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RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 05/12/2019 

Dados do autor do relatório: 

Nome: DOUGLAS PAIVA COSTA E SILVA      Cargo: Arquiteto Conselheiro Coordenador da COA-CAU/MG  

Documento nº: 10179786                     Tipo de documento: RG 

Dados da viagem: 

Evento:  V Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF e CPFI-CAU/BR   

Local:  San Marco Hotel, SHS Q. 05 BLOCO C - Setor Hoteleiro SUL - Asa Sul. 

Data de início: 28/11/2019  Data de término: 29/11/2019 

Justificativa da viagem: O Encontro Nacional foi para a Comissão de Organização e Administração da qual sou 

Coordenador. 

Descrição das atividades realizadas no evento: 

Dia 28 de novembro – Manhã 

1. Apresentação da Comissão de Organização e Administração do CAU/BR (COA-CAU/BR), Comissão de 

Planejamento e Finanças do CAU/BR (CPFi-CAU/BR) 

2. Competências das Comissões no CAU/BR e nos CAU/UF (COA e CPFi) 

A mesa de abertura do Encontro foi composta pelo Conselheiro Federal de Minas Gerais e Coordenador da 

Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/BR), José Antônio Assis de Godoy, pelo Conselheiro 

Federal do Paraná e Coordenador-adjunto da COA-CAU/BR, Jeferson Dantas Navola, e pelo Conselheiro Federal 

do Mato Grosso e Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/BR), Wilson Fernando de 

Andrade. Nela, foram lembrados os artigos 105 e 106 do Regimento Geral do CAU/BR (Resolução N° 139, de 

2017) que dispõem respectivamente sobre as competências específicas da COA e da CPFi. 

A luz desta perspectiva e face à recente ação de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO), a COA e CPFi fizeram leitura de toda estrutura normativa 

do CAU/BR para aplicação em todo conjunto autárquico. 

 

3. Auditoria e Questionário CGU - CAU/RO 

O Gerente Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO), Jeferson Santos Schurmann 

explicou que por força da Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) N° 172, DE 2018, o CAU/RO 

constava como uma das unidades a terem suas contas de 2018 julgadas pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU). Mencionou que, ainda que o porte do conselho possa influenciar na escolha da unidade a ser auditada, o 

CAU/RO foi selecionado por sorteio. 

A auditoria submetida ao CAU/RO teve a finalidade de julgar sua estrutura normativa e a conformidade dos 
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bens documentais com a legislação, os resultados institucionais (quantitativos e qualitativos) representativos 

da finalidade precípua do Conselho em termos de indicadores e planos de ações (e. g. Plano de Fiscalização), 

análise de riscos, tais como fraudes e corrupção (e. g. digitalização de processos e manuais de instrução) e a 

gestão de pessoas (e. g. manual de empregados e plano de capacitação). A auditoria focou na atividade fim do 

Conselho, de fiscalizar o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.  

Dentre outros questionamentos, a CGU questionou qual a representatividade da fiscalização no orçamento, da 

elaboração e execução de Plano de Fiscalização e quanto dos relatórios de fiscalização representam ações de 

fiscalização do exercício ilegal, edital e in loco, além de recomendações, tais como: encaminhamentos ao 

Ministério Público dos casos apurados de exercício ilegal, registros em boletins de ocorrência (B.O.) ou 

solicitação de assinaturas a testemunhas no local fiscalizado quando a notificação do infrator não for possível 

de ser efetuada no local. Como parte da resposta à CGU, Jefferson demonstrou dados disponíveis no Sistema 

de Informação Geográfica do CAU/BR (IGEO), que colocam o CAU/RO no 9° lugar em emissão de relatórios de 

fiscalização entre o CAU/DF e os vinte e seis CAU/UF. 

Quanto ao controle interno de riscos a atos fraudulentos e de corrupção, a CGU recomendou que as ações 

devam possuir metas e que estejam vinculadas à execução orçamentária, quando envolverem custos, e que a 

gestão de contratações e licitações seja orientada por um Plano de Contratações e Manual de Licitações, e a 

instituição de comissões de ética e de sindicância dos colaboradores e dirigentes, não se tratando, portanto, de 

órgão colegiado previsto no regimento. 

Na Gestão de Pessoas, a auditoria fez apontamentos sobre a existência de mecanismos de dimensionamento 

da força de trabalho e de realização de cursos e treinamentos a colaboradores/dirigentes a partir de um Plano 

de Capacitação que preveja quais áreas e setores requerem treinamento, pontuações, custos e relevância. 

A situação de momento da auditoria está em diligência final, tendo o CAU/RO recebido certificado de 

regularidade. 

4. Relatório TCU sobre os Conselhos de Fiscalização 

O Chefe da Auditoria do CAU/BR, Helder Baptista da Silva anunciou que a Fiscalização de Orientação 

Centralizada (FOC) dos Conselhos de Fiscalização das Profissões é tratada no Acórdão do TCU n° 1925, de 2019, 

e apresenta reflexos na avaliação dos controles, receitas, da regularidade das despesas com verbas 

indenizatórias, das transferências de recursos para terceiros e para prover o panorama sobre as atividades 

finalísticas dos conselhos de fiscalização profissional. 

Como efeito da análise dos bens documentais consentâneos à legislação, fez-se menção ao processo de revisão 

de normativo do CAU/BR que dispõe sobre os deslocamentos a serviço do conjunto autárquico, observados 

entre outros, os dispositivos do Decreto Federal n° 5.992, de 2006, no que tange a natureza indenizatória da 

concessão de diárias, devendo estar sempre vinculada às finalidades do Conselho, à motivação da convocação 

e comprovação da realização da atividade para a qual o colaborador/dirigente foi convocado.  
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Assim como, o debate sobre a adoção do nome Jeton como ajuda de custo à dirigentes do CAU, fazendo a 

ressalva do caráter honorífico do cargo de Conselheiro e não somente de finalidade deliberativa, o que lhe 

confere, portanto, compensações de caráter puramente indenizatório. O debate entorno do Jeton tem objetivo 

de se aprofundar no próprio conceito do termo, seu significado, sua natureza remuneratória, das cláusulas de 

exclusividade para sua adoção e qual seria seu custo para o CAU.  Antes de concluir a minuta de revisão da 

Resolução CAU/BR n° 47, de 2013, será fixado canal de comunicação com o TCU. 

De outros normativos relevantes aos atos do Conselho, destacou o Decreto Federal n° 6.170, de 2017 que 

dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de 

repasse, relevante para o lançamento de editais e chamadas públicas. 

Coube menção ainda à atuação da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (Secex-TCU) 

no que se refere à análise das despesas dos Conselhos Profissionais com atividades fim em relação a atividades 

meio, com fiscais em relação a dirigentes, saldo financeiro nos gastos previstos com a fiscalização em relação a 

entrega de resultados. 

Dia 28 de novembro – Tarde 

5. Conjuntura Interna CAU – COA (atualizar 2019 e incluir novos itens) 

6. Apresentação da proposta de Conjunto Normativo do CAU: (COA) 

Nesta parte do Encontro foi observado por parte dos presentes que os manuais e normas manifestados pelo 

CAU/BR nem sempre são compatíveis com as realidades dos CAU/UF que podem ser organizados, grosso modo, 

em três dimensões: pequeno, médio e grande. Desta feita, comentou-se que o CAU/BR em seus normativos 

pudesse abordar, talvez, apenas as essencialidades das matérias objeto da instrução, dando maior espaço para 

que as realidades de cada CAU/UF possam ser abarcadas em normativos locais que dela derivam. 

Outro ponto da fala da tarde está relacionado a regulação do processo de transição de gestão, na qual se 

destacou que o dirigente, que ocupa lugar legislativo, muitas vezes toma decisões em matérias do campo 

executivo, no qual as unidades operacionais teriam maiores condições de decidir. Como proposta, foi 

comentada a necessidade de reformulação do CAU no sentido de esclarecer o papel do dirigente do CAU 

enquanto legislador da autarquia. 

Do rol de manuais listados para compor o conjunto autárquico, um trataria especificamente de qualificar as 

atividades de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis) apoiadas pelo CAU. 

O próximo passo então será a priorização de normativos pela COA-CAU/BR. 

7. Proposta de revisão das resoluções de anuidades, isenções, processo de cobrança e suspensão (CPFi) 

8. Roda de diálogo: sugestão para campanha de conscientização da importância da anuidade (CPFi) 

Em pesquisa realizada pelo CAU/BR, 98% dos arquitetos(as) e urbanistas consideraram o pagamento de 

anuidade desnecessário. Por isso, está sendo estudada pela CPFi uma proposta de ingresso gradual no valor 

integral de anuidade praticado pelo CAU para os recém formados. 
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Outro estudo se refere ao pagamento da anuidade de pessoas físicas ocorrer no 1° semestre do ano e das 

pessoas jurídicas no 2° semestre, face a recorrente reclamação da pessoa física arquiteto(a) e urbanista que 

também possui personalidade jurídica e por isso, tem que arcar num mesmo período com a despesa de 

pagamento de duas anuidades. 

No que se refere ao Refis, possibilidade de se refinanciar as anuidades em débito dos exercícios anteriores com 

condições facilitadas, não há instrução específica em termos de periodicidade, pois quando realizada pelo 

CAU/UF, ocorre de forma discricionária e voluntária. 

Outro tema colocado para debate, está relacionado ao desconto no pagamento de anuidades, se este seria 

vetor de estimulo aos arquitetos(as) e urbanistas de honrarem seus registros profissionais ou se o desconto 

acabaria por configurar-se como evasão de receita. 

Foi lembrada a necessidade de se fortalecer junto à sociedade e aos profissionais, o valor técnico e social do 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). 

Dia 29 de novembro – Manhã 

9. Gestão Eletrônica na nova realidade nacional 

A Analista Técnica, Karla Jaqueline Martins Lima, e a Assistente Administrativa, Ana Beatriz Meneses dos Santos 

Núcleo de Documentação e Protocolo, apresentaram o programa de gestão de documentos instituído e 

regulamento pela Portaria Normativa CAU/BR n° 73, de 2019, que esteve em consulta pública, no período de 

um mês, conforme informado por Ofício Circular n° 49, de 2019. 

Com efeito, mencionaram que o programa não só está diretamente ligado ao Mapa Estratégico do CAU no que 

tange à “Democratização da informação e conhecimento”, como lembraram que os Conselhos Profissionais 

estão submetidos ao Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos 

públicos e privados. 

O programa aplica à gestão de documentos conceitos, fases e áreas responsáveis específicos com 

fundamentação legal na Constituição Federal, de 1988, e na Lei de Arquivos n° 8.159, de 1991, regulamentada 

pelo Decreto Federal n° 4.073, de 2002. Grosso modo, a gestão de documentos envolve o acesso à informação, 

a redução do uso do papel, a padronização de procedimentos e a garantia de autenticidade dos documentos. 

A elaboração do programa incluiu reuniões com a equipe técnica do Arquivo Nacional, em referência à 

Resolução Conarq n° 14, de 2001, e principalmente, à Portaria Nº 398, de 2019, do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública/Arquivo Nacional que aprovou o código de classificação e tabela de temporalidade e 

destinação de documentos de arquivos relativos às atividades-fim dos conselhos de fiscalização profissional, 

em termos de guarda permanente e eliminação de documentos. 

Com a instituição do programa, os próximos passos incluirão treinamentos dos CAU/UF na gestão de 

documentos. 
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Quanto à eliminação de documentos, Ana Beatriz informou que a maioria dos documentos do CAU estariam 

sujeitos à eliminação. 

Uma comissão multidisciplinar, composta por colaboradores e dirigentes, denominada Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos (CPAD) deverá ser instituída em cada CAU/UF para orientar e avaliar os 

documentos, a exemplo da instituída pelo CAU/BR, conforme Portaria Presidencial n° 237, de 2018. 

O conceito de segurança documental envolve a higienização e armazenamento dos documentos, em termos de 

proteção à violação e à riscos de incêndios. Para que seja realizada a higienização, armazenamento e 

digitalização de documentos selecionados como permanentes por empresa especializada contratada pelo CAU 

devem ser observadas as diretrizes para a terceirização de serviço arquivístico público dispostas pela Resolução 

Conarq n° 6, de 1997. 

A gestão de documentos digitais e físicos responde também à campanha “papel zero”, ainda que a digitalização 

de documentação não implica sumariamente a eliminação do documento físico. As recomendações para a 

digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes constam da Resolução Conarq n° 31, de 2010. Já os 

documentos digitalizados selecionados como não permanentes, por lei, podem ser eliminados. Coube ainda 

breve menção à Portaria Interministerial n° 1.677, de 2015, que define procedimentos para o desenvolvimento 

de atividades de protocolo. 

Dando continuidade ao tema, o Analista Sênior de Tecnologia da Informação (TI) do Banco do Brasil, Aureliano 

Chaves Figueiredo abordou a Gestão Eletrônica de documentos (GE) e a Gestão de Conteúdo Empresarial 

(ECM), esta segunda, possível através da tecnologia Optical Character Recognition (OCR). Primeiramente, 

Aureliano destacou a diferença entre “Digitização” e “Digitalização & Transformação digital”, quando no 

primeiro termo, o processo já nasce digital. 

Estes conceitos são importantes na gestão de documentos, pois produzem efeitos na redução de resíduos, da 

necessidade de climatização e conservação de documentos e espaço físico para seu armazenamento, 

favorecem pesquisas instantâneas e a segurança no acesso aos documentos. A referência legal é a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 13.709, de 2018. 

Para a gestão de documentos e processos eletrônicos, o CAU pode aderir ao Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), acessível pelo endereço eletrônico 

<http://processoeletronico.gov.br/>. Embora, atualmente, 364 órgãos públicos utilizam o software, no 

momento a plataforma estaria fechada para novas adesões. 

Outro tema colocado como proposta foi o custo de implementação de uma rede privada (intranet)de 

computadores de uso exclusivo do conjunto autárquico do CAU.  

10. CG – CSC E SGI – Gerente CSC 

O Gerente do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), Thiago Luís Rosa Ribeiro apresentou o estado da arte 

dos sistemas utilizados no CAU, contextualizando os dois anos de implementação do Sistema de Gestão 
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Integrada (SGI), a partir de processo licitatório, na forma de aplicação web SoftExpert Excellence Suite – SE Suite 

disponibilizado com três módulos: Gestão de Processo de Negócios (BPM), Gestão de Desempenho Empresarial 

(CPM) e Gestão de Conteúdo Empresarial (ECM). Fez-se alerta que o BPM é diferente da gestão de processos 

administrativos, que pelo CPM define-se o fluxo de responsabilidades e que o sistema é consentâneo ao 

sistema legislativo que regulamenta o processo administrativo eletrônico e arquivista. Além disso, lembrou 

ainda que por decisão comercial a empresa tenha disponibilizado todos os módulos da Suite para o CAU. A 

exigência do CAU foi de que os três módulos citados deveriam estar integrados. 

Com o sistema, as principais frentes de atuação seriam Gestão de Desempenho, ou seja, gestão da qualidade, 

gestão de projetos, em termos de gestão de competências e a gestão de processos enquanto gestão de 

documentos. Assim, fluxos administrativos como convocações/convite a colaboradores e dirigentes e 

solicitação de férias seriam realizáveis por workflows configurados no sistema. Nesse sentido, esclareceu-se 

que o SGI é uma ferramenta de suporte/apoio as tomadas de decisão e, por isso, serão pelas discussões 

coletivas que se influenciará as adequações da ferramenta. A ideia é que os colaboradores realizem seus 

trabalhos direto no sistema, muitas vezes executadas atualmente em editor de planilhas, reduzindo, por 

exemplo, os ricos de se apresentar informações desatualizadas ou equivocadas. 

Portanto, o SGI não é o planejamento: é uma ferramenta para apoiar a tomada de decisões a partir da 

avaliação de impacto de atividades e projetos nos indicadores estratégicos. Esta análise deve incluir uma 

dosimetria compatível com o tamanho dos CAU/UF. 

No debate sobre este tema, foram realizadas algumas considerações propositivas como implantar um CAU 

Nuvem ou CAU Compartilha que acervasse uma biblioteca de ações e atos do CAU/BR, CAU/DF e dos CAU/UF 

que estejam disponíveis para todos, tais como campanhas, cartilhas, pareceres jurídicos etc. 

Outra proposta indicava a necessidade de criar jurisprudências no conjunto autárquico do CAU e definir 

conceitos que diferenciem, por exemplo, documento e despacho. 

Quanto a integração do SGI com outros sistemas já usados no CAU, a ideia é que o SGI esteja alinhado ao 

Sistema de Controle Contábil, Orçamentário e de Despesas (Siscont). 

 

11. Proposta inicial de Indicadores Internos e Monitoramento Externo 

A Assessora-Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia, Tânia Mara Chaves Daldegan atentou 

para que haja um alinhamento entre o plano de ação do CAU/DF e dos CAU/UF com o planejamento 

estratégico do CAU. 

O Plano Estratégico do CAU foi aprovado em 2012 com duração de dez anos (2022) e percebeu-se que os 

objetivos estratégicos que compõem este planejamento não estão sendo medidos. Com isso, o CAU/BR junto 

ao Fórum dos Presidentes do CAU constituíram um Grupo de Trabalho de Apoio à Revisão de Planejamento 

Estratégico (Gtarpe), realizaram o Seminário de Boas Práticas que resultou numa primeira revisão dos 
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indicadores estratégicos do CAU. Deste ponto, orientou que as rotinas da COA e CPFi devam incorporar em 

suas rotinas, o monitoramento do indicadores internos do CAU, verificando se as atividades e projetos estão 

afetando negativamente o planejamento estratégico e se possuem objetivos e metas consentâneos ao Plano de 

Ação e Orçamento e ao Mapa Estratégico. Com isso algumas questões chaves precisam ser feitas pelas gestões 

do CAU: qual o alinhamento para os próximos três anos? Quais intenções da gestão? Quais perspectivas e 

diretrizes? Questões que devem ser elaboradas a partir dos objetivos, indicadores e metas estratégicos. 

Lembrou ainda que módulo de indicadores do SGI será testado em dezembro de 2019 pelos 12 CAU/UF 

treinados no sistema. Entretanto, destacou que a migração para o SGI não será imediata, será gradual e, 

portanto, cumprirá as seguintes etapas: (i) indicadores/metas; (ii) testar ferramenta com o Plano de Ação pelo 

CAU/SP e CAU/RS; (iii) treinamento para a inserção do Plano de Ação no SGI para que na Reprogramação 2020, 

o CAU/DF e todos os CAU/UF estejam usando o sistema. 

Dia 29 de novembro – Tarde 

12. GT. 1 – Indicadores Internos 

13. GT. 2 – Monitoramento Externo. 

Nesta parte do Encontro, os participantes foram divididos em quatro grupos para tratarem do Monitoramento 

Interno (GT1) e Monitoramento Externo (GT2) e com isso responderem, mesmo que preliminarmente, o 

questionário da CGU aplicado no CAU/RO e, a partir dele, analisar os indicadores estratégicos capazes de 

responder o controle interno e externo realizado pelo órgão. Deste trabalho em grupo os representantes de 

cada CAU/UF deverão encaminhar internamente em seus respectivos Conselhos uma solicitação de 

levantamento a partir do questionário da CGU e do conjunto local de normativos existentes e em elaboração. 

14. Relatório GTs e Documento Final. 

O relatório final será elaborado pelas Assessorias da COA e CPFi do CAU/BR que incluirá a proposta de 

cronograma de ação, por ora, de 15 de dezembro de 2019 até 30 de junho de 2020 para a realização dos 

trabalhos necessários (atualização do portal da transparência, compor um Grupo de Governança e criação de 

uma rede para a troca e elaboração de normativos etc.) 
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Avaliação do evento: 
O Encontrou demonstrou que o CAU está buscando adequar-se as exigências das novas tecnologias de 

comunicação e da legislação e normativos que regulam as administrações públicas. Algumas matérias que 

pareceram mais sensíveis e fundamentais para tomada de providências envolvem a gestão de pessoas, a gestão 

de documentos, apresentação de resultados institucionais e construir capacidade responsiva do conjunto 

autárquico frente atuações de julgamento e análise de suas contas. Pontos que considero importantes para se 

pensar no âmbito do CAU/MG: 

 As atividades e projetos elaborados pelas unidades operacionais e pelos órgãos colegiados devem 

tomar como referência o planejamento estratégico do CAU, relacionando-os ao Mapa Estratégico sua 

Missão e Visão institucional, seus objetivos e indicadores estratégicos e operacionais, com metas 

definidas e estimativas de custos consentâneas ao Plano de Ação e Orçamento, detalhamento de 

como se dará a medição dos indicadores que mecanismos irá utilizar para apurar o cumprimento das 

metas e objetivos. 

 O detalhamento das atividades e projetos como mencionada e o mapeamento, automatização e 

definição de fluxos dos processos administrativos são essenciais para o uso do Sistema de Gestão 

Integrada (SGI) como ferramenta de controle interno e tomadas de decisão, assim como para a 

geração de relatórios para controle externo. Lembrando que o SGI será disponibilizado ao CAU/DF e a 

todos os CAU/UF a partir do ano que vem. 

 Pensar se a Geplan, COA e CPFi comportam em suas rotinas, o monitoramento do indicadores internos 

do CAU, verificando como atividades e projetos estão afetando o planejamento estratégico e se 

possuem objetivos e metas consentâneos ao Plano de Ação e Orçamento e ao Mapa Estratégico. 

 Alguns documentos me pareceram essenciais para a boa execução de alguns processos na autarquia, 

alguns como os citados no Encontro: Plano de Contratações e Manual de Licitações, mecanismos de 

dimensionamento da força de trabalho, acompanhamento e revisão do organograma e de realização 

de cursos e treinamentos a colaboradores/dirigentes a partir de um Plano de Capacitação que preveja 

quais áreas e setores requerem treinamento, pontuações, custos e de relevância para a instituição de 

comissões de ética e de sindicância dos colaboradores e dirigentes. 

 Pensar estratégias que ampliem o uso do IGEO CAU/BR como ferramenta disponível para o 

monitoramento interno e externo dos resultados institucionais. 

 Aproximação institucional aos órgãos de controle externo. 
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Declaro que as informações são verdadeiras. 
 

Data 05/12/2019 
______________________________ 

Assinatura 
 
Aprovação do Orientador de Despesas 

 
Data   / /   

___________________________________ 
     Assinatura 
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Crachá 

 
 

Lembre-se de anexar folder/crachá/fotos do evento. (Quando houver) 
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Questionário CGU, p.1 
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Indicadores Estratégicos, p.1 

 

 
 

 
 


