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Passadas as eleições, o Conselho apresentava, em 2018, uma estrutura física muito bem estabelecida, com recursos humanos suficientes para seu perfeito funcionamento, 

porém, desorganizado em seus procedimentos internos e pouco eficiente em demonstrar a sua importância para a sociedade. A gestão de 2018 foi um momento de 

reorganização da Casa e de entendimento de suas dificuldades para o pleno exercício de suas funções. 

Para tanto, foi realizada a reformulação do Regimento Interno do CAU/DF e posterior homologação pelo CAU/BR, atendendo às expectativas de nossos conselheiros e 

colaboradores. Além disso, todos os processos internos – procedimentos operacionais e administrativos, fluxos de trabalho e sistematização documental – foram 

reformulados e padronizados, para que houvesse um maior controle das ações, com expectativa do alcance dos resultados esperados. 

Visando eficiência, foi realizada a separação das reuniões da Comissão Permanente de Ensino e Formação (CEF) e da Comissão Permanente de Ética e Disciplina (CED), que 

até então ocorriam concomitantemente. Tal mudança proporcionou mais tempo para análise de processos, como também ampliou o canal de debate de ideias, 

planejamento e avaliação de ações. Processos para análise desde 2013, tornaram a ser analisados pelos conselheiros que deram os encaminhamentos, conferindo maior 

celeridade. 

Na área financeira, o CAU/DF apresentou evolução positiva e constante em sua arrecadação financeira ao longo de 2018 em comparação ao ano anterior. No caso da 

receita, houve um aumento de 7,49% na arrecadação com anuidades de pessoas físicas e 14,51% de pessoas jurídicas ao se comparar com os percentuais apresentados 

em 2017. Além disso, a receita proveniente de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT teve um crescimento de 9,89%. 

A inadimplência, entretanto, ainda é um fator preocupante. Dos 5.030 profissionais ativos registrados no CAU/DF até dezembro do ano passado, 1.637 (32,54%) não 

estavam com suas obrigações financeiras em dia junto ao Conselho. Já das 803 empresas ativas e registradas no CAU/DF, apenas 305 estão adimplentes, ou seja, mais da 

metade dos escritórios de arquitetura e urbanismo (62,02%) estão em dívida com o Conselho. Ações para reverter a situação foram planejadas em 2018, as quais 

envolveram a cobrança dos inadimplentes via ligação telefônica, bem como o envio de comunicados por e-mails marketing, que alertavam sobre os riscos e a ausência de 

regularização para o exercício profissional.

Parcerias com entes públicos e privados também foram estabelecidas, visando oferecer melhores condições para o exercício profissional dos arquitetos e urbanistas 

locais, principalmente na realização de eventos, como as estabelecidas com o SEBRAE-DF, Sindicondomínios, Instituto MDT, IAB-DF, ONU Habitat, Codhab, GDF, 

instituições de ensino superior do Distrito Federal, entre outras. Para tornar essas ações transparentes, investimos em ferramentas e ações de comunicação entre o 

CAU/DF e o profissional local, a fim de dar maior visibilidade e transparência às atividades desenvolvidas pelo Conselho. O perfil do CAU/DF no Instagram (@caudfoficial) 

ganhou novos usuários e se tornou um dos principais canais de ocmunicação do Conselho com a sociedade e os arquitetos e urbanistas . Licitações foram realizadas com o 

intuito de suprir o Conselho com serviços e produtos essenciais para o funcionamento da sua estrutura física e administrativa , além de promover a sua identidade visual.  

No total, foram realizadas quatro licitações em diferentes modalidades (Pregão Eletrônico e Carta-Convite). Na área de Fiscalização, buscou-se manter o caráter 

orientativo que vinha sendo praticado na gestão anterior, mas com ênfase nas diligências, na elaboração de materiais educacionais (cartilhas e folderes) e no 

acompanhamento de editais de concursos públicos e o cumprimento do Salário Mínimo Profissional na Administração Pública . Para dar maior visibilidade às ações e 

atuação do CAU/DF, foram instituídas as "Plenárias Itinerantes", que passaram a ocorrer mensalmente em diferentes locais do Distrito Federal, para que a população 

tivesse mais acesso aos assuntos tratados pelo Plenário do CAU. Deu-se início ainda à entrega das carteiras profissionais durante a Reunião Plenária, um desejo antigo dos 

próprios profissionais que buscavam essa maior proximidade com o Conselho que os representa. Para o ingresso dos novos profissionais ao mercado d etrabalho, o 

CAU/DF apoiou financeiramente a confecção do livreto chamado "MiniGuia do Arquiteto e Urbanista Recém-Formado", um ensaio acadêmico elaborado por uma 

arquiteta da cidade, o qualpassou a ser entregue aos novos profissionais.Eventos direcionados a este e aos profissionais já em atuação no mercado de trabalho foram 

realizados ao longo do ano, com destaque para a "II Jornada de Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social - II JATHIS", em parceria com a Codhab, instituições 

 de ensino superior, Governo do Distrito Federal, IAB-DF e outras entidades que compõem o CEAU-DF. Outro evento tradicional realizado foi a sexta edição do Encontro 

CAU/DFm, que trouxe profissionais renomado para discutir a "Latino-americanidade" na arquitetura e no urbanismo  - tema do evento de 2018 -, reunindo um público de 

espectadores àvidos por conhecimentos técnicos.
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até então ocorriam concomitantemente. Tal mudança proporcionou mais tempo para análise de processos, como também ampliou o canal de debate de ideias, 
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espectadores àvidos por conhecimentos técnicos.
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Passadas as eleições, o Conselho apresentava, em 2018, uma estrutura física muito bem estabelecida, com recursos humanos suficientes para seu perfeito funcionamento, 

porém, desorganizado em seus procedimentos internos e pouco eficiente em demonstrar a sua importância para a sociedade. A gestão de 2018 foi um momento de 

reorganização da Casa e de entendimento de suas dificuldades para o pleno exercício de suas funções. 

Para tanto, foi realizada a reformulação do Regimento Interno do CAU/DF e posterior homologação pelo CAU/BR, atendendo às expectativas de nossos conselheiros e 

colaboradores. Além disso, todos os processos internos – procedimentos operacionais e administrativos, fluxos de trabalho e sistematização documental – foram 

reformulados e padronizados, para que houvesse um maior controle das ações, com expectativa do alcance dos resultados esperados. 

Visando eficiência, foi realizada a separação das reuniões da Comissão Permanente de Ensino e Formação (CEF) e da Comissão Permanente de Ética e Disciplina (CED), que 

até então ocorriam concomitantemente. Tal mudança proporcionou mais tempo para análise de processos, como também ampliou o canal de debate de ideias, 

planejamento e avaliação de ações. Processos para análise desde 2013, tornaram a ser analisados pelos conselheiros que deram os encaminhamentos, conferindo maior 

celeridade. 

Na área financeira, o CAU/DF apresentou evolução positiva e constante em sua arrecadação financeira ao longo de 2018 em comparação ao ano anterior. No caso da 

receita, houve um aumento de 7,49% na arrecadação com anuidades de pessoas físicas e 14,51% de pessoas jurídicas ao se comparar com os percentuais apresentados 

em 2017. Além disso, a receita proveniente de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT teve um crescimento de 9,89%. 

A inadimplência, entretanto, ainda é um fator preocupante. Dos 5.030 profissionais ativos registrados no CAU/DF até dezembro do ano passado, 1.637 (32,54%) não 

estavam com suas obrigações financeiras em dia junto ao Conselho. Já das 803 empresas ativas e registradas no CAU/DF, apenas 305 estão adimplentes, ou seja, mais da 

metade dos escritórios de arquitetura e urbanismo (62,02%) estão em dívida com o Conselho. Ações para reverter a situação foram planejadas em 2018, as quais 

envolveram a cobrança dos inadimplentes via ligação telefônica, bem como o envio de comunicados por e-mails marketing, que alertavam sobre os riscos e a ausência de 

regularização para o exercício profissional.

Parcerias com entes públicos e privados também foram estabelecidas, visando oferecer melhores condições para o exercício profissional dos arquitetos e urbanistas 

locais, principalmente na realização de eventos, como as estabelecidas com o SEBRAE-DF, Sindicondomínios, Instituto MDT, IAB-DF, ONU Habitat, Codhab, GDF, 

instituições de ensino superior do Distrito Federal, entre outras. Para tornar essas ações transparentes, investimos em ferramentas e ações de comunicação entre o 

CAU/DF e o profissional local, a fim de dar maior visibilidade e transparência às atividades desenvolvidas pelo Conselho. O perfil do CAU/DF no Instagram (@caudfoficial) 

ganhou novos usuários e se tornou um dos principais canais de ocmunicação do Conselho com a sociedade e os arquitetos e urbanistas . Licitações foram realizadas com o 

intuito de suprir o Conselho com serviços e produtos essenciais para o funcionamento da sua estrutura física e administrativa , além de promover a sua identidade visual.  

No total, foram realizadas quatro licitações em diferentes modalidades (Pregão Eletrônico e Carta-Convite). Na área de Fiscalização, buscou-se manter o caráter 

orientativo que vinha sendo praticado na gestão anterior, mas com ênfase nas diligências, na elaboração de materiais educacionais (cartilhas e folderes) e no 

acompanhamento de editais de concursos públicos e o cumprimento do Salário Mínimo Profissional na Administração Pública . Para dar maior visibilidade às ações e 

atuação do CAU/DF, foram instituídas as "Plenárias Itinerantes", que passaram a ocorrer mensalmente em diferentes locais do Distrito Federal, para que a população 

tivesse mais acesso aos assuntos tratados pelo Plenário do CAU. Deu-se início ainda à entrega das carteiras profissionais durante a Reunião Plenária, um desejo antigo dos 

próprios profissionais que buscavam essa maior proximidade com o Conselho que os representa. Para o ingresso dos novos profissionais ao mercado d etrabalho, o 

CAU/DF apoiou financeiramente a confecção do livreto chamado "MiniGuia do Arquiteto e Urbanista Recém-Formado", um ensaio acadêmico elaborado por uma 

arquiteta da cidade, o qualpassou a ser entregue aos novos profissionais.Eventos direcionados a este e aos profissionais já em atuação no mercado de trabalho foram 

realizados ao longo do ano, com destaque para a "II Jornada de Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social - II JATHIS", em parceria com a Codhab, instituições 

 de ensino superior, Governo do Distrito Federal, IAB-DF e outras entidades que compõem o CEAU-DF. Outro evento tradicional realizado foi a sexta edição do Encontro 

CAU/DFm, que trouxe profissionais renomado para discutir a "Latino-americanidade" na arquitetura e no urbanismo  - tema do evento de 2018 -, reunindo um público de 

espectadores àvidos por conhecimentos técnicos.
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até então ocorriam concomitantemente. Tal mudança proporcionou mais tempo para análise de processos, como também ampliou o canal de debate de ideias, 

planejamento e avaliação de ações. Processos para análise desde 2013, tornaram a ser analisados pelos conselheiros que deram os encaminhamentos, conferindo maior 

celeridade. 

Na área financeira, o CAU/DF apresentou evolução positiva e constante em sua arrecadação financeira ao longo de 2018 em comparação ao ano anterior. No caso da 
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