
4- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2017:

 Valor 
Previsto 

(R$)  

 Valor Executado 
(R$)  

Comissão Exercício 
Profissional - CEP 

P Cauniversitário
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão 
das melhores práticas em arquitetura e urbanismo

320 estudantes capacitados em 02 IES: UFAL e UNIT.

03 cursos de tabela de honorários na UFAL Arapiraca;
02 Participações da SEMANAU UFAL Arapiraca para tratar sobre atribuição e ética profissional;
02 Apresentações do ATHIS (UFAL E UNIT);

Totalizando 320 estudantes capacitados e treinados. 

                                      1.000                    1.000                       750 75,0

Nos valores estavam previstos pagamentos 
de diárias para a visita as IES no interior do 
estado. Houve a necessidade de se mandar 

apenas 01 funcionário. 

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

100 profissionais e estudantes capacitados
Previsto para realização no segundo semestre de 2017, porém, com o advento das eleições, a presidencia 
decidiu não executar a ação.

Previsto para realização no segundo semestre de 2017, porém, com o advento das eleições, a presidencia decidiu não executar a ação.                                    10.000                   10.000                         -   0,0

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

Participação de 90 profissionais e estudantes

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 85 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 prêmio em dinheiro e bolsas de estudos de pós graduações para os 02 primeiros colocados, conforme edital publicado;

 Evento de confraternização do  dia do arquiteto, para 150 pessoas
Solenidade de diplomação dos novos conselheiros - gestão 2018-2020.

                                   30.000                   30.000                   29.570 98,6

Presidência A Capacitação Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Capacitação de 02 funcionários, do total 06.
Os cursos  de capacitação escolhidos pela alta gestão, mais o custo de diárias e passagens, consumiram cerca 
de 76% do orçamento. Houve a priorização de 02 funcionários em 2017.  

Capacitação do Gerente administrativo no Portal de compras do Governo Federal;
capacitação do Diretor Geral no curso do sistema Implanta, módulo de compras, passagens e diárias.
Ambos os cursos realizados em Brasília - DF.

Os cursos  de capacitação escolhidos pela alta gestão, mais o custo de diárias e passagens, consumiram cerca de 76% do orçamento. 
Por isso, para 2017, houve a priorização de 02 funcionários em 2017.  

                                   11.000                   11.000                    8.433 76,7

Os cursos  de capacitação escolhidos pela alta gestão, 
mais o custo de diárias e passagens, consumiram cerca 
de 76% do orçamento. Houve a priorização de 02 
funcionários em 2017.  

Presidência p
Comunicação - Plano de 
mídia

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

30 Produções de matérias no site do CAU/AL;
09 inserções em TVs;
19 inserções em Jornais Impressos;
32 Inserções Sites de notícias;
03 entrevistas Rádios;

Total de 63 inserções em mídia, todas espontânea, totalizando um valor de R$ 193.324,92, sendo o melhor ano em comunicação,  melhoria da imagem do CAU/AL junto a 
sociedade e ajudando a esclarecer qual o papel do Conselho e do Arquiteto para sociedade;

                                   31.000                    5.600                   36.600                   36.600 100,0

Presidência A Atendimento
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 
arquitetos e urbanistas e a sociedade

Preencher informação
5.700 atendimentos. Por ordem de demanda, tivemos em primeiro colocado através do uso de telefone, totalizando 2.208 contatos. Em segundo lugar com 1.751 
atendimentos, foi através do Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU). Em sequência veio 738 atendimentos realizados de forma presencial na sede, 701 
por e-mail, 270 através da ferramenta whatsapp, 27 pelo facebook. 

                                 147.000                   (1.189)                 145.811                 141.232 96,9

Presidência A
Manutenção das rotinas 
administrativas do 
CAU/AL

Assegurar a sustentabilidade financeira Funcionamento da sede do CAU/AL

Suporte administrativo para o setor de atendimento, com 5.700 atendimentos em 2017;
Suporte ao setor de fiscalização, com 306 obras e 1.530 atividades técnicas fiscalizadas;
Contratos em ordem; 
Suporte à reuniões de Comissões e Plenárias;
Compras e despesas ordinárias em perfeito ordenamento

                                 427.900                    6.958                 434.858                 420.552 96,7

Presidência A Fiscalização sistemática
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 
arquitetura e urbanismo

Fiscalização sistemática realizadas;
Apuração de denuncias;
Reuniões com prefeituras;
Envio de ofícios a prefeituras com indícios de irregularidades;
Fiscalização de eventos;

306 obras fiscalizadas;
1530 atividades técnicas fiscalizadas;
14 cidades com presença da fiscalização;
Apuração de 16 denúncias; 
342 atendimento à dúvidas quanto aos processos de fiscalização;
Fiscalização da CASA COR ALAGOAS: 50 ambientes;
Fiscalização de 03 eventos de Réveillons.

                                 263.160                      (858)                 262.302                 253.334 96,6

Presidência A
Ações de suprimento a 
demanda de 
deslocamento de pessoal

Aprimorar e inovar os processos e as ações
Atendimento as demandas de deslocamento dos funcionários e conselheiros do 
CAU/AL solicitadas.

Demandas de deslocamento dos funcionários e conselheiros do CAU/AL atendidas.                                    50.000                      (914)                   49.086                   42.337 86,3

Presidência A X
Aporte ao centro de 
serviços compartilhados - 
CSC

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão 
e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Contribuição com 100% da cota parte do CAU/AL Contribuição realizada.                                    85.725                   85.725                   85.725 100,0               82.315                   82.315 

Presidência A
Contribuição ao fundo 
nacional de apoio aos 
CAU/CAUFS

Assegurar a sustentabilidade financeira Contribuição com 100% da cota parte do CAU/AL Contribuição realizada.                                    35.884                   35.884                   35.884 100,0

Presidência A Reserva de Contingência Assegurar a sustentabilidade financeira Custeamento 100% das demandas não planejadas no período de 1 ano. Custeamento faz das demandas não planejadas no período.                                    10.650                   (4.597)                    6.053                         -   0,0

Presidência P
Assistência Técnica em 
habitação de Interesse 
Social - ATHIS

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo Seleção de 02 profissionais através de edital público (edital n. 02/2017 CAU/AL).

Contratação de 02 profissionais;
pagamento de Honorários pela Tabela de Honorários do CAU;
Atuação em comunidades atingidas pelas chuvas - Decreto emergencial;
Contratação de até 740m² em projetos;

                                   32.036                   32.036                   32.036 100,0

Comissão Eleitoral P Processo Eleitoral 2017
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

Processo eleitoral realizado.

Participação de 01 treinamento no CAU/BR;
02 inserções em mídia empresa;
Inscrição de 02 chapas;

                                      5.000                   (5.000)                         (0)                         -   0,0

Participação de 01 treinamento no CAU/BR com recurso 
oriundo da atividade "Ações de suprimento a demanda 

de deslocamento de pessoal", uma vez que a 
reformulação orçamentária para criação de centro de 
custo específico só foi concluída após o treinamento.

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

Compra de mobiliário e troca de todos os computadores.
Compra de 12 mesas e 45 cadeiras para o auditório;
Compra de 02 Notbooks;
01 TV para sala de reunião.

O processo de aquisição de equipamento começou no segundo semestre de 2017. Pelo curto espaço de tempo, optou-se pela adesão 
a registro de preços, tentativa frustrada. Porém, realizamos a compra de 02 notbooks de forma a equipar o auditório e a sala de 
reuniões., e 01 Tv para a sala de reuniões. 

                                 118.791                           1                 118.792                   12.300 10,4

Ampliação da sede, com a criação de mais 02 salas e 01 
arquivo, ficou para 2018 devido ao processo eleitoral, 

uma estratégia da presidência. O processo de aquisição 
de equipamentos (11 computadores) começou no 

segundo semestre de 2017. Pelo curto espaço de tempo, 
optou-se pela adesão a registro de preços, tentativa 

frustrada. Porém, realizamos a compra de 02 notbooks 
de forma a equipar o auditório e a sala de reuniões e 01 

Tv para a sala de reuniões.

                   1.259.147                  (0,00)         1.259.147         1.098.753                    87,3       82.315           82.315 

% de Execução 

 Total 

 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 

As informações de referência, quanto à programação aprovada, devem estar em conformidade com as da última Reprogramação 

Denominação Objetivo Estratégico Principal (Mapa Estratégico)
Justificativa para as metas físicas não realizadas frente as aprovadas no Plano de ação de 2017.  METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2017 Unidade 

Organizacional
* P/A

F
A

 Fundo de Apoio 
Justificativa dos resultados não alcançados frente aos aprovados no Plano de ação de 2017.

Programação Aprovada (A)
Transposição   

(B)
Total Executado (R$)                                           

( D)
Justificativas para as metas financeiras não executadas

 METAS FINANCEIRAS  

Total Aprovado + 
Transposição
(R$)  (C=A+B)


