas do Amapá com uma semana cheia

de programação.

4.9 DIA DO ARQUITETO E URBANISTA 

Imagens: Asscom/CAU-AP



Doar sangue é um ato de amor e na semana em que

celebramos o Dia do Arquiteto e Urbanista nos unimos

ao Hemoap para promover a campanha ArqDoador, que

objetiva estimular profissionais, estudantes e qualquer cidadão

amapaense pode realizar sua doação de sangue no Instituto

com o número da nossa campanha.

A Campanha ArqDoador já está em sua 02ª edição, com a

parceria do Hemoap, que visa estimular a compaixão,

responsabilidade social e solidariedade entre profissionais e

estudantes de Arquitetura e Urbanismo.

Imagens: Asscom/CAU-AP

DIA DO ARQUITETO E URBANISTA

Campanha de doação de sangue



A sexta-feira foi marcada pelo último ciclo de palestras da Semana do
Arquiteto 2021. O evento ocorreu no auditório do Sebrae/AP e contou
com a palestra da advogada Hosana Lima, que discorreu sobre a
importância dos contratos na prestação de serviços de Arquitetura.
Além da palestra da arquiteta Jakeline Monard, que apresentou um relato
da sua visita técnica ao projeto Sustentabilidade Sebrae em Cuiabá,
ressaltando a importância da Arquitetura Sustentável na preservação do
meio ambiente.
Agradecemos as palestrantes por terem compartilhado conosco seu
conhecimento e aos ouvintes pela participação na programação
preparada com muito carinho pelo CAU/AP.

DIA DO ARQUITETO E URBANISTA

Palestra de Sustentabilidade

Imagens: Asscom/CAU-AP

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá –
CAU/AP realizou o CAU/Solidário com a entrega das
doações arrecadadas ao longo da Semana do Arquiteto
a Casa Padre Luigi Brusadelli. Apesar de promovida
pelo CAU, esta ação só foi possível graças a adesão
dos profissionais e estudantes de Arquitetura, que
realizaram suas doações.
O Presidente do CAU/AP ressalta que o sentimento é de
gratidão por todos aqueles que de forma direta ou
indireta contribuíram com o cumprimento deste
compromisso social, que sem dúvidas fará grande
diferença aos idosos em situação de vulnerabilidade
social acolhidos pela Casa.

CAU Solidário
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A política de gestão de pessoas praticada
pelo CAU/AP é pautada nas diretrizes
institucionais e desenvolvida por meio de
ações específicas na área de recursos
humanos, voltadas à valorização do seu
corpo funcional.

Tem como finalidade motivar e comprometer
os empregados com os resultados
operacionais da unidade de trabalho e,
consequentemente, com os objetivos
estratégicos da organização.

A política fundamenta-se em questões como:
desenvolvimento profissional, remuneração
e capacitação.

Conformidade legal

Para assegurar a conformidade da gestão de
pessoal, observa-se o conjunto de regras e
diretrizes estabelecidas pelo Governo
Federal e órgãos de controle, a seguir.

Constituição Federal; Consolidação das Leis
do Trabalho; Lei nº 6.019/74; Lei 8.212/91;
Lei 8.213/91; Lei 11.788/08; Normas internas
do CAU, entre outras.
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Provimento
Concurso – 57% Comissão – 43%

Nível
Médio – 29% Superior – 71%

Gênero
Masculino – 29% Feminino – 71%

Agente de 
Fiscalização

Secretaria Geral

Analista de 
Informática

Procurador 
Jurídico

Gerente de 
Fiscalização

Gerente 
Técnico

Assistente 
administrativo

Gerente
Administrativo

Cargos

Institucional: 
7 

Conselheiros

Fiscalização: 
2 

empregados  
e 1 estagiário

Administrativo: 
3 empregados

Atendimento: 
1 empregado 
e 1 estagiário

Técinica: 1 
empregado

Assessoria 
Contábil e 

Limpeza são 
terceirizadas
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•Atendimento•Administrativo

•Fiscalização•Comunicação

R$ 
76.116,63

R$ 
223.558,10

R$ 
115.117,70

R$ 
240.629,68

GESTÃO DE PESSOAS

LRF: 54,17%

Capacitação

O CAU/AP, frente as incertezas orçamentárias,
optou por postergar a realização de treinamentos ou
capacitações aos seus empregados.

Efetivos Comissionados Estagiários Conselheiros
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EVOLUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
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EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR FORÇA DE TRABALHO

2021 2020



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Toda a gestão orçamentária e financeira é

efetuada através do acompanhamento dos

projetos e atividades contidos no Plano de

Ação e Orçamento do CAU/AP, dentro do

planejamento efetuado e aprovado no que

compete ao exercício de 2021. As aplicações

financeiras e demais receitas têm

acompanhamento diário tanto as contas

bancárias como no SICCAU e no SISCONT

por meio de registros diários.

Prevista Realizada
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DESPESAS

255.265,73

5.015,04

326.549,64

54.953,01

419.924,76

7.331,59

Receitas por grupo

Anuidades Certidões RRT's Financeiras Fundo de apoio Outras receitas

169.708 

99.216 

3.154 

666.791 

23.050 
9.750 

35.406 56.274 

Empenhos por modalidade 
de contratação

Pregão

Dispensa

Suprimento de fundos

Pagamento em folha

Diárias

Inexigibilidade

Adesão Ata

Outros

88

37

8

Empenhos por tipo

Ordinário

Estimativo

Global
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTA REALIZADA DIFRENÇA %

Anuidade PF 190.484 213.984 23.500 12%

Anuidade PJ 47.580 41.282 (6.299) -13%

Certidões 2.500 5.015 2.515 101%

RRT 263.508 326.550 63.042 24%

Juros sobre anuidades 5.500 7.267 1.767 32%

Multas sobre anuidades 9.526 20.016 10.490 110%

Aplicações 12.510 27.670 15.160 121%

Fundo de apoio 639.939 419.925 (220.015) -34%

Outras 5.497 7.332 1.835 33%

Superávit financeiro 829.755 - (829.755) -100%

TOTAL 2.006.800 1.069.040 (937.760) -47%

 -
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 900.000

Comparativo de receita

PREVISTA REALIZADA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA %

Pessoal, encargos e benefícios 675.402 653.222 (22.180) -3%

Diárias + Passagens 104.207 58.456 (45.752) -44%

Material de consumo 21.500 3.951 (17.549) -82%

Estagiários 18.973 18.973 - 0%

Prestação de serviços 277.677 159.725 (117.952) -42%

Encargos diversos 24.800 16.632 (8.168) -33%

Fundo de apoio + CSC 49.484 49.484 0 0%

Investimento 829.755 102.906 (726.850) -88%

Reserva de contingência 5.000 - (5.000) -100%

TOTAL 2.006.800 1.063.349 (943.451) -47%

 -
 200.000
 400.000
 600.000
 800.000

 1.000.000

Comparativo da despesa

PREVISTA REALIZADA
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Comentários:

A realização da receitas correntes foi dentro do esperado,

porém, não atingiu a previsão do exercício em 9,18%.

Principais desafios e ações futuras:

O fundo de apoio corresponde próximo 39,28% de toda a

arrecadação realizada pelo Conselho. Diante disso, aos longo

dos anos, a regional pretende tornar-se autossustentável com

as ações de fiscalização e cobrança dos profissionais e

empresas devedores.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.039.511,25 

103.972,78 108.052,00 

827.486,47 

Superávit Financeiro - Dezembro/2021

Saldo disponível (-) Passivo Circulante

(-) Restos a pagar não processados (=) Superávit financeiro



GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
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A gestão patrimonial é efetuada cotidianamente,

com emplacamento de todos os bens móveis e

registro dos demais patrimônios no sistema

contábil. Também são efetuadas as

depreciações de acordo com o NCASP.

A Gerência Administrativa e Financeira atende a

demanda de infraestrutura e funcionamento das

instalações atividades do Conselho, através de:

Gestão dos contratos de fornecimento de

materiais de consumo (gêneros alimentícios

para serviços de copa), de limpeza e

expediente;

Gestão dos contratos de serviços: manutenção

predial, seguro predial, extintores, dedetização e

energia elétrica;

Gestão da Frota de veículos: controle de

utilização, gestão dos contratos de

abastecimento, seguro, manutenção, além da

documentação de cada veículo e multas;

Gestão dos serviços da Expedição:

externos e dos Correios (envio e

recebimento de correspondências);

pagamento de contas e/ou taxas nos

bancos, autenticações/reconhecimento

de firmas em cartórios, protocolar

documentos nos fóruns, etc;

Gestão dos Bens Patrimoniais:

lançamentos dos bens adquiridos e

onde estão lotados, depreciação

mensal dos bens, controle de saídas

dos bens para: conserto, empréstimo

ou transferência, sob emissão dos

formulários/termos de: saída,

empréstimo, utilização, e

transferência, além de inventários

periódicos.



GESTÃO DE CUSTOS
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Efetuada de acordo as diretrizes

orçamentarias e realizadas por centro

de custos. Cada Projeto e/ou Atividade

possui um centro de custo integrado as

ações aprovadas no seu plano de ação

e vinculadas a uma meta estratégica.

São acompanhadas mensalmente, e

relatados possíveis desvios de cursos,

quando há necessidade, são efetuados

ajustes contábeis e ou transposições

mediante solicitação e aprovação das

instancias e ou dos requerentes,

quando ocorre alteração no valor total

do orçado no plano, são efetuadas

reformulações.

Todo os projetos e atividades aprovados e contido no

Plano de Ação do CAU/AP - 2021 são organizados e

vinculados por centro de custos, que os remete a

uma conta contábil permitindo identificar os custos

específicos de cada ação. Destarte, são conhecidos

os custos fixos, e os custos variáveis, o que permite

efetuar por ocasião da elaboração do Plano de Ação

e Orçamento do CAU/AP, para cada exercício as

projeções de despesas que são acompanhadas,

tanto no início do exercício e ou contratos assinados,

para a indicação orçamentária, emissão de pré-

empenhos e empenhos. Posteriormente são

acompanhados os índices de reajustes contratuais, e

as respectivas execuções quantitativas e financeiras.

Então a gestão dos custos é efetuada todos os dias,

com acompanhamento dos pagamentos, e registros

de todos os documentos que deram origem ao gasto,

no que se refere a receita o acompanhamento é

efetuado diariamente, sendo registrado as variações

de todas as rubricas.

Planos 
de ações

Fiscaliza
ção Adminis

trativo

Atendi
mento

Comunic
ação 

Colabor
ador 

Valoriza
do

Fundo 
de 

apoioCSC -
Fiscaliza

ção

CSC -
Atendi
mento

Reserva de 
contingênc

ia

Presidê
ncia

ATHIS

Comissõ
es: 4

Estrutur
ação
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GESTÃO DE CUSTOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CPFOA

CEFEP

CED

CPUA

Presidência

ATHIS

Fundo de apoio

Reserva de contingência

Colaborador valorizado

CSC - Fiscalização

CSC - Atendimento

Estruturação sede

Administrativo

Atendimento

Fiscalização

Comunicação

4.540 

4.540 

4.540 

4.540 

64.187 

30.000 

10.906 

5.000 

15.000 

33.811 

4.767 

829.755 

408.823 

139.048 

243.341 

204.001 

-

-

2.325 

-

43.946 

9.750 

10.906 

-

9.985 

33.811 

4.767 

956 

351.965 

137.042 

223.558 

126.287 

4.540 

4.540 

4.540 

20.241 

20.250 

-

5.000 

5.015 

-

-

828.800 

56.858 

2.006 

19.783 

77.714 

Execução dos planos de ações por centro de custo Fase liquidação)

Previsto Realizado Não realizado



GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Com fito de afiançar o compromisso com a gestão de licitações e contratos, o CAU/AP observa o conjunto de normas e diretrizes estabelecidas pelo Governo
Federal e órgãos de controle, conforme a seguir: Constituição Federal; Lei n.º 8.666/1993; Lei n. º 10.520/2002; Lei Complementar n.º 123/2006; Decretos-Lei:
n.º 3.555/2000; n.º 3.722/2001; n.º 5.450/2005; n.º 7.892/2013; e n.º 8.538/2015; Instruções Normativas. O Conselho conta com a atuação de sua Assessoria
Jurídica, que garante a conformidade das contratações com as normas, principalmente no que se refere à legislação supracitada e às Instruções Normativas
do Ministério do Planejamento (MP).

Contratações diretas: justificativas 

As contratações diretas, enquadradas nos incisos II do art. 24 da Lei 8.666/93, foram realizadas para suprir as necessidades do CAU/AP dotadas de prazos
impreteríveis para sua execução, desde que não caracterizadas como fracionamentos, dispensando a adoção de modalidades de licitação mais custosas,
observando, desta forma, os princípios da economicidade e da eficiência.

Principais Desafios e Ações Futuras 

Criado em 2014, o setor de Compras, Licitações e Contratos, busca manter seus procedimentos licitatórios em conformidade à Instrução Normativa nº
05/2017 do Ministério do Planejamento, bem como adequá-los a nova lei de licitações e contratos nº 14.133 de 01 de abril de 2021. O Plano de Contratações
cumpre as exigências do CAU/BR e Tribunal de Contas da União quanto ao planejamento das aquisições e contratações que serão realizadas pelo órgão.
Consequentemente, são necessários esforços para atualizar termos de referência, editais e minutas contratuais. Em 2021, o CAU/AP buscara o
aprimoramento dos processos licitatórios, de maneira a alinhar, da melhor forma possível, as contratações às necessidades, objetivos e planos deste
Conselho. É mister de destacar a importância de manter a equipe da área atualizada e capacitada, de forma a atender aos procedimentos, exigências e
requisitos legais previsto nas normas que tratam de licitações e contratos, em especial a Nova Lei de Licitações e Contratos.

Detalhamento dos Gastos das Contratações por Finalidade e Especificação dos 
Tipos de Serviços Contratados para o funcionamento Administrativo

4

12

Contratações

Pregão

Dispensas

Fortalecimento
Institucional

Tecnologia da
Informação

Funcionamento
Administrativo

R$122.333,67 
R$89.050,00 

R$69.659,04 

Gestão por Finalidade 
3

10

10

Contratos Termos Aditivos Contratos Simplificados



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

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

• Corporativo e Ambiente Profissional;

• Sistema de Informação Geográfica;

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

Serviço de Data Center;

Rede Integrada de Atendimento (RIA), compreendendo:

• Serviço de Tele Atendimento Qualificado (TAQ);

• Serviço Telefônico de Tele Atendimento 0800 e 4007;

• Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas;

• Atendente Virtual;

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

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

A adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – ODS/ONU, são importantes para o uso consciente dos recursos,
redução no descarte de resíduos, reaproveitamento de materiais e responsabilidade social. A expectativa é criar não apenas no
CAU/AP mas em todos boas práticas sustentáveis.

 Reutilização de Papel;
 Lâmpadas de Led;
 Logística reversa de pilhas e

baterias;
 Uso de canecas por parte

dos servidores
 Reutilização de borra de café

como adubo de plantas.

 Manutenção do
acordo coletivo
de trabalho dos
servidores.

 Utilização do serviço de
fornecimento de água e
tratamento de esgoto do
Estado;

Algumas Ações Internas Adotadas através das ODS
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6. Informações 
Orçamentárias, 

Financeira e Contábeis  



SUPERÁVIT ANUAL
Comparando a receita arrecadada com a despesa
empenhada no exercício 2021, constatou-se um superávit
orçamentário no valor de R$ 5.690,61.

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS
Os principais investimentos realizados foram com aquisições
de equipamentos para o Conselho.

FATOS RELEVANTES
Não houve fatos relevantes que marcaram a execução
orçamentária do exercício.

NOTAS EXPLICATIVAS
NE nº 3.10 e 18.

ORÇAMENTO

 -  200.000  400.000  600.000  800.000  1.000.000  1.200.000

2021

2020

2019

1.069.040 

1.038.922 

1.189.459 

1.063.349 

785.058 

996.193 

Comparativo execução orçamentária

Despesa empenhada Receita arrecadada



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

• O exercício 2021, resultou numa variação
patrimonial positiva (superávit patrimonial)
de R$ 300.501,48.



Considerações

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e
pelos CAU/UF utiliza um mesmo sistema
informatizado de contabilidade estando este
integrado a diversos sistemas de controle
administrativo possibilitando, assim, um
acompanhamento da gestão contábil do conjunto
em tempo real, tanto pelas áreas técnicas do
CAU/BR como por sua assessoria contábil
terceirizada que presta consultoria e emite relatórios
contábeis a todos os entes do CAU.

Norma interna

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP) e do manual correspondente (MCASP)
seguidas integralmente pela Contadoria do CAU/AP,
a Resolução CAU/BR nº 200/2020, que dispõe
sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de
prestação de contas a serem adotados pelo
CAU/BR e pelos CAU/UF
(https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao200/). Tal norma
propicia ao CAU/BR, dentre outros, de exercer
acompanhamento por meio de orientações e
proposições de melhorias das informações
contábeis.

GESTÃO CONTÁBIL

Auditoria Interna do CAU/BR

A Contadoria do CAU/AP conta ainda com a
Auditoria (interna) do CAU/BR a qual incumbe “o
acompanhamento da gestão e de adequação às
normas pelo CAU/BR e pelos CAU/UF”, segundo
o art. 12° da Resolução CAU/BR nº 200/2020.

Declaração do Contador do CAU/AP

Declaro que as informações constantes das
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Demonstração de Fluxos de Caixa e
Demonstração das Variações Patrimoniais,
regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCASP) e pelo respectivo manual
(MCASP), referentes ao exercício de 2021,
refletem nos seus aspectos mais relevantes a
situação orçamentária, financeira e patrimonial do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá –
CAU/AP.

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.

Welideive dos Santos Oliveira
Contador CRC/TO 4769/O-2



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R$ 

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauap.gov.br/

Valores em R$ 

ATIVO 2019 2020 2021

Ativo Circulante 915.543 1.202.392 1.420.910

Bancos 652.917 889.023 1.039.511 

Anuidades a receber 592.029 772.019 998.059

(-) Provisão de perdas (333.382) (465.937) (621.050)

Outros créditos 3.979 7.286 4.389 

Ativo Não Circulante 631.934 600.585 566.863 

Bens patrimonais 821.033 824.033 824.989 

(-) Depreciação de bens (189.099) (223.448) (258.126)

Total 1.547.477 1.802.977 1.987.773 

Ativo financeiro 652.917 889.023 1.039.511 

Ativo permanente 894.560 913.954 948.261 

PASSIVO + PL 2019 2020 2021

Passivo Circulante 63.138 59.268 103.973 

Obrigações Trabalhistas 62.017 59.268 68.472 

Fornecedores 794 - 25.375 

Outras obrigações 327 - 10.126 

Passivo Não Circulante - - -

Patrimônio Líquido 1.484.339 1.743.709 1.883.800 

Resultados Acumulados 1.484.339 1.743.709 1.883.800 

Total 1.547.477 1.802.977 1.987.773 

Passivo financeiro 79.425 59.268 212.025 

Passivo permanente - - -



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauap.gov.br/

Valores em R$ Valores em R$ 

Variações Patrimoniais 
Aumentativas 2019 2020 2021

Contribuições (anuidades) 367.054 434.294 486.603 

Serviços (taxas RRT) 277.658 273.171 331.565 

Juros e encargos de mora 9.670 8.862 8.913 

Multas sobre anuidades 31.334 17.866 47.686 

Transferências 663.007 487.081 419.925 

Outras VPA's 3.572 2.618 5.686 

Total 1.352.295 1.223.891 1.300.377 

Déficit do exercício - - -

Variações Patrimoniais 
Diminutivas 2019 2020 2021

Pessoal e encargos 625.992 606.078 662.426 

Material de consumo 19.487 2.408 3.951 

Serviços de terceiros 292.807 168.862 249.336 

Depreciação de bens 35.516 34.349 34.678 

Transferências 33.938 15.290 49.484 

Desvalorização e perdas 104.226 - -

Total 1.111.965 826.988 999.875 

Superávit do exercício 240.330 396.904 300.501 



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R$ Valores em R$

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauap.gov.br/

Receitas Orçamentárias 2019 2020 2021

Receitas correntes 1.189.459 1.038.922 1.069.040 

Contribuições (anuidades) 204.218 249.324 255.266 

Serviços (taxas RRT) 277.658 273.171 331.565 

Financeiras 41.004 26.729 56.599 

Transferências 663.007 487.081 419.925 

Outras correntes 3.572 2.618 5.686 

Receitas de capital - - -

Superávit Financeiro - - -

Total 1.189.459 1.038.922 1.069.040 

Defícit do exercício - - -

Despesas Orçamentárias 2019 2020 2021

Despesas correntes 976.653 785.058 960.444 

Pessoal 636.133 613.299 657.132 

Material de consumo 12.027 2.408 3.951 

Serviços de terceiros 271.075 139.179 233.244 

Encargos diversos 23.481 14.048 16.632 

Transferências 33.938 16.124 49.484 

Despesas de capital 19.540 - 102.906 

Investimentos 19.540 - 102.906 

Total 996.193 785.058 1.063.349 

Superávit do exercício 193.266 253.864 5.691 



BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R$

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauap.gov.br/

Ingressos 2019 2020 2021

Receitas orçamentária 1.189.459 1.038.922 1.069.040 

Recebimentos 
extraorçamentários 842.282 800.568 966.899 

Saldo em espécie do exercício 
anterior 451.004 652.917 889.023 

Total 2.482.745 2.492.407 2.924.962 

Dispêndios 2018 2019 2020

Despesa orçametária 996.193 785.058 1.063.349 

Pagamentos 
extraorçamentários 833.636 818.326 822.102 

Saldo em espécie para o 
exercício seguinte 652.917 889.023 1.039.511 

Total 2.482.745 2.492.407 2.924.962 



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Valores em R$ 

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauap.gov.br/

DFC 2019 2020 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Ingressos 

Receita corrente 1.189.459 1.038.922 1.069.040 

Outros ingressos 825.200 800.568 833.472 

Desembolsos 

Despesa corrente 962.572 785.058 928.967 

Outros desembolsos 833.636 818.326 822.102 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES 218.453 236.106 151.444 

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

Ingressos - - -

Desembolsos 16.540 79.358 956 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS INVESTIMENTO (16.540) 0 (956)

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

Ingressos - - -

Desembolsos - - -

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS FINANCIAMENTO - - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 201.913 236.106 150.488 

CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 451.004 652.917 889.023 

CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 652.917 889.023 1.039.511 



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanço 
Patrimonial

Demonstração das 
Variações 

Patrimoniais

Balanço FinanceiroBalanço 
Orçamentário

Demonstração do 
Fluxo de Caixa

Notas 
explicativas  

Base de 
preparação

Lei 
4320/64

NBC 
TSP

Normas 
CAU

MCAPS

Moeda 
funcional: Real

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.cauap.gov.br/
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Apêndices



PLANEJAMENTO

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

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR

Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº xx/xxx, de
xx/xx/202x, a empresa contratada pelo CAU/BR, ATA
Contabilidade e Auditoria, responsável pela assessoria
e análise contábeis junto aos CAU/UF, concluiu: “Tendo
em vista que não constatamos nenhuma falha na
prestação de contas de 202x do CAU/AP, informamos
que a mesma está em condições de ser aprovada pela
Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do
CAU BR”.

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/AP

A Comissão de Planejamento, Finanças Organização e
Administração do CAU/AP emitiu a Deliberação através
da Sumula nº xx/2022, deliberou pela aprovação da
prestação de contas do estadual relativas ao exercício
de 2021, sem indicação de ponto de ressalva ou
recomendação, posicionamento seguido pelo Plenário
do CAU/AP, mediante a Deliberação Plenária nº
xx/2022x.

7.1 Posicionamentos de Área, Assessoria, 
Instâncias e Auditoria Externa

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)

As contas do CAU/AP relativas ao exercício de
2021 foram auditadas pela empresa contratada
pelo CAU/BR, a BDO RCS Auditores
Independentes, responsável por expressar
opinião sobre as demonstrações contábeis
daquele conselho, conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria.

O Relatório do Auditor Independente integrante
da prestação de contas expressa opinião que as
Demonstrações Contábeis apresentam
adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá
– CAU/AP, sem ressalva.

PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA
INTERNA DO CAU/BR

Em análise à formalização do processo de
Prestação de Contas do CAU/AP, aos aspectos
de gestão demonstrados, posicionamentos das
assessorias e instâncias deliberativas
pertinentes, e ao relatório e parecer da Auditoria
Independente, formamos opinião pela
regularidade do referido processo.
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