4. AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2018
ORIENTAÇÕES:
d. As informações de referência, quanto à programação aprovada, devem estar em conformidade com as da última Programação aprovada para 2018 e constantes do Siscont.net.

Perspectivas

Objetivo Estratégico Principal

Sociedade

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

P

CAU +

Tornar a fiscalização um vetor de
melhoria do exercício da arquitetura e
urbanismo

A

Fiscalização sistemática

A

Aporte ao centro de serviços
compartilhados - CSC - Fiscalização

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

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

* P/A Iniciativas Estratégicas ( Denominação)

METAS FÍSICAS
Justificativa para as metas
REALIZADAS EM 2018
físicas não realizadas
(Devem ser mencionadas,
Unidade Organizacional
prioritariamente, as metas frente às aprovadas no
Plano de ação de 2018.
que contribuíram para o
efetivo resultado da
Ações realizadas:
01 Palestra - Luz na
Arquitetura; 01 Palestra Meta alcançada.
Presidência
O potencial do Sketchup
na Arquitetura; 01
Atingimos uma marca de
2.584 atividades
fiscalizadas. Ao todo,
foram 646 processos
gerados no ano de 2018,
Comissão de Exercício
que gerou 389 relatórios
Meta alcançada.
Profissional - CEP/AL
de fiscalização e 151
notificações preventivas.
Além disto, o setor de
fiscalização gerou, ainda,
um total de 106 auto de
infrações por não

Contribuição com 100% da
cota parte do CAU/AL
Para “Assegurar a eficácia
no atendimento e no
relacionamento com os
arquitetos e urbanistas e
a Sociedade” o CAU/AL
aplica pesquisa de
satisfação nos
atendimentos. Foi
possível fazer uma análise
geral do CAU e traças
Contribuição com 100% da
cota parte do CAU/AL
Realização de 01
Seminário ATHIS para um
público de 250
profissionais da
arquitetura e engenharia,
foi realizado em parceria
com a ONU Habitat e
Governo de Alagoas, o
Seminário “ATHIS:
desafios e estratégias para
acesso à moradia
adequada em Alagoas”
teve como palestrantes:
Arquiteto Gilson
Paranhos, Presidente da
Companhia
deevento
Realização de

Meta alcançada.

Aporte financeiro
realizado.

Meta alcançada.

Atendimento por canal:
SICCAU: 2.077 ; Telefone:
1.876 ; E-mail: 985 ;
Presencial: 519 ;
Whatsapp: 224 ;
Instagram: 08 ; Facebook
06 ; Dúvidas sobre
fiscalização: 216

Meta alcançada.

Aporte financeiro
realizado.

Meta alcançada.

Realização do seminário,
em parceria com a ONU e
Governo de Alagoas;
Participação de quase 250
pessoas (meta de 100).

Meta alcançada.

Participação
de
85
profissionais e formandos,
além de autoridades e
jornalistas. Realização de
03 premiações, conforme

A

Atendimento

A

Aporte ao centro de serviços
compartilhados - CSC - Atendimento

P

Sou arquiteto, e agora?

p

Dia do Arquiteto (Pêmio TFG)

p

Cauniversitário

200 estudantes
capacitados

comemorativo do dia do
Arquiteto, com
Solenidade de premiação
para os 03 primeiros

Assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicação com a
sociedade

A

Comunicação - Plano de mídia

Um dos melhores anos do
CAU/AL
na
mídia,
impulsionado
pelos
eventos do voltados para
Assistência Técnica em
Meta alcançada.
arquitetura e Urbanismo.
Os valores gerados em
mídia
espontânea
chegaram a R$ 388.512,72.
A área da fiscalização

Promover o exercício ético e
qualificado da profissão

p

Ética na arquitetura

Não executado

Fomentar o acesso da sociedade à
Arquitetura e Urbanismo

P

A

Assegurar a sustentabilidade
financeira

A

A
Aprimorar e inovar os processos e as
ações

A

METAS FINANCEIRAS

RESULTADOS
Justificativa dos
ALCANÇADOS EM 2018 resultados não alcançados
Contextualizar, frente ao
frente aos aprovados na
resultado estabelecido
última Programação de
para a iniciativa
2018.
estratégica. (Considerar os
Foi promovido uma
agenda de capacitação
continuada. O CAU/AL
Meta alcançada.
buscou parceiros para
oferecer cursos em áreas
A Fiscalização esteve
presente em nas
principais cidades do
Estado em 2018, dentre
elas: Água Branca;
Arapiraca (6 X); Barra De
Meta alcançada.
São Miguel (2 X); Coruripe;
Delmiro Gouveia;
Jaramataia; Maragogi (2
X); Messias;
Monteirópolis; Murici;
Olha D'água Do Casado;

Contratação de 04
profissionais via edital,
com base em 01
memorando de
entendimento assinado
com Governo do Estado e
ONU HABITAT. Também
Assitência Técnica em Habitação de
foi realizado 01 Seminário
Interesse Social - ATHIS
ATHIS para um público de
250 profissionais da
arquitetura e engenharia,
foi realizado em parceria
com a ONU Habitat e
Governo de Alagoas, o
Seminário “ATHIS:
desafios e estratégias para
Pagamentos em dia de
Manutenção das rotinas administrativas
fornecedores,
do CAU/AL
funcionários e
Foi garantido um
suplemento orçamentário
e financeiro para o
pagamento de taxas
bancárias, valor cobrado
bem acima do convênio
estabelecido com o Banco
do Brasil (o banco passou
Reserva de contigência
a cobrar o valor de R$
7,00 (sete reais) por
liquidação de título, o
valor de R$ 5,30 (cinco
reais e trinta) por baixa de
título), custos esses
previstos na atividade
"Manutenção das rotinas
administrativas do
Contribuição ao fundo nacional de
Contribuição realizada
apoio aos CAU/UF's

Total de 82 notícias,
tendo maior abrangência
em sites. O meio de
comunicação que mais
noticiou sobre o CAU foi a
Gazeta de Alagoas. Todas
as notícias foram de
caráter positivo, com base
na análise qualitativa das
matérias. 8 foram em

Projeto descontinuado em
Não executado
2018 pela alta cúpula
01 Seminário realizado;
01 memorando de
entendimento assinado
com Governo do Estado e
ONU HABITAT;
01 Seleção Pública
Simplificada para
contratação de 04
Meta parcialmente
arquitetos e urbanista
alcançada.
para atuar no programa
ATHIS – Edital 001/2018CAU/AL, para aqueles
municípios que possuam
Plano Local de Habitação
de Interesse Social – PLHIS
e que tenham
instrumentos no seus
Sede funcionando
Meta alcançada.
conforme calendário.

Programação Aprovada
+ Transposições
(R$)
(B)

Total Executado (R$)
( D)

% de Execução

Justificativas para as metas financeiras
não executadas

7.000

7.000

-

-

Os eventos foram realizados em
parceria com os palestrantes e
facilitadores, não havendo custos para
o CAU/AL.

298.176

297.920

249.506

Presidência

63.593

63.593

63.593

100,0

Presidência

151.001

150.758

144.015

95,5

Presidência

12.384

12.384

12.384

100,0

Meta alcançada.

Comissão de Exercício
Profissional - CEP/AL

10.000

10.000

4.997

Meta alcançada.

Comissão de Ensino e
Formação - CEF/AL

30.000

28.813

Comissão Exercício
Profissional - CEP

2.000

Presidência

Projeto descontinuado em
Presidência
2018 pela alta cúpula

Meta alcançada.

Meta alcançada.

Meta alcançada.

Meta alcançada.

Meta parcialmente
alcançada.

Meta alcançada.

Manutenção das instalações da sede

Compra de 03
computadores para as
áreas de fiscalização e
diretoria geral.

Total

-

12.384

63.593

-

12.384

-

100,0

-

100,0

-

-

-

2.000

300

15,0

-

-

-

40.000

41.187

41.187

100,0

-

-

-

5.000

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460.948

435.665

15.142

4.142

-

-

Meta alcançada.

Os eventos foram realizados em
parceria com os palestrantes e
facilitadores, não havendo custos para
o CAU/AL.

Meta alcançada.

Projeto descontinuado em 2018 pela
alta cúpula

Não foi dado a Ordem de Serviços
para os 04 profissionais selecionados,
devido ao atraso do Governo de
Alagoas na definição das áreas. O
processo eleitoral do GOV também
100,0 impactou
no
andamento
da
formalização do Convênio, uma vez
que por força de lei, esse tipo de
instrumento fica proibido no processo
de eleição. O orçamento previsto
ficou como restos a pagar para 2019.

94,5

Meta alcançada.

Meta alcançada.

100% da demanda não
prevista no planejamento Meta alcançada.
anual atendida.

Presidência

34.464

34.464

34.464

100,0

19.485

19.485

100,0

Meta alcançada.

Participação de fóruns,
plenárias, plenárias
ampliadas, reuniões de

Presidência

91.721

91.721

63.981

69,8

18.920

18.744

99,1

12.000

12.000

10.896

90,8

A melhoria na acústica
não foi efetivada devido
ao conflito com calendário Presidência
de eventos, cursos e
palestras de 2018.

p

63.593

-

99,5

449.449

A melhoria na acústica
não foi efetivada devido
Processo de compra de
ao conflito com calendário
computadores realizado.
de eventos, cursos e
palestras de 2018.

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

-

28.665

Presidência

Devido ao baixo
orçamento e
disponibilidade financeira,
dos 04 funcionários e 02
Presidência
conselheiros a serem
capacitados, apenas 01
funcionário foi
contemplado.

Capacitação

-

-

60.000

Participação de 01
colaborador na 2ª
Conferência Nacional dos
Conselhos Profissionais
realizado em Brasília BSB.

A

% de Execução

-

60.000

Devido ao baixo
orçamento e
disponibilidade financeira,
e também motivado pelas
regras sobre licitações, a
capacitação foi focada
apenas no Gerente
Administrativo Financeiro,

Desenvolver competências de
dirigentes e colaboradores

Valor Executado
( R$)

-

60.000

Participação efetiva dos
funcionários e
conselheiros no processo

Pessoas e Infraestrutura

Execução de 83,75% do orçamento
previsto. A não realização da totalidade
83,7 do orçamento se deu a não participação
da equipe técnica aos treinamentos no
CAU/BR.

Valor Previsto
( R$)

Com a parceria com o Governo do
Estado e ONU, houve uma
50,0 coparticipação no custeio Seminário,
resultando numa economicidade para o
CAU/AL.

Presidência

Ações de suprimento a demanda de
deslocamento de pessoal

Atualização contínua do
colaborador, resultando
em eficiência e economia
para o CAU/AL.

Fundo de Apoio

Programação Aprovada
R$ (A)

Meta alcançada.

-

161.030

161.030

10.168

6,3

1.442.960

1.442.960

1.159.822

80,4

Meta alcançada.

-

-

114.382

-

-

-

-

114.206

