CAU/AL
2.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2014:

P / A*

DENOMINAÇÃO

METAS PREVISTAS

METAS REALIZADAS

RESULTADOS

Evento realizado.

80 profissionais e empresas capacitadas atravsés
da Palestra sobre a TABELAS DE
HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE
ARQUITETURA E URBANISMO.

JUSTIFICATIVAS

P

Palestra, seminário ou evento sobre Exercícío Profissional.

1. Intensificar ações visando a formalização das
empresas de aquitetura e urbanismo.

P

Inspetoria CAU/AL

1. Dotar o AU de um sistema inovador e eficaz de
fiscalização da profissão, integrando as
ferramentas tecnilogicas existentes e disponíveis
no CAU.
2. Ampliar a capacidade de fiscalização do
CAU/AL no Estado de Alagoas;

P

Cursos: Tira Dúvidas CAU

1. Aprimorar os meios de comunicação da
organixação com o público-alvo e a sociedade
geral.

P

GED - Gestão Estratégica de dados

1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz
de fiscalização da profissão integrando as
ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis
no CAU.
2. Intensificar o relacionamento interno entre o
CAU/AL e o CAU/AL;
3. Priorizar as ferramentas digitais como forma de
racionalizar custos na operação do CAU.

A

Fiscalização Sistemática

1. realização de 01 (um) workshop e visitas
1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de Contratação do Fiscal (concursado) para realizar
técnicas/fiscalização a cidade de Arapiraca.
mecanismo éticos profissionais;
as fiscalizações.
2. Realização de visitas rotineiras em Maceió
2. Dotar o CAU de um sistema (IGEO) inovador e Fisacalização estratégica e inteligente em Maceió
(plano / agenda de fiscalização).
eficaz de fiscalização da profissão.
e Arapiraca;

P

Projeto Caravana CAU

Realização de 10 eventos nas cidades do interior
com maior índice de emissão de RRT;

P

Projeto FisCAU

1. Campanha de sensibilização: "Cada Arquiteto é
um Fiscal";
2. APP da Fiscalização;
3. Formatação de "comitês" (ver resolução que
fala sobre o instrumento juridico) para
potencializar o mapeamento x fiscalização do
CAU.

Não iniciado

Por decisão do Conselho, foi solicitado
pela utilização do app que o CAU/BR está
desenvolvendo para fornecimento as
CAU/Ufs

P

Palestra, seminário ou evento sobre Ética.

1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de
mecanismo éticos profissionais que regulem seus,
deveres e obrigações com a sociedade em geral.

Não iniciado

Mundança do quadro funcional, decorrente
as contratações dos funconário por
concurso público.

P

Palestra, seminário ou evento sobre Ensino e Formação

Não iniciado

Mundança do quadro funcional, decorrente
as contratações dos funconário por
concurso público.

1. Intensivar parcerias com organismos nacionais
e internacionais como forma de adquirir e
transmitir conhecimento relevantes para a
aquitetura e urbanismo.

Não obtivemos retorno e apoio favorável
com a Prefeitura de Arapiraca, 2º maior
município de Alagoas.

Não iniciado

08 mini-cursos realizados.

45 profissionais capacitados. Objetico de
aprimorar os meios de comunicação da
organixação com o público-alvo e a sociedade
geral.

Por decisão do Conselho, foi solicitado
pela utilização do IGEO.

Não iniciado

Realização de 01 workshop em Arapiraca.

1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de
mecanismos éticos-profissionais, que regulem
seus direitos, deveres e orbigações com a
sociedade em geral.
Evento realizado

1. 01 Seminário de planejamento urbano
realizado;
2. Reunião com técnicos da prefeitura realizada;
3. Fiscalização efetiva nas regiões estratégicas;

1. Curso de 06h sobre a tabela de honorários,
com a participação de 70 profissionais;
2. Realização do concurso de VIII amostra
Alagoana de Arquitetura;
3. Realização do II prêmio gentileza urbana;
4. Palestra da Arquiteta Neide Senzi, sobre
aplicação da iluminação nas edificações;
5. Homenagem ao Arquiteto Ovídio Pascual

P

Evento comemorativo do dia do Arquiteto

P

Sou arquiteto. E agora ?

Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de
mecanismo ético-profissional que regulem seus
direitos, deveres e obrigações com a sociedade
em geral.

P

CAU Universitário

1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de
mecanismos éticos-profissionais, que regulem
seus direitos, deveres e orbigações com a
Realização de 02 eventos nas IES, com a
sociedade em geral.
participação de quase 160 estudantes.
2. Atuar em estrita parceria com as entidades
profissionais de Aquitetura e Urbanismo.

P

Plano de Mídia do CAU/AL

Aprimorar os meios de comunicação da
organixação com o público-alvo e a sociedade
geral.

P

Sede do CAU/AL

Aquisição de aparelhos de ar-condicionado,
móveis, equipamentos de informática,
eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo,
aparelhos de telefone, etc.

A

Aporte ao Fundo de Apoio

1. Intensificar o relacionamentointerno entre o
CAU/AL e o CAU/BR

A

Ações de Suprimento às demandas de deslocamento de Pessol

1. implementar uma gestão estratégica do CAU;
2. Intensificar o relacionamento interno do
CAU/AL entre CAU/BR.

Realizado

Participação em eventos e treinamentos do
CAU/BR.

A

Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL

1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e
inovadores, em patamares de excelência
internacionais.

Realizado.

O CAU/AL vem garantindo uma boa prestação de
serviço para os profissionais inscritos no
Conselho.

A

Folha salárial dos funcionários do CAU/AL

1. Incorporar a profissão de arquitetura e
Mantivemos o Conselho em boas condições de
Alinhamos nossas estratégias financeiras à
urbanismo de mecanismos ético-profissionais que
funcionamento, as contas em dia e o atendimento realidade do CAU e adequamos o orçamento às
regulem seus direitos, deveres e obrigações com
de qualidade
mudanças de valores no Fundo de Apoio.
a sociedade em geral.

P

Ampliação da sede do CAU/AL

1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz
de fiscalização da proissão integrando as
ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis
no CAU.

Compra da SEDE realizada.

sede própria.

P

Aporte ao Centro de Serviços Compartilhados - CSC

1. Atender o que determina na Resolução nº 71
do CAU/BR

Aporte financeiro realizado.

Aporte financeiro realizado.

P

Processo Eleitoral 2014

Eleições dos Conselheiros Estaduais e Federais
do CAU/AL

Processo de eleiçã realizado.

Posse dos Conselheiros Estaduais e Federal

Mundança do quadro funcional, decorrente
as contratações dos funconário por
concurso público.

Não iniciado

Realizado.

1. Realização de 02 evento no IES, com a
participação de quase 160 estudantes.
2. Vinculação do CAU junto à mídia local.

O calendário para realização dos eventos
depende da conciliação com o calendário
das IES.
O CAU Universitário realizado na cidade
de Arapiraca/AL teve a participação dos
Conselheiros e equipe técnica do CAU/AL,
gerando um custo maior ao evento.

Vinculação do CAU junto à mídia local.

As aquisições foram adiadas para 2015,
com a finalização da compra da sede;

Não iniciado

Transferência realizada para o CAU/BR.

Mundança do quadro funcional, decorrente
as contratações dos funconário por
concurso público.

Transferência realizada para o CAU/BR.

* P = Projeto / A = Atividade
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