
4- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2016:

As informações de referência devem ser retiradas da última reprogramação aprovada.

 Previstos Valor
(R$)  

 Executado Valor
(R$)  

Comissão Exercício Profissional - CEP P Caravana CAU

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

1. 04 campanhas de divulgação das ações / resultados oriundos da fiscalização 

junto a sociedade (ação incluída dentro do plano de marketing do CAU/AL);

2. Realização de 04 reuniões e visitas a prefeitura com seu corpo técnico e 

junto a sociedade a fim de disseminar, orientar e disciplinar a prática da 

Arquitetura e Urbanismo, com foco na Lei e nas diretrizes traçadas pelas 

Resoluções do CAU/BR. 

3. Realizar 04 ações de fiscalização efetiva nas cidades aonde ocorrerão as 

visitas; 

4. Dar continuidade ao projeto Tira Dúvidas CAU aos Profissionais do interior do 

Estado;

Realização de 04 reuniões do projeto 

CaravanaCAU (Marechal Deodoro, Palmeira dos 

índios e Rio Largo e Delmiro Gouvêia); 

1. 04 campanhas de divulgação das ações / 

resultados oriundos da fiscalização junto a 

sociedade (ação incluída dentro do plano de 

marketing do CAU/AL);

2. Realização de 04 reuniões e visitas a 

prefeitura com seu corpo técnico e junto a 

sociedade a fim de disseminar, orientar e 

disciplinar a prática da Arquitetura e 

Urbanismo, com foco na Lei e nas diretrizes 

traçadas pelas Resoluções do CAU/BR. 

3. Realizar ações de fiscalização efetiva nas 

cidades aonde ocorrerão as visitas; 

1. Bom relacionamento com as prefeituras;

2. 04 matérias veiculadas no site do CAU/AL,  redes sociais e jornais; 

3. Realização conjunta de fiscalização, no total de 80 realizadas; 

4. Protocolo de 04 ofícios com as atribuições do Arquiteto e 

Urbanista e solicitação de colaboração mútua de informações e 

fiscalizações;

                                   1.200,00                         -                       1.200,00                               -   0,0

Não houve a participação de conselheiros  nas idas as 
cidades. As Ações foram coordenadas pelo Fiscal e foram 
realizadas nas fiscalizações / viagens de rotinas no 
interior do Estado, sendo portando, custeio oriundos da 
"fiscalização sistemática".

Comissão Exercício Profissional - CEP 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 200 estudantes.
Realização de 04 boas-vindas nas faculdades de 

arquitetura – Projeto CAUniversitário; 

04 boas vindas, um evento para cada IES 

(UFAL, CESMAC, FAT, UNIT),

Realização de 04 boas-vindas nas faculdades de arquitetura –  com 

foco nas normativas do CAU/AL e atividade profissional.

 Participação de cerca de 120 estudantes; 

Cerca de 300 alunos recepcionados;
                                   3.500,00                         -                       3.500,00                               -   0,0

Por medida de economia, o CAU/AL optou em realizar os 
eventos, não mais em auditório alugados, mas nas 
próprias salas de aulas das IES. Os custos de impressão, 
banner, aluguel de equipamentos de áudio visual e etc. 
ficaram por conta das IES.

Comissão de Exercício Profissional - CEP/AL P Sou Arquiteto! E Agora ?

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

Palestra: Sou Arquiteto. E Agora? 03 palestras realizadas em 02 IES: UFAL e UNIT.  

100 estudantes e/ou profissionais capacitados, 

em cursos de empreendedorismo, contratos, 

orçamento e normas técnicas (Cód. 

Urbanísticos, Planos Diretores e ABNT/NBRs). 

01 Palestra na semana de arquitetura e urbanismo da UFAL de 

Arapiraca para 120 estudantes com o tema: “O paradigma do CAU”;

02 Palestras na semana de arquitetura e urbanismo da UNIT para 350 

estudantes com o tema: “CAU e a assistência técnica no Brasil.” 

                                 37.000,00                         -                    37.000,00                               -   0,0

Por medida de economia, o CAU/AL optou em realizar os 
eventos, não mais em auditório alugados, mas nas 
próprias salas de aulas das IES. Os custos de impressão, 
banner, aluguel de equipamentos de áudio visual e etc. 
ficaram por conta das IES. Os custos com os palestrantes  
sobre os temas de contrato e empreendedorismos foram 
canceladas. Demais assuntos foram ministrados pela 
equipe do CAU/AL.

Comissão de Ensino e Formação - CEF P
Dia do Arquiteto

(Prêmio TFG)

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

Edital de concurso lançado;

Visitas as IES (03) para divulgação do prêmio;

Evento comemorativo ao dia do Arquiteto;

Evento comemorativo de inauguração da sede própria do CAU/AL.

Evento comemorativo ao dia do Arquiteto;

Evento de inauguração da sede própria;

Premiação aos, com computadores e impressoras 

aos vencedores do prêmio TFG.

Evento e premiação aprovados, dentro do 

padrão de redução de custos devido a crise 

financeira e a queda de arrecadação. 

Realização de 03 visitas de divulgação as faculdades participantes do 

Prêmio Zélia Maia Nobre, para estimular, difundir e incentivar a 

participação dos formandos em concursos de projeto de arquitetura, 

totalizando cerca 100 estudantes;

Realização do Prêmio Zélia Maia obre em excelência no TFG, com a 

premiação de  01 primeiro colocado, 01 segundo colocado , 01 

terceiro colocado e 01 menção honrosa, com a entrega de bolsas de 

estudos de pós graduações para os 02 primeiros colocados, notebook 

para os 03 primeiros colocados e 01 impressora A3 para o 1° 

colocado, conforme edital publicado;

 Evento de confraternização do  dia do arquiteto, para 150 pessoas;

 inauguração Oficial da sede definitiva / própria do CAU/AL.

                                 22.000,00                         -                    22.000,00                21.140,00 96,1

Comissão de Ensino e Formação - CEF P Residência Técnica

Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada

Seminário realizado. Evento com os coordenadores das IES.

Disseminar a importância e influenciar a 

prática da Residência técnica como forma de 

aprimoramento e formação continuada dos 

profissionais. 

Seminário realizado com uma Palestrante Ângela Gordilho , da UFBA, 

com a capacitação de 08 coordenadores e subcoordenadores das 

Instituições de Ensino Superiores de Alagoas.  

                                   3.250,00                         -                       3.250,00                               -   0,0

Devido à crise econômica do país, em 2016 o CAU/AL 
teve uma  queda de arrecadação. Mediante a este 
cenário, a Comissão de Administração e Finanças CAF/AL 
emitiu a deliberação ° 01-004/2016, restringindo viagens, 
eventos e outros gastos que não fossem estritamente 
necessários, com exceção da área da fiscalização. O 
CAU/BR, através do Ofício Circular CAU/BR n° 6/2016-PR, 
com base na reunião ordinária de 02/09/2016 da CPFI-
CAU/BR, emitiu preocupação com o cenário de 
arrecadação baixa do CAU/AL e sugeriu ponderações na 
execução orçamentária. Diante do exposto, esta  ações do 
CAU/AL ficou suspensa.

Comissão de Ensino e Formação - CEF P
Programa de Formação 

continuada

Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada

100 profissionais capacitados. Não realizado. Não realizado. Não realizado.

Devido a crise econômica do país, em 2016 o CAU/AL teve uma 

considerável queda de arrecadação. Mediante a este cenário, a Comissão 

de Administração e Finanças CAF/AL emitiu a deliberação ° 01-0004/2016 , 

restringindo viagens, eventos e outros gastos que não fossem estritamente 

necessários, com exceção da área da fiscalização. o CAU/BR, através do 

Ofício Circular CAU/BR n° 6/2016-PR, com base na reunião ordinária de 

02/09/2016 da CPFI-CAU/BR, emitiu preocupação com o cenário de 

arrecadação baixa do CAU/AL e sugeriu ponderações na execução 

orçamentária. Diante do exposto, as ações do CAU/AL ficaram 

prejudicadas as atividades / projetos estratégicos locais na execução da 

sua totalidade. 

                                   3.250,00                         -                       3.250,00                               -   0,0

Devido à crise econômica do país, em 2016 o CAU/AL 
teve uma  queda de arrecadação. Mediante a este 
cenário, a Comissão de Administração e Finanças CAF/AL 
emitiu a deliberação ° 01-004/2016, restringindo viagens, 
eventos e outros gastos que não fossem estritamente 
necessários, com exceção da área da fiscalização. O 
CAU/BR, através do Ofício Circular CAU/BR n° 6/2016-PR, 
com base na reunião ordinária de 02/09/2016 da CPFI-
CAU/BR, emitiu preocupação com o cenário de 
arrecadação baixa do CAU/AL e sugeriu ponderações na 
execução orçamentária. Diante do exposto, esta  ações do 
CAU/AL ficou suspensa.

Presidência A Capacitação
Desenvolver competências de dirigentes 

e colaboradores
Funcionários capacitados Não realizado. Não realizado. Não realizado.

Devido a crise econômica do país, em 2016 o CAU/AL teve uma 

considerável queda de arrecadação. Mediante a este cenário, a Comissão 

de Administração e Finanças CAF/AL emitiu a deliberação ° 01-0004/2016 , 

restringindo viagens, eventos e outros gastos que não fossem estritamente 

necessários, com exceção da área da fiscalização. o CAU/BR, através do 

Ofício Circular CAU/BR n° 6/2016-PR, com base na reunião ordinária de 

02/09/2016 da CPFI-CAU/BR, emitiu preocupação com o cenário de 

arrecadação baixa do CAU/AL e sugeriu ponderações na execução 

orçamentária. Diante do exposto, as ações do CAU/AL ficaram 

prejudicadas as atividades / projetos estratégicos locais na execução da 

sua totalidade. 

                                 10.000,00                         -                    10.000,00                               -   0,0

Devido à crise econômica do país, em 2016 o CAU/AL 
teve uma  queda de arrecadação. Mediante a este 
cenário, a Comissão de Administração e Finanças CAF/AL 
emitiu a deliberação ° 01-004/2016, restringindo viagens, 
eventos e outros gastos que não fossem estritamente 
necessários, com exceção da área da fiscalização. O 
CAU/BR, através do Ofício Circular CAU/BR n° 6/2016-PR, 
com base na reunião ordinária de 02/09/2016 da CPFI-
CAU/BR, emitiu preocupação com o cenário de 
arrecadação baixa do CAU/AL e sugeriu ponderações na 
execução orçamentária. Diante do exposto, esta  ações do 
CAU/AL ficou suspensa.

Presidência p
Comunicação - Plano de 

mídia

Assegurar a eficácia no relacionamento e 

comunicação com a sociedade

1. Operacionalização do site do CAU/AL;

2. Elaboração de reportagens, entrevistas e manuais práticos;

3. Acompanhamento junto aos meios de comunicação;

4. Atualização e monitoramento nas redes sociais;

5. Elaboração de releases internos (interesse dos associados e site CAU) e 

releases externos;

1. Site do CAU/AL em funcionamento e atualizado;

2. Reportagens realizadas e entrevistas em meios 

de comunicação;

3. Clippagem realizada;

4. Monitoramento realizado;

5. Não realizado.

Assessorar o CAU/AL nos assuntos 

relacionados à comunicação e imprensa;

Assessorar a Presidência;

Clipping;

Geração de sugestão de pauta para a 

imprensa.

Rodada de bate papos com os candidatos à prefeitos, no total de 05;

15 inserções em jornais impressos;

16 inserções em sites;

05 inserções de TV;

                                 25.489,00           (1.110,30)                  24.378,70                20.000,00 82,0 Valor transposto para o centro de custos 

Presidência P Patrocínio

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em arquitetura e 

urbanismo

Palestra a ser realizada. Não realizado. Não realizado. Não realizado.

Devido a crise econômica do país, em 2016 o CAU/AL teve uma 

considerável queda de arrecadação. Mediante a este cenário, a Comissão 

de Administração e Finanças CAF/AL emitiu a deliberação ° 01-0004/2016 , 

restringindo viagens, eventos e outros gastos que não fossem estritamente 

necessários, com exceção da área da fiscalização. o CAU/BR, através do 

Ofício Circular CAU/BR n° 6/2016-PR, com base na reunião ordinária de 

02/09/2016 da CPFI-CAU/BR, emitiu preocupação com o cenário de 

arrecadação baixa do CAU/AL e sugeriu ponderações na execução 

orçamentária. Diante do exposto, as ações do CAU/AL ficaram 

prejudicadas as atividades / projetos estratégicos locais na execução da 

sua totalidade. 

                                 10.028,00         (10.028,00)                                 -                                 -   0,0 valor no Siscont - R$ 0, informar a transposição

Presidência A Atendimento

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os arquitetos e 

urbanistas e a sociedade

Atender os profissionais e ao publico em geral.

Total de atendimentos: 5.332, tendo como média 

de 20,19 atendimentos / dia;        

 

20 mini cursos "tira dúvidas CAU";  

Atendimento ágil , com excelência e com foco 

no arquiteto e urbanista.

O CAU/AL registrou  um total de 5.332 atendimentos nas seguintes 

áreas: Total de 3.914, sendo que 2.317 via telefone, 630 via e-mail, 

762 de forma presencial, e 215 via redes sociais: Facebook ou 

Whatsapp; Aplicação de pesquisa de satisfação (média de 9,7 de 

aprovação); Total de atendimentos: 5.332, tendo como média de 

20,19 atendimentos / dia; 

Realização de 10 edições do mini curso "tira Dúvidas CAU”, com foco 

na tabela de honorários totalizando 55 profissionais capacitados. 02 

apresentações da Tabela de Honorários para arquitetos ligados ao 

setor do mercado imobiliário, totalizando 12 profissionais / 

escritórios capacitados. 08 edições mini curso Tira Dúvidas CAU, 

sobre normativas, resoluções e atribuições profissionais, totalizando 

38  profissionais capacitados.

     

  

                              127.067,00            6.582,07                133.649,07              132.548,25 99,2
Valores no Siscont - R$ 133.649,33- R$ R$ 132.548,25, 
informar a transposição e justificar

Presidência A

Manutenção das rotinas 

administrativas do 

CAU/AL

Assegurar a sustentabilidade financeira Funcionamento da sede do CAU/AL Funcionamento pleno do CAU/AL

Atender 100% das demandas presenciais;

Atender em até 05 dias todas as demandas que 

dependam exclusivamente do CAU/AL;

Aplicar a pesquisa de satisfação;

Manter a sede organizada e em pleno 

funcionamento;

Demanda no SICCAU: 1.418 “processos”;

Atendimentos: Total de 3.914, sendo que 2.317 via telefone, 630 via e-

mail, 762 de forma presencial, e 215 via redes sociais: Facebook ou 

Whatsapp;

Aplicação de pesquisa de satisfação (média de 9,7 de aprovação);

Total de atendimentos: 5.332, tendo como média de 20,19 

atendimentos / dia;                       

                              412.645,00          18.128,05                430.773,05              415.865,55 96,5
Valores no Siscont - R$ 430.773,05- R$ R$415.865,55 
informar a transposição e justificar

Presidência A Fiscalização 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 municípios do Estado de Alagoas.

Fiscalizações realizadas na capital e no interior do 

estado, tendo 3.030 atividades fiscalizadas. 

Fiscalização em feiras, eventos e shows;

Fiscalização nas cidades de  Maceió (Capital), 

Arapiraca, Marechal Deodoro, Rio Largo, São 

Miguel dos Campos, São Miguel dos Milagres, 

Delmiro Gouvea, Taquarana, União dos 

Palmares, Palmeira dos Índios, Campo Alegre, 

Barra de São Miguel, Paripueira, Água Branca e 

Penedo;

Fiscalização em edif.. comerciais e residenciais 

com base na ABN 16280;

Reuniões com síndicos;

424 Obras fiscalizadas;

606 Relatórios gerados;

384 Notificações Preventivas;

151 Autos de Infrações;

31 Denúncias apuradas;

10 Feiras, eventos e show;

08 viagens ao interior.

01 Reunião com SECOVI – Treinamentos para os síndicos;

Revisão e aprimoramento de 02 documentos internos de fiscalização;

01 Reunião com as IES para orientação quanto à emissão dos RRT pelos Docentes;

08 impugnações de editais de licitações;

01 retificação de resolução – Res. 008/2015 TCE/AL

Obs.: 

COMPARAÇÃO DE DEZEMBRO 2015 x DEZEMBRO/2016

1- Diminuição de 4,55% na emissão de RRT's;

2- Aumento de 95,07% na emissão da Taxa de RRT Extemporâneo;

3- Aumento de 214% no pagamento de multas do RRT Extemporâneo.

                              245.612,00            4.357,77                249.969,77              248.345,98 99,4
Valores no Siscont - R$ 249.969,57- R$ R$ 248.345,98 
informar a transposição e justificar

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.

Ações realizadas para participação em palestra, 

seminários, treinamentos nas áreas de gestão 

(GESPÚBLICA), orçamento e finanças, fiscalização 

/ técnica.

Viagens e participações junto aos eventos do 

CAU/BR realizadas.

Treinamentos e aperfeiçoamentos dos processos e entendimentos 

das resoluções e normativas, conforme treinamentos, palestras, 

seminários e etc. promovidos pelo CAU/BR. 

Devido a crise econômica do país, em 2016 o CAU/AL teve uma 

considerável queda de arrecadação. Mediante a este cenário, a Comissão 

de Administração e Finanças CAF/AL emitiu a deliberação ° 01-0004/2016 , 

restringindo viagens, eventos e outros gastos que não fossem estritamente 

necessários, com exceção da área da fiscalização. o CAU/BR, através do 

Ofício Circular CAU/BR n° 6/2016-PR, com base na reunião ordinária de 

02/09/2016 da CPFI-CAU/BR, emitiu preocupação com o cenário de 

arrecadação baixa do CAU/AL e sugeriu ponderações na execução 

orçamentária. Diante do exposto, as ações do CAU/AL ficaram 

prejudicadas as atividades / projetos estratégicos locais na execução da 

sua totalidade. 

                                 55.000,00         (10.933,65)                  44.066,35                43.468,78 98,6
Valor no Siscont - R$44.065,35- informar a transposição 
e justificar

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 Contribuição realizada.
Manter em dia a contribuição com a cota do 

CAU/AL referente ao CSC.
Contribuição realizada 100%.                                  79.090,00                         -                    79.090,00                77.489,00 98,0                                    74.896                                        74.896 

Presidência A

Contribuição ao fundo 

nacional de apoio aos 

CAU/CAUFS

Assegurar a sustentabilidade financeira Contribuir com 100% da cota parte do CAU/AL Contribuição realizada.
Contribuir com 100% da cota parte do CAU/AL 

para o fundo.
Contribuição realizada.                                  37.990,00                  37.990,00                37.990,00 100,0

Presidência A Reserva de Contingência Assegurar a sustentabilidade financeira Custear 100% das demandas não planejadas no período de 1 ano. Não realizado
Custear 100% das demandas não planejadas 

no período de 1 ano.

Valor transferido para o Centro de Custos de Manutenção das rotinas 

administrativas do CAU/AL.

Devido ao atraso na reforma da nova Sede as despesas previstas com o 

aluguel e demais encargos foram suplementados (transposição de 

recursos).

                                   8.496,00           (6.996,00)                     1.500,00                               -   0,0

Comissão de Administração e Finanças - 
CAF

p

Aquisição de 

equipamentos para a 

nova sede

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a gestão e o 

atendimento dos arquitetos e urbanistas 

e a sociedade

Sede equipada Licitação  realizada e Obras executadas.  Sede própria e  em funcionamento.                               361.108,00                361.108,00              284.867,06 78,9

                                1.442.725                        (0)                  1.442.725                1.281.715                      88,8                                   74.896                                        74.896 

 METAS FÍSICAS   METAS FINANCEIRAS  

Total Aprovado + 

Transposição(R$)

(C=A+B)

 Realizadas Denominação
Objetivo Estratégico Principal 

(Mapa Estratégico)
Unidade Responsável

 Total 

Aprovados
Programação Aprovada 

(A)

Transposição

(B)

 RESULTADOS 
Total Executado 

(R$)

(D)

 Realizados * P/A FA % de Execução Aprovadas
Justificativas para as metas financeiras não alcançadas 

 Fundo de Apoio Justificativas para as metas físicas e resultados não alcançados 


