3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:
As informações referentes às metas previstas/aprovadas, devem ser retiradas da reprogramação aprovada pelo CAU/BR. Confirmar com as do parecer disponiblizado ao
CAU/UF.
Unidade Responsável

* P/A FA

Denominação

METAS FÍSICAS

Objetivo Estratégico Principal

Aprovadas

RESULTADOS
Realizadas

Presidência

A

Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal

Desenvolver competência de dirigentes e colaboradores

Atender as demandas de deslocamento dos funcionários e conselheiros do CAU/AL

Demandas de deslocamento atendidas.

Presidência

A

Atendimento - Manuntenção das rotinas administrativas do
CAU/AL.

Assegurar um melhor atendimento aos profissionais e a
sociedade

Atender os profissionais e ao publico em geral

Execução das atividades realizadas.

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;

1. Operacionalização do site do CAU/AL;
2. Elaboração de reportagens, entrevistas ;
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;

Aprovados

Realizados

Justificativas para as metas físicas e
resultados

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)
Programação Aprovada (A)

Transposição
(B)

Total Aprovado + Transposição
(C=A+B)

Total Executado

(D)

% de Execução

80.000

80.000

70.416

88,0

554.485

554.485

535.504

96,6

40.000

40.000

13.456

33,6

Presidência

P

Comunicação - Plano de mídia

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento
com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Presidência

A

Reserva de contigência

Assegurar a sustentabilidade financeira

Custear 100% das demandas não planejadas no período de 01 ano.

Nao realizada.

19.877

19.877

0,0

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

Nao realizada.

393.896

393.896

0,0

Comissão de Exercicio Profissional

P

Sou Arquiteto! E Agora?

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

100 estudantes e/ou profissionais capacitados

Palestras realizadas com os temas: Empreendedorismo; Norma de desempenho
NBR 15575; E contratos.

Justificativas para as metas financeiras

Valores do Fundo de
Aprovado Executado

O orçamento da Atividade foi complementada na 1ª reformulação, recebendo os or;amentos dos projetos de
suprimento a demanda de deslocamento de pessoal de todas as Comissões.

Cumprido 34% do orçado. Houve um atraso no processo de contratação, iniciado apenas no segundo semestre de
2015, o que impactou para o não cumprimeto do orçamento para essa Atividade

Os valores inicialmente previstos foram utilizados, conforme dito, 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.
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 26/12/2016. A obra
encontra-se em plena execução.

23.720

23.720

13.127

55,3

Demandas de deslocamento atendidas.

2.058

2.058

2.058

100,0

Na 1ª reprogramação, este projeto recebeu as ações do projeto: "Normas tecnicas e legislação urbana".

A atividade foi transferido para a acao de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal ligado a Presidencia.

Demandas de deslocamento atendidas.

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.

0,0

A atividade foi transferido para a acao de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal ligado a Presidencia.
A atividade foi transferido para a acao de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal ligado a Presidencia.

Contou com a participacao de 24 estudantes e profissionais capacitados.
Comissão de Exercicio Profissional

A

Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal

Desenvolver competência de dirigentes e colaboradores

Comissão de Ética e Disciplina

A

Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal

Desenvolver competência de dirigentes e colaboradores

Comissão de Ensino e Formação

A

Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal

Desenvolver competência de dirigentes e colaboradores

Comissão de Administração e Finanças

A

Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal

Desenvolver competência de dirigentes e colaboradores

Comissão de Exercicio Profissional

P

CAUniversitário

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Atender as demandas de deslocamento dos conselheiros do CAU/AL membros da
comissão de Exercício Profissional
Atender as demandas de deslocamento dos conselheiros do CAU/AL membros da
comissão de Ética e Disciplina
Atender as demandas de deslocamento dos conselheiros do CAU/AL membros da
comissão de ensino e formação
Atender as demandas de deslocamento dos conselheiros do CAU/AL membros da
comissão de Administração e finanças

-

1.372

1.372

100,0

03 eventos realizados com a participação de aproximadamente 240 estudantes.

Eventos realizados.

1.050

1.050

124

11,8

Realização de 08 mini cursos.
Tema da palestra foi alterado e a realização foi transferida para dentro do
evento comemorativo do dia do Arquiteto.

P

Tira dúvidas CAU

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Comissão de Exercicio Profissional

P

Tabela de honorários

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Realização de 02 eventos, totalizando 160 profissionais capacitados

Comissão de Ensino e Formação

P

Palestra sobre ensino e formação

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Comissão de Ética e Disciplina

P

Palestra sobre Ética e Disciplina

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Presidência
Comissão de Exercicio Profissional

P
P

Dia do Arquiteto
Normas técnicas e legislação urbana

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

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

Presidência

A

Capacitacao

Presidência

P

Patrocinio

Presidência

P

CAU Móvel

CaravanaCAU

-

1.372

Comissão de Exercicio Profissional

P

-

Demandas de deslocamento atendidas.

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.

Comissão de Exercicio Profissional

Demandas de deslocamento atendidas.

Palestra sobre diretrizes de ensino e formação:
Eixo 1: Diretrizes curriculares;
Eixo 2: Estágio profissional;
Eixo 3: Educação continuada.
Palestra sobre código de Ética:
Eixo 1: Principios gerais;
Eixo 2: Obrigações para o contratante;
Eixo 3: Obrigações para o cliente;
Evento comemorativo do dia do Arquiteto

Palestra temática sobre Arquitetura realizada.

1.200

1.200

1.176

98,0

13.120

13.120

13.120

100,0

1.500

1.500

120

8,0

Palestra realizada.

1.500

1.500

1.000

66,7

Evento realizado.
Descontinuado.

10.000
-

10.000
-

10.000
-

100,0
0,0

Realização de concurso para premiação do TFG

Concurso realizado.

10.000

10.000

8.592

85,9

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Funcionários capacitados

Funcionários capacitados.

19.000

19.000

4.600

24,2

Realizar a chamada pública para patrocio atraves de Edital
especifico.

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

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

Aquisição de veiculo automotor destinado ao auxilio da fiscalização

Valorizar a 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;

Descontinuado.

-

-

As açõess dos projetos foram transferidas para o projeto: " Sou Arquiteto! E Agora?".

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%.

-

0,0

Foi revisto o plano "CAU Móvel" que contemplava a aquisição de veiculo especifico para a fiscalização, pois não
atendia as necessidade usuais da fiscalização, além do recurso ser insulfisiente para aquisição de veículo tipo furgão
adaptado. O orçamento foi transferido para a reforma danova sede do CAU.

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.

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.
3.150

3.150

125

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.

Presidência

A

Fiscalizacao sistematica

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
Realizado. Fiscalização de 04 Condomínios horizontais; 06 prédios empresariais;
de rotas estratégicas e empreendimentos de grande porte, dentro da área da grande
02 eventos de amosta de arquitetura (Ex: CasaCOR); 182 relatórios de
Maceió e principais municipios do Estado de Alagoas.
fiscalização elebarados, totalizando 1.456 atividades ficalizadas.

241.476

241.476

176.021

72,9

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.

57.535

57.535

57.535

100,0

Presidência

A

Contribuiao 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.

36.910

36.910

36.910

100,0

1.524.443

957.850

62,8

Total

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.

1.524.443

-

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.

0

0

JUSTIFICATIVAS:

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo: Os eventos voltados para os profissionais e estudantes, a exemplo do "Sou Arquiteto. E agora?", "CAUniversitário" e evento comemoratico do "Dia do arquiteto", que juntos, atingiram diretamente cerca de 800 profissionais ou estudantes em vias de formação, tem o resultado positivo na conscientização do papel ético e responsável do Arquiteto e Urbanista na sociedade, e a necessidade de respeitar e valorizar todos os atores da cadeia da construção civil, para uma construção de cidades mais justas e sustentáveis.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo: A fiscalização sisatemática, baseada na cosntrução de uma rotina de fiscalização inteligente, calçada em dados / levantamentos para uma acertada toma de decisão dos gestores, tem se mostrado eficiente, mesmo dentro da nossa pequena capacidade operacional, na busca de garantir a sociedade que as construções tenham a assistencia de um profissional habilitado. Em reflexo as essas ações, vários materiais orientativos são disponibilizados pelo CAU/AL na busca agir como indutor do processo de construção assitida, além de inibir a ação de "leigos" na cadeira da construção civil, garantindo ao
Arquiteto, seu espaço legal conforme a Lei 12.378/2010.

