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1.1 – CENÁRIOS - PREMISSAS 

a) INPC projetado para 2019 – 3,29% (prospectiva conservadora – média dos 

índices apontadas pelos  órgãos oficiais - entre 3,26% e 3,32%, frente às 

tendências econômicas do país) 

 

b) Valores de anuidade e RRT para 2019 

• Anuidade de PF e PJ – R$ 551,34  (atual: R$ 533,78) 

• RRT – R$ 94,51 (atual: R$ 91,50) 

c) Pagamentos à vista*:  

• Profissionais –  65% ( com descontos de 10% no 1º mês e de 5% no 2º 

mês) 

• Empresas – 67% (com descontos de 10% no 1º mês) 

 *Bases da projeção: média dos índices efetivados de 2013 a 2018 (com ênfase nos 

índices de 2018) 
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1.1 - CENÁRIOS - PREMISSAS  

d) Pagamentos à prazo*: 

• Profissionais –  35% (pagamento integral em até 5 parcelas) 

• Empresas – 33% (pagamento integral em até 5 parcelas) 

 *Bases da projeção: média dos índices efetivados de 2013 a 2018 (com  

   ênfase nos índices de 2018) 

e) Taxas e multas – projeção de 4,5%* (média 2013 a 2018) sobre as receitas de 

arrecadação – anuidades e RRT (mantido o índice adotado na Reprogramação  

2018).  

f) Ressarcimento de Taxas Bancárias, pelo CAU/BR, aos CAU/UF -  R$ 545,3 

mil (20% sobre o total dos pagamentos, pelos CAU/UF, frente aos boletos de 

arrecadação) 

*Na forma das solicitações dos CAU/GO e SP, os índices para estes CAU/UF, foram de 3,5% e 4,1% respectivamente. 
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ARQUITETOS E URBANISTAS, EMPRESAS E RRT - TOTAIS 

Especificação  Programação 
2019  

Reprogramação 
2018 Variação % 

Arquitetos e Urbanistas        

 - Ativos 176.941 167.188 5,8 

- Potencialmente Pagantes 169.620 157.025 8,0 

 - Pagantes 136.249 125.542 8,5 

 - Índice de  Inadimplência (final)* 19,70% 20,00% -0,3 p.p 

Empresas       

 - Ativas 31.847 27.905 14,1 

 - Pagantes 19.882 16.785 18,5 

 - Índice de Inadimplência (final)* 37,60% 39,40% -1,8 p.p 

RRT 898.768 909.880 -1,2 
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ARQUITETOS E URBANISTAS, EMPRESAS E RRT – CAU/AL 

Especificação  Programação 
2019  

Reprogramação 
2018 Variação % 

Arquitetos e Urbanistas        

 - Ativos 1.782 1.672 0,7 

- Potencialmente Pagantes 1.759 1.655 0,6 

 - Pagantes 1.449 1.344 0,8 

 - Índice de  Inadimplência (final)* 17,6% 18,8% -1,2 p.p 

Empresas       

 - Ativas 150 133 1,3 

 - Pagantes 103 86 2,0 

 - Índice de Inadimplência (final)* 31,4% 35,3% -3,9 p.p 

RRT 7.428 7.190 -1,2 
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2- RECURSOS DE ARRECADAÇÃO DO CAU 2019 - R$ 159,639 milhões 

Anuidade PF - R$ 57,8 milhões 

Anuidade PJ - R$ 10,2 milhões 

RRT - R$ 84,9 milhões 

Taxas e Multas - R$ 6,7 milhões 

QUANTIDADES 2019 

Profissionais 
Pagantes 

Empresas 
Pagantes  

RRT 

136.249 19.882 898.768 
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2.1 - RECURSOS DE ARRECADAÇÃO DO CAU/AL 2019 - R$ 1,2 milhões 

QUANTIDADES 2019 

Profissionais 
Pagantes 

Empresas 
Pagantes  

RRT 

1.449 103 7.428 

Anuidade PF - R$ 57,8 milhões 

Anuidade PJ - R$ 10,2 milhões 

RRT - R$ 84,9 milhões 

Taxas e Multas - R$ 6,7 milhões 

Anuidade PF - R$ 57,8 milhões 

Anuidade PJ - R$ 10,2 milhões 

RRT - R$ 84,9 milhões 

Taxas e Multas - R$ 6,7 milhões 

Anuidade PF – R$ 509.812 

Anuidade PJ – R$ 42.203 

RRT – R$ 561.629 

Taxas e Multas – R$ 50.114 
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3.1 - DIRETRIZES 

a) O Planejamento Estratégico do CAU 2023 orienta a visão de longo prazo, enquanto 

as Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2019 direcionam a 

atuação do Conselho no período anual. 

 

b) O Plano de Ação 2019, 5º ano das ações para 2023, deverá ser elaborado de forma 

integrada com os parceiros – internos e externos.  

 

c) Os projetos e atividades – metas, resultados e indicadores de desempenho, devem 

ser estruturados focando a contribuição a cada objetivo estratégico, na forma 

estruturada do Mapa Estratégico do CAU - 2023, agrupados pelas perspectivas: 

Sociedade, Processos Internos, Pessoas e Infraestrutura. 

 

d) Os indicadores de desempenho viabilizam a indução e o monitoramento contínuo do 

esforço do CAU para o alcance dos seus objetivos estratégicos.  

 

e) O Plano de Ação é orientado por uma leitura do cenário econômico e social, da 

arquitetura e urbanismo, e da análise do desempenho e projeções sobre a 

evolução da atuação do Conselho no aprimoramento e fortalecimento da 

arquitetura e urbanismo e da profissão.  
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f) Para 2019, as perspectivas apontam para a continuidade de cenário econômico 

recessivo, embora com leve tendência de recuperação, dos impactos nos níveis de 

emprego, na capacidade produtiva do país e na perda de competividade dentre outras 

tendências. 

 

g) A programação 2019, na forma do Planejamento Estratégico CAU 2023, foca 

prioritariamente os Objetivos Estratégicos de âmbito nacional - (i) Tornar a 

fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo; (ii) 

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

urbanistas e a sociedade. 

 

h) Complementarmente, cada CAU/UF, na forma de suas políticas, prioridades e 

estratégias de atuação, elenca outros 2 objetivos estratégicos que constituirão 

seu Mapa Estratégico 2019. 

 

i) Valores destinados ao Fundo de Apoio e ao Centro de Serviços Compartilhados – 

serviços essenciais, na forma estabelecida nas “Diretrizes para Elaboração do 

Plano de Ação 2019”. Serviços por adesão na forma da adesão de cada CAU/UF. 

3.1 - DIRETRIZES 
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3.2 - DIRETRIZES - DESTINAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS – OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS E LIMITES 

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

mínimo de 15%, reduzido em 5pp (atual de 20%) 

 “Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e 

urbanistas e a sociedade” - mínimo de 10%  

 Objetivos Estratégicos Locais - mínimo de 6%, índice aumentado em 9pp 

  “Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade” - mínimo 

de 3%.  

 "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo“ - máximo de 5% em Patrocínios 

 "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores” - mínimo de 2% e máximo 

de 4%  

 “Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo” - mínimo de 2% em 

ATHIS  
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3.3 - DIRETRIZES – OUTRAS DESTINAÇÕES –  LIMITES 

 Despesas com pessoal (salários e encargos) - Máximo de 55% 

 

Nota: Esse limite não considera as despesas com pessoal decorrentes de: 

rescisões contratuais; auxílio alimentação; auxílio transporte; plano de saúde; e 

demais benefícios fornecidos pelos CAU/UF  e CAU/BR. 

 

 

  Reserva de Contingência - até 2% 
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4.1 – PLANO DE AÇÃO - FLUXO E CRONOGRAMA 

Aprovação 
das 

Diretrizes 
pelo Plenário 
do CAU/BR 

24 jul a 
28 set 

Elaboração 
das propostas 
dos planos de 

ação 2019 
pelos CAU/UF 

e CAU/BR 

Finalização 
das análises 
e elaboração 
do Plano de 
Ação CAU 

2019 

Assessoramento 
técnico aos 

CAU/UF e às 
unidades do  
CAU/BR na 

elaboração do 
Plano de Ação 

Prazo FINAL 
para o envio 

da 
Programação 

2019 

Análise e 
aprovação 

do Plano de 
Ação CAU 
2019 pela 

CPFI 

28 
set 

1 a 31 
out 

29 a 30 
nov 

14 
dez 

20 
dez 

Análise e 
aprovação do 
Plano de Ação 

CAU 2019 
pelo Plenário  

Publicação  
do Plano de 

ação CAU 
no DOU  

19 e 20 
julho 

24 jul a 
28 set 
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