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3. Parecer da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégia

Resultado  Orçamentário
A execução orçamentária apresentou um resultado 

positivo de R$  60.984,00.

PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS  - 2015

(Exercício 2015)

J
PARECER DE ANÁLISE

CAU:

CAU BÁSICO: Não 

Responsável pela Análise:

Data da Análise:

1. Documentos/ Informações necessários a suportar as Análises

Especificação Comentários

Aplicações do Plano de Ação - Previsto x Executado
 A execução dos projetos e atividades totalizou 63,7 % do 

previsto.

Atividade de Aporte de Recursos ao Fundo de Apoio - Previsto x  

Executado
Repasse totalmente realizado.

 Atividade de  Aporte de Recursos ao Centro de Serviços 

Compartilhados -          Previsto x Executado
Repasse totalmente realizado.

FORM.B- DEMOSTRATIVO DE METAS E RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

FORM.C- DEMOSTRATIVO DE METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

FORM.D- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

Deliberação da Comissão de Finanças e Planejamento - CAU/UF Deliberação n° 5 CAF- CAU/AL, 22 de Janeiro de 2016

Deliberação da Plenária  - CAU/UF Deliberação Plenária nº 01/2016, 28 de Janeiro de 2016

2. Formulários utilizados para Análise

FORM.A-  DEMOSTRATIVO DE  USOS E FONTES



O CAU/AL realizou a reformulação orçamentária em agosto de 2015, aprovado pelo CAU/BR. Os projetos que sofreram alterações 

significativas foram:

a. CaravanaCAU: Não realizado na totalidade, sendo executado apenas duas ações das  três planejadas. A limitação de funcionários 

(corpo técnico de 05 no total), dificudade de logística com os municípios que receberiam a atividade, aliado com o desinteresse por 

parte de alguns gestores, como por exemplo o município de Rio Largo, que a crise política culminou na mudança de secretariado e 

prefeito, foram fatores prepoderantes para a não execução das ações.

b. CAUniversitário: Por haver disponibilização de infraestrutura pelas faculdades, não houve necessidade de execução do 

orçamento por completo;

c. Tabela de Honorários: O tema da palestra foi alterado para atender melhor o conceito do projeto: "Evento comemorativo do dia 

do arquiteto";

d. Patrocício: Transferido para o "projeto comemoratívo do dia do arquiteto";

f. Ampliação das instalações da sede: Não executado. O Processo de entrega dos projetos da nova sede e dos trâmites necessários 

para licitação da obra, refletiram em atraso da execução orçamentária. O CAU/AL findou a licitação e emitiu ordem de serviço em 

dezembro de 2015. A obra encontra-se em plena execução. 

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Em 2015 as ações do CAU/AL foram voltadas para um público de 1.474 arquitetos e urbanistas e cerca de 90 empresas, que juntos, 

geraram mais de 11.500 (onze mil e quinhentos) Registros de Responsabilidades Técnicas - RRT em todo o Estado, em especial na 

capital de Maceió e no 2° maior município, Arapiraca. Para atender o público, nosso planejamento estratégico definiu: 

Missão: Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos.

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

Objetivos Estratégicos:

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

b. Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade;

c. Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade;

d. Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo;

2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2015:

O CAU/AL tem como objetivo assegurar a melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo, ancorado na fiscalização preventiva e 

educativa. Neste contexto, o CAU/AL fomentou uma série de atividades no âmbito universitário, preparando o estudante que está 

próximo a entrar no mercado de trabalho nos regramentos do Conselho e no arcabouso jurídico do CAU, bem como palestras para 

os profissionais sobre mercado de trabalho, normas técnicas, ética para os profissionais, premiações, amostras de arquiteturas, 

seminários. O planejamento para 2015 contou com 12 projetos e 10 atividades. 

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2015:
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FORM.A-  DEMOSTRATIVO DE  USOS E FONTES

            Valor (R$)                                                  

(A-B)

               (%)               

(B/A)

                     1.130.547                  1.032.049 -                  98.498                       91,3 

                     1.088.309                      955.828 -                132.481                       87,8 

                         481.637                      442.666 -                  38.971                       91,9 

                         411.877                      391.243 -                  20.634                       95,0 

                           23.162                        20.164 -                     2.998                       87,1 

                           46.598                        31.259 -                  15.339                       67,1 

606.672                                             513.162 -                  93.510                       84,6 

26.945                                                 53.050                     26.105                     196,9 

15.293                                                 23.171                       7.878                     151,5 

                               -                             -  

                         393.896                                   - -                393.896                             -  

                         393.896                                   - -                393.896                             -  

                               -                             -  

                     1.524.443                  1.032.049 -                492.394                       67,7 

                     1.410.121                      876.620 -                533.501                       62,2 

                         509.136                        70.840 -                438.296                       13,9 

                         900.985                      805.780 -                  95.205                       89,4 

                           36.910                        36.910                                -                     100,0 

                           57.535                        57.535                                -                     100,0 

                           19.877                                   - -                  19.877                              - 

                     1.524.443                      971.065 -                553.378                       63,7 

                                      -                        60.984                     60.984                             -  

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores

(Superávit Financeiro)

II - USOS

Na forma demonstrada no quadro anterior, cabe comentar: o executado no exercício de 2015 para as Fontes 

(Receitas)  foi 67,7% e para os Usos (Despesas)  foi 63,7% frente ao previsto na Programação Aprovada.  Esse 

desempenho reflete em um resultado positivo, no exercício,  de R$ 60.984,00 ou aproximadamente 6% das 

receitas auferidas, denotando que as mesmas  se efetivaram em patamares superiores às aplicações realizadas. 

Observa-se que o CAU/AL  não teve execução com despesas de capital e, em decorrência, não houve incorporação 

dessa fonte de recursos.   A Programação Operacional totalizou R$ 876.620,00, ou 62,2% do previsto. O aporte de 

recursos ao Fundo de Apoio e ao Centro de Serviços Compartilhados se efetivaram em 100% dos valores previstos 

na programação aprovada.  Não houve utilização dos valores previstos na Reserva de Contingência.

1.1.1.3 Taxas e Multas

PROGRAMAÇÃO 2015

        Valor Programado 

(R$)                 (A)

      Valor Executado 

(R$)           (B)

Execução 

Especificação

I. FONTES

1.1.1.1 Pessoa Física

1 Programação Operacional

1.1.2 RRT

1.2 Aplicações Financeiras

1.3 Outras Receitas

COMENTÁRIO  (form.A):

2 Aportes ao Fundo de Apoio

3 Aporte ao CSC

4 Reserva de Contingência*

II – TOTAL DE USOS

VARIAÇÃO (I-II)

Atividades

 I - TOTAL DAS FONTES

Projetos

2.2 Outras Receitas

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação

1.1.1 Anuidades

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

2 Receitas de Capital

1.4 Fundo de Apoio



Presidência A
Ações de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Atender as demandas de deslocamento dos 

funcionários e conselheiros do CAU/AL
Demandas de deslocamento atendidas. 

Garantir a participação de Conselheiros e 

funcionários em eventos do CAU e/ou em 

eventos de interesse do CAU.

Resultado alcançado

Presidência A
Atendimento - Manuntenção das rotinas 

administrativas do CAU/AL.

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os arquitetos e 

urbanistas e a sociedade

Atender os profissionais e ao público em geral Execução das atividades realizadas.

Garantir infraestrutura adequada para a 

prestação de serviço com qualidade e 

manter o equilíbrio financeiro do Conselho

Resultado  alcançado

Presidência A Reserva de contingência Assegurar a sustentabilidade financeira
Custear  100% das demandas não planejadas 

no período de 01 ano.
Não foi utilizada 

Garantir recursos em projetos e/ou ações 

emergenciais que fugissem da 

normalidade do funcionamento do CAU.

Resultado alcançado. 

Presidência P Ampliação das instalações da sede

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a gestão e o 

atendimento dos arquitetos e urbanistas e 

a sociedade

Sede equipada Meta parcialmente realizada 

Garantir infraestrutura adequada para a 

prestação de serviço com qualidade e 

manter o equilíbrio financeiro do Conselho

Resultado parcialmente alcançado

Comissão de Exercicio 

Profissional
P Sou Arquiteto! E Agora?

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

100 estudantes e/ou profissionais capacitados

Palestras realizadas com os temas: 

Empreendedorismo; Norma de 

desempenho NBR 15575 e contratos.

Contou com a participacao de 24 

estudantes e profissionais capacitados.

Garantir ao associado uma melhoria em 

sua formação, através de cursos e 

palestras de grande relevância para o 

desempenho da profissão.

Resultado alcançado. 

Comissão de Exercicio 

Profissional
A

Ações de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal 

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Atender as demandas de deslocamento dos 

conselheiros do CAU/AL membros da comissão 

de Exercício Profissional

Demandas de deslocamento atendidas. 

Garantir a participação de Conselheiros e 

funcionários em eventos do cau e/ou em 

eventos de interesse do CAU.

Resultado alcançado. 

Comissão de Ética e 

Disciplina
A

Ações de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal 

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Atender as demandas de deslocamento dos 

conselheiros do CAU/AL membros da comissão 

de Ética e Disciplina

Demandas de deslocamento atendidas. 

Garantir a participação de Conselheiros e 

funcionários em eventos do cau e/ou em 

eventos de interesse do CAU.

Resultado alcançado. 

FORM.B- DEMOSTRATIVO DE METAS E RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Presidência P Comunicação - Plano de mídia
Assegurar a eficácia no relacionamento e 

comunicação com a sociedade

Realizar as seguintes ações:

1. Operacionalização do site do CAU/AL;

2. Elaboração de reportagens, entrevistas e 

manuais práticos;

3. Acompanhamento junto aos meios de 

comunicação;

4. Criação de banners, módulos, imagens e 

peças publicitárias para veiculação nas ações 

promocionais do CAU/AL;

5. Atualização e monitoramento nas redes 

sociais;

6. Elaboração de releases internos (interesse 

dos associados e site CAU) e releases 

externos;

Meta  parcialmente realizada
Garantir a comunicação clara e objetiva 

com os arquitetos e a sociedade.
Resultado parcialmente alcançado

Justificativas para as metas 

físicas e resultados
Aprovados

METAS FÍSICAS RESULTADOS

 Realizadas Objetivo Estratégico Principal 
* 

P/A
AprovadasDenominação  Realizados Unidade Responsável



FORM.B- DEMOSTRATIVO DE METAS E RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Justificativas para as metas 

físicas e resultados
Aprovados

METAS FÍSICAS RESULTADOS

 Realizadas Objetivo Estratégico Principal 
* 

P/A
AprovadasDenominação  Realizados Unidade Responsável

Comissão de Administração e 

Finanças
A

Ações de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal 

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Atender as demandas de deslocamento dos 

conselheiros do CAU/AL membros da comissão 

de Administração e finanças

Demandas de deslocamento atendidas. 

Garantir a participação de Conselheiros e 

funcionários em eventos do cau e/ou em 

eventos de interesse do CAU.

Resultado alcançado. 

Comissão de Exercicio 

Profissional
P CAUniversitário

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

03 eventos realizados com a participação de 

aproximadamente 240 estudantes.
Eventos realizados.

Aproximar o CAU aos futuros profissionais, 

com foco no esclarecimento das 

atribuições profissionais e éticos.

Resultado alcançado. 

Comissão de Exercicio 

Profissional
P Tira dúvidas CAU

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

12 mini curso, realizado na sede do CAU/AL, 

com foco na disseminação dos regramentos do 

CAU (resoluções, portarias etc) bem como o 

treinamento/ auxilio no SICCAU.

Realização de 08 mini cursos.
Garantir assistência aos profissioanis que 

procuram o CAU com dúvidas em geral. 
Resultado alcançado. 

Comissão de Exercicio 

Profissional
P Tabela de honorários

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

Realização de 02 eventos, totalizando 160 

profissionais capacitados

Tema da palestra foi alterado e a 

realização foi transferida para dentro do 

evento comemorativo do dia do Arquiteto. 

Garantir ao associado uma melhoria em 

sua formação, através de cursos e 

palestras voltados para a conbrança justa 

de honorários.

Resultado alcançado. 

Comissão de Ensino e 

Formação
P Palestra sobre ensino e formação

Influenciar as diretrizes do ensino de 

arquitetura e urbanismo e sua formação 

continuada

Palestra sobre diretrizes de ensino e formação:

Eixo 1: Diretrizes curriculares;

Eixo 2: Estágio profissional;

Eixo 3: Educação continuada.

Palestra temática sobre Arquitetura 

realizada.

Garantir ao associado uma melhoria em 

sua formação, através de cursos e 

palestras de grande relevância para o 

desempenho da profissão.

Resultado alcançado. 

Comissão de Ética e 

Disciplina
P Palestra código de ética

Promover o exercício ético e qualificado 

da profissão

Palestra sobre código de Ética:

Eixo 1: Principios gerais;

Eixo 2: Obrigações para o contratante;

Eixo 3: Obrigações para o cliente;

Palestra realizada.

Garantir ao associado uma melhoria em 

sua formação, através de cursos e 

palestras de grande relevância para o 

desempenho da profissão.

Resultado alcançado. 

Presidência P Evento comemorativo do dia do arquiteto
Assegurar a eficácia no relacionamento e 

comunicação com a sociedade

Realizar evento comemorativo para o dia do 

arquiteto
Evento realizado.

Garantir ao associado um evento 

comemorativo com foco na prestação de 

resultados que o CAU alcançou ao longo 

do ano, realização de palestras e amostras 

de arquitetura. 

Resultado alcançado. 

Comissão de Ensino e 

Formação
P Prémio TFG

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Realização de concurso para premiação do 

TFG
Concurso realizado. 

Garantir a valorização do "novo" 

profissional, com foco em dissiminar as 

boas práticas de arquitetura e urbanismo 

para a sociedade. 

Resultado alcançado. 

Presidência A Capacitação
Desenvolver competências de dirigentes 

e colaboradores

Realizar ações de capacitação através de 

cursos, seminários e palestras aos funcionários 

do CAU/AL.

Participação em Curso de capacitação 

realizado em Fortaleza/CE em Dezembro 

de 2015.

Garantir treinamento continuado e 

adequado, com foco na qualidade dos 

colaboradores do CAU.

Resultado parcialmente alcançado

Presidência P Patrocinio

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

Realizar a chamada pública para patrocio 

atraves de Edital especifico.
Não realizado. 

Garantir a valorização do profissional, com 

foco em dissiminar as boas práticas de 

arquitetura e urbanismo para a sociedade. 

Não realizado.



FORM.B- DEMOSTRATIVO DE METAS E RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Justificativas para as metas 

físicas e resultados
Aprovados

METAS FÍSICAS RESULTADOS

 Realizadas Objetivo Estratégico Principal 
* 

P/A
AprovadasDenominação  Realizados Unidade Responsável

Presidência A Fiscalizacao sistemática

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

 Fiscalização efetiva, dentro da programação 

do Plano de Fiscalização, com o traçado de 

rotas estratégicas e empreendimentos de 

grande porte, dentro da área da grande Maceió 

e principais municipios do Estado de Alagoas.

Realizado. Fiscalização de 04 

Condomínios horizontais; 06 prédios 

empresariais; 02 eventos de amosta de 

arquitetura (Ex: CasaCOR); 182 relatórios 

de fiscalização elebarados, totalizando 

1.456 atividades ficalizadas. 

Garantir a fiscalização adequada para a 

prestação de serviço com qualidade, 

contribuindo para cidades mais 

organizadas, justas e sustentáveis. 

Resultado parcialmente alcançado

Presidência A
Aporte ao Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Contribuir com 100% da cota parte do CAU/AL Realizado. Garantir o cumprimento dos repasses. Resultado alcançado. 

Presidência A
Contribuição ao fundo nacional de apoio aos 

CAU/UFs
Assegurar a sustentabilidade financeira

Contribuir com 100% da cota parte do CAU/AL 

para o fundo de apoio.
Realizado. Garantir o cumprimento dos repasses. Resultado alcançado. 

Comissão de Exercicio 

Profissional
CaravanaCAUP

Foram previstas 22 iniciativas estratégicas, sendo 12 projetos e 10 atividades. O projeto "Ampliação das instalações da sede" não foi executado, pois  houve atrasos nos projetos da nova sede e os trâmites necessários para licitação da obra. O CAU/AL findou a licitação e emitiu ordem de serviço em 

26/12/2015, sendo necessário  postergar a execução desse projeto para 2016 . Com isso, a efetividade das iniciativas estratégicas foi 95% referente ao plano de ação planejado em 2015, considerando que as 21 iniciativas estratégias planejadas foram total ou parcialmente executadas.

COMENTÁRIO  (form.B):

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

1. 03 campanhas de divulgação das ações / 

resultados oriundos da fiscalização junto a 

sociedade (ação incluida dentro do plano de 

marketing do CAU/AL);

2. Realização de 03 workshops, reuniões e 

visitas a prefeitura com seu corpo técnico e 

junto a sociedade a fim de discimunar, orientar 

e diciplinar a prática da Arquitetuta e 

Urbanismo, com foco na Lei e nas diretrizes 

traçadas pelas Resoluções do CAU/BR. 

3. Realizar 03 ações de fiscalização efetiva nas 

cidades aonde ocorerrão os workshops; 

4. Dar continuidade ao projeto Tira Dúvidas 

CAU aos Profissionais do interior do Estado ;

5. Aumento da representatividade do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, 

resultado aferido através de aplicação de 

pesquisa junto a sociedade;

01 Reunião na cidade de Penedo, com 

equipe da Prefeitura. Foram realizadas 08 

fiscalizações em áreas estratégicas. 

Também  foi protocolado Ofício Circular 

CAU/AL - RESOLUÇÃO 51 e atendimento 

de "tira dúvidas CAU" aos profissionais.

01 Renião na cidade de Piaçabuçu, com 

equipe da Prefeitura. Foi protocolado 

Ofício Circular CAU/AL - RESOLUÇÃO 51  

e realizado atendimento de "tira dúvidas 

CAU" aos profissionais.

Garantir a representatividade do CAU no 

interior do estado, com visitas  e ações 

períodidas.

Resultado parcialmente alcançado



Presidência A
Ações de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal
Aprimorar e inovar os processos e as ações                                 80.000                        80.000             71.156 88,9

O orçamento da Atividade foi complementada na 1ª reformulação, recebendo 

os orçamentos dos projetos de suprimento a demanda de deslocamento de 

pessoal de todas as Comissões.

Presidência A
Atendimento - Manuntenção das rotinas 

administrativas do CAU/AL.

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os arquitetos e 

urbanistas e a sociedade

                              554.485                      554.485           544.571 98,2

Presidência P Comunicação - Plano de mídia
Assegurar a eficácia no relacionamento e 

comunicação com a sociedade
                                40.000                        40.000             13.456 33,6

Cumprido 33,6% do orçado. Houve um atraso no processo de contratação, 

iniciado apenas no segundo semestre de 2015, o que impactou para o não 

cumprimento do orçamento para essa Atividade

Presidência A Reserva de contingência Assegurar a sustentabilidade financeira                                 19.877                        19.877 0,0

Os valores inicialmente previstos foram utilizados, no pagamento das 

despesas com o Aluguel da sede, bem como o Fundo de Reserva do Centro 

de Serviços Compartilhados. Ações que não estavam previstas no Plano de 

Ação 2015. O orçamento da Atividade foi complementada na 1ª reformulação.

Presidência P Ampliação das instalações da sede

Ter sistemas de informação e infraestrutura 

que viabilizem a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a sociedade

                              393.896                      393.896 0,0

O Processo de entrega dos projetos da nova sede e dos trâmites necessários 

para licitação da obra, refletiram em atraso da execução orçamentária. O 

CAU/AL findou a licitação e emitiu ordem de serviço e 26/12/2015. A obra 

encontra-se em fase de execução. 

Comissão de Exercicio 

Profissional
P Sou Arquiteto! E Agora?

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em arquitetura e urbanismo

                                23.720                        23.720             13.127 55,3 Devido ao pequeno número de participantes os custos foram reduzidos.

Comissão de Exercicio 

Profissional
A

Ações de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal 
Aprimorar e inovar os processos e as ações                                   2.058                          2.058               2.058 100,0

A atividade foi transferida para a ação de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal ligado a Presidência. 

Comissão de Ética e 

Disciplina
A

Ações de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal 
Aprimorar e inovar os processos e as ações                                   2.594                          2.594               2.594 100,0

A atividade foi transferido para a acao de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal ligado a Presidencia. 

Comissão de Administração e 

Finanças
A

Ações de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal 
Aprimorar e inovar os processos e as ações                                   1.372                          1.372               1.372 100,0

A atividade foi transferido para a acao de suprimento a demanda de 

deslocamento de pessoal ligado a Presidencia. 

Comissão de Exercicio 

Profissional
P CAUniversitário

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em arquitetura e urbanismo

                                  1.050                          1.050                  124 11,8
As atividades foram realizadas nas Instituições de Ensino Superior-IES  e os 

custos previstos no inicio do Projeto foram realizados pelas IES.

Comissão de Exercicio 

Profissional
P Tira dúvidas CAU

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em arquitetura e urbanismo

                                  1.200                          1.200               1.176 98,0

FORM.C- DEMOSTRATIVO DE METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

 Programação Aprovada 

(A) 
 Transposição   (B) 

 Total Aprovado + 

Transposição

(C=A+B) 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

Justificativas para as metas financeiras 

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 

 Total 

Executado

(D) 

 % de Execução  



FORM.C- DEMOSTRATIVO DE METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

 Programação Aprovada 

(A) 
 Transposição   (B) 

 Total Aprovado + 

Transposição

(C=A+B) 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

Justificativas para as metas financeiras 

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 

 Total 

Executado

(D) 

 % de Execução  

Comissão de Exercicio 

Profissional
P Tabela de honorários

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em arquitetura e urbanismo

                                13.120                        13.120             13.120 100,0

O evento e o tema da palestra foram alterados para atender melhor o conceito 

do projeto: "Evento comemorativo do dia do arquiteto". Os projetos foram 

realizados em conjunto para economia e melhor logística.

Comissão de Ensino e 

Formação
P Palestra sobre ensino e formação

Influenciar as diretrizes do ensino de 

arquitetura e urbanismo e sua formação 

continuada

                                  1.500                          1.500                  120 8,0
As Palestras foram realizadas através de Convênio firmado com as IES, sem 

maiores custos para o CAU/AL.

Comissão de Ética e 

Disciplina
P Palestra código de ética

Promover o exercício ético e qualificado da 

profissão
                                  1.500                          1.500               1.000 66,7

Custo inferior ao previsto inicialmente, devido ao número de participantes no 

evento.

Presidência P Evento comemorativo do dia do arquiteto
Assegurar a eficácia no relacionamento e 

comunicação com a sociedade
                                10.000                        10.000             10.000 100,0

Comissão de Ensino e 

Formação
P Prémio TFG

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo

                                10.000                        10.000               8.592 85,9

Presidência A Capacitação
Desenvolver competências de dirigentes e 

colaboradores
                                19.000                        19.000               4.600 24,2

Não houve a aprovação na totalidade para a participação em cursos / 

treinamentos por parte dos colaboradores, mediante ao cenário de crise 

econômica do País e a queda de receita de quase 10%.

Presidência P Patrocinio

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em arquitetura e urbanismo

                                10.000                        10.000             10.000 100,0

Comissão de Exercicio 

Profissional
P CaravanaCAU

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em arquitetura e urbanismo

                                  3.150                          3.150                  125 4,0

Não realizado na totalidade, sendo executado apenas uma ação das  três 

planejada. A limitação de funcionários (corpo técnico de 05 no total), 

dificudade de logística com os municípios que receberiam a atividade, aliado 

com o desinteresse por parte de alguns gestores, como por exemplo o 

município de Rio Largo, que crise política culminou na mudança de 

secretariado e prefeito, foram fatores prepoderantes para a não execução das 

ações.

Presidência A Fiscalizacao sistemática
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura e Urbanismo
                              241.476                      241.476           179.430 74,3

Cumprido 73% do orçado. Houve um atraso no processo de seleção pública 

simplificada (SPS) para o cargo de Gerencia Técnica (livre provimento), 

findando apenas no segundo semestre de 2015, o que impactou para o não 

cumprimeto do orçamento para essa Atividade. 

Presidência A
Aporte ao Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

                                57.535                        57.535             57.535 100,0

Presidência A
Contribuição ao fundo nacional de apoio 

aos CAU/UFs
Assegurar a sustentabilidade financeira                                 36.910                        36.910             36.910 100,0

                           1.524.443                             -                     1.524.443           971.065 63,7Total



FORM.C- DEMOSTRATIVO DE METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

 Programação Aprovada 

(A) 
 Transposição   (B) 

 Total Aprovado + 

Transposição

(C=A+B) 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

Justificativas para as metas financeiras 

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 

 Total 

Executado

(D) 

 % de Execução  

COMENTÁRIO  (form.C):

A execução dos projetos e atividades totalizou 63,7% do previsto de acordo com a Reprogramação aprovada. O CAU/AL envidou esforços para executar os projetos e atividades planejados, porém o projeto "Ampliação das instalações da sede" não foi executado em 2015, conforme justificativa desse 

CAU/UF , impactando significativamente a execução do plano de ação, já que a representatividade desse projeto é 26% do valor total previsto. 



 Valor 

Aprovado (R$) 

 Valor 

Executado  

(R$)              

 Execução (%) 
 Valor 

Aprovado (R$) 

 Valor 

Executado (R$)                       

 Execução 

(%) 

         1.088.309             955.828                    87,8             458.800             401.818           87,6 

                       -                          -                          -            1.130.547          1.032.049 
          91,3 

         1.088.309             955.828                    87,8 

              36.910               36.910                 100,0 

              57.535               57.535                 100,0 

            993.864             861.383                    86,7 

 Valor 

Aprovado (R$) 

 Valor 

Executado  

(R$)              

 Execução (%) 
 Valor 

Aprovado (R$) 

 Valor 

Executado (R$)                       

 Execução 

(%) 

 Valor             241.476             179.430                    74,3  Valor             458.800             401.818           87,6 

 %  24,3% 20,8% -3,5%  %  40,6% 38,9% -1,6%

 Valor             612.020             602.106                    98,4  Valor               19.000                 4.600           24,2 

 %  61,6% 69,9% 8,3%  %  4,1% 1,1% -3,0%

 Valor               50.000               23.456                    46,9 

 %  5,0% 2,7% -2,3%

 Valor               10.000               10.000                 100,0 

 %  1,0% 1,2% 0,2%

 Valor             112.240               69.720                    62,1 

 %  11,3% 8,1% -3,2%

 Valor               19.877                          -                        -   

 %  2,0% 0,0% -2,0%

COMENTÁRIO  (form.D):

A atuação do CAU/AL, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, está contemplada nos objetivos estratégicos, conforme demonstrado em seu Mapa Estratégico que são, além dos de Atendimento e Fiscalização, "Assegurar 

a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo".   Os percentuais de aplicação de recursos 

estratégicos, de acordo com os limites aprovados no plano de ação, não foram atendidos integralmente, conforme justificativas apresentadas pelo CAU/AL, como segue: FISCALIZAÇÃO: O valor inicialmente programado contava com a 

contratação do Gerente Técnico no primeiro trimestre de 2015, porém por motivos administrativos a contratação foi concretizada no segundo semestre de 2015 ocasionando uma diminuição dos gastos inicialmente previstos; 

COMUNICAÇÃO: O valor inicialmente programado contava com a contratação de empresa especializada na execução de serviços de Assessoria e Planejamento em Comunicação. O Projeto, forma de contratação, sofreu alterações 

otimizando os valores gastos com a comunicação. Com a contratação da assessoria de comunicação (jornalista), o CAU/AL obteve espaço na mídia de forma espontânea (sem custos) reduzindo/otimizando assim os recursos inicialmente 

previstos sem deixar de atender os objetivos; DOIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: o não atingimento do Projeto de Comunicação impactou diretamente o não atingimento da meta prevista; CAPACITAÇÃO: Devido à participação do CAU/AL 

no programa Gespública as ações previstas com treinamentos não foram realizadas em sua totalidade, sendo postergadas para 2016, após a definição da implementação do programa da Gespública .Frente às justificativas apresentadas 

pelo CAU/AL, conclui-se que apesar de 4 limites não terem sido alcançados conforme o previsto no Plano de Ação (Fiscalização, Comunicação,Dois Objetivos e Capacitação) , o estado envidou esforços para proceder às devidas 

adequações, visando a um melhor atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas pelo CAU/UF no alcance da Missão e Visão do Conselho. Salienta- se que apenas os limites com Comunicação e Capacitação não 

cumpriram os limites mínimos estipulados nas Diretrizes do Plano de ação 2015.  Para 2015, não houve despesas com rescisões contratuais.  
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 LIMITES 

Dois Objetivos Estratégicos                

(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência                          

(2 % do total da RAL)              

 LIMITES 

 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as 

Receitas Correntes. Não considerar despesas 

decorrentes de rescisões contratuais)

Capacitação (mínimo de 2%  e máximo de 4%  do 

valor total das respectivas folhas de pagamento -

salários, encargos e benefícios)                  

Patrocínio (máximo de 5% do 

total da RAL)                                                                                     

Atendimento (mínimo de 10 % 

do total da RAL)

Comunicação (mínimo de 3% do 

total da RAL)                                                                                             

Fiscalização (mínimo de 20 % do 

total da RAL)                                                                             

FORM.D- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:
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 APLICAÇÕES DE RECURSOS 

B
A
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 FOLHA DE PAGAMENTO  

1. Receita de Arrecadação

6.  Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)

 3. Soma (1+2) 

 1.Salários e Encargos 

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)  2 Receitas Correntes 

4. Aportes do Fundo de Apoio

5. Aporte do CSC


