
TIPO DE DESPESA DESDOBRAMENTOS
 PREVISÃO DE 

OBRIGATORIEDADE
PROPOSTA DE  

CANCELAMENTO
PROPOSTA DE  

CONTIGENCIAMENTO
OBSERVAÇÃO

Despesas Fixas: salários, encargos sociais, benefícios, estagiários,  
aluguel, condomínio, contratação de terceirizados (limpeza,
motorista, recepção, copa, vigilância), água, energia,
comunicação, assessoria contábil, serviços jurídicos, etc).

R$6.318.020 R$229.750 R$349.074

A área Administrativa entrou em contato com
todos os prestadores de Serviços e conseguiu
desconto em vários Contratos, bem como
reduziu materiais de consumo e outros. O
aumento salarial está contigenciado e as
demais despesas são obrigatoriedades.

Recomposição do quadro de pessoal R$0 R$0 R$0 Não previsto.

Comunicação (contratação de gráficas e campanhas
institucionais)

R$0 R$90.485 R$37.985
A maioria foi cancelado, vai ser liberado o
contigenciado somente se melhorar a receita.

Treinamento/Capacitação  
(Diretrizes orçamentárias)

R$26.000 R$67.465 R$44.328
Estamos considerando como obrigatoriedade
somente o auxílo formação de cursos já
contratados.

Consultorias (Jurídicas, RH e outras) R$40.200 R$25.000 R$7.800
Estamos considerando como obrigatoriedade
somente a contratação prevista de um
advogado trabalhista.

Aporte ao Fundo de Apoio Valor do Aporte ao FA R$148.163 R$18.520 R$0 Desconto conforme CAU/BR.

Aporte ao CSC Valor do Aporte ao CSC R$315.612 R$177.532 R$0 Desconto conforme CAU/BR.

Reunião Ordinária e Eventos de Comissões e Colegiados (abril,
maio e junho)

R$0 R$93.472 R$0
As reuniões de abril a junho serão por
vídeocoferência.

Reunião Plenária/ Conselho Diretor (abril, maio e junho) R$0 R$25.587 R$0
As reuniões de abril a junho serão por
vídeocoferência.

Comissão Eleitoral Estadual R$0 R$0 R$5.000
Vai ser utilizada conforme a necessidade e
aumento da receita.

Reunião Ordinária e Eventos de Comissões e Colegiados R$0 R$186.944 R$140.208
As reuniões serão por vídeoconferência, se
aumentar a receita teremos algumas
presenciais com valor do contigenciamento.

Reunião Plenária/ Conselho Diretor R$0 R$40.587 R$55.587
As reuniões serão por vídeoconferência, se
aumentar a receita teremos algumas
presenciais com valor do contigenciamento.

Eventos não presenciais 
(Período: de julho a dezembro)

Reuniões Extraordinárias de Comissões e Colegiados (ocorrerão
virtualmente)
Reuniões  Técnicas  (ocorrerão virtualmente)

R$0 R$0 R$0 As reuniões vão ser por vídeoconferência.

Projeto  - Equidade de Gênero R$5.523 R$7.523 R$7.523
Estamos considerando este projeto
parcialmente como obrigatoriedade devido a
importância e estar em andamento.

Projeto  - BIM R$9.716 R$13.471 R$13.093
Estamos considerando este projeto
parcialmente como obrigatoriedade devido a
importância e estar em andamento.

Projeto   - Paraná Conectado (Câmaras Técnicas) R$0 R$9.500 R$5.500
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto   - Paraná Conectado (Observatório ) R$0 R$3.333 R$1.667
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto   - Mês da Arquitetura e Urbanismo R$0 R$19.167 R$10.833
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto  - Dia do Arquiteto e Urbanista R$0 R$18.215 R$11.785
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto - CAU orienta (Cau nas Escolas) R$0 R$6.236 R$3.930
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto - CAU orienta (Fiscalização orientativa) R$0 R$7.648 R$7.324
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto  - Concurso Público R$0 R$50.000 R$0
Projeto cancelado devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto - Cau em Ação R$0 R$26.667 R$13.333
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto - Programa de Palestras de Segurança CAU/PR x Corpo
de Bombeiros

R$0 R$6.667 R$3.333
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto - Comissão Temporária da Norma da Reforma - NBR
16280

R$0 R$6.667 R$3.333
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

Projeto  - Comissão Temporária de Arquitetura Regional R$0 R$21.333 R$10.667
Projeto suspenso devido a crise econômica
consequente da pandemia.

ATHIS Diretrizes orçamentárias (2% da arrecadação líquida) R$212.464 R$0 R$0 Obrigatoriedade conforme CAU/BR

Investimentos 
Reforma da Sede, Aquisição de Móveis e Equipamentos, outros
(Despesas de Capital)

R$1.766.710 R$437.000 R$2.732.790
O Valor principal da obrigatoriedade é a
Reforma da Nova Sede do CAU/PR.

Viagens (diárias e passagens) - Gabinete Presidência Representações institucionais, Eventos, Reuniões, etc. R$54.013 R$43.799 R$42.585
Valor parcial de obrigatoriedade para a
Presidência representar o CAU/PR nos
principais eventos no ano.

Viagens funcionários/colaboradores e convidados dos setores 
administrativos (diárias e passagens)

Viagens técnicas nas Regionais. R$18.262 R$230.631 R$117.212
Obrigatoriedade somente para viagens
técnicas de interesse do Conselho.

Patrocínio Diretrizes Orçamentárias  (máximo de 5% do total da RAL)                  R$0 R$47.640 R$0
Foi gasto R$ 2.360,00 no primeiro trimestre,
devido a pandemia o restante foi cancelado.

TOTAL R$8.914.683 R$1.910.836 R$3.624.890

QUADRO RESUMO 

1. PLANO DE AÇÃO APROVADO  2020 (CAU/PR) R$16.498.123,00

2. Reforma da Sede, Aquisição de Móveis e Equipamentos, outros  (Despesas de 
Capital) R$4.936.500,00

3. 0rçamento CAU/UF  para 2020 (3 = 1-2) R$11.561.623,00

4. Valor executado de janeiro a março/2020 R$2.047.712,66
Proposta de % de cancelamento 

sobre o Total (despesas correntes 
e de capital)

Proposta de % de 
contigenciamento sobre o 

Total (despesas correntes e 
de capital)

5. Orçamento a executar (5 = 3-4) (abril a dezembro) (**): despesas correntes R$9.513.910,34

Percentuais calculados 
sobre o valor do 

orçamento a executar 
(**)

 (Abr-Dez)

20,1% 38,1% % SOBRE O TOTAL (corrente + capital)

Proposta de % de cancelamento 
sobre as despesas correntes

Proposta de % de 
contigenciamento sobre as 

despesas correntes

Percentuais calculados 
sobre o valor do 

orçamento a executar 
(**)

 (Abr-Dez)

15,5% 9,4% % SOBRE AS DESPESAS CORRENTES (corrente)

                               Total % despesas correntes 24,87%

(*) Os contratos celebrados deverão ser analisados quanto à possibilidade de revisão de valores. 

QUADRO RESUMO -  PROPOSTAS DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS - CAU/PR       -         Período: Valores programados de abril a dezembro de 2020  -       Valores em R$1,00

 Despesas Administrativas (*)

Eventos presenciais 
(Período: abril  a junho)

Eventos Presenciais
 (Período: de julho a dezembro)

Projetos Específicos 


