
PROJETO/ ATIVIDADE DENOMINAÇÃO METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS RESULTADOS JUSTIFICATIVAS

CARAVANA CAU/GO
Implantação de 

escritórios regionais

Realização das caravanas do CAU/GO no 

interior do estado de Goiás para 

apresentação e esclarecimentos acerca do 

Conselho, produção de material gráfico, 

deslocamento de funcionários, pagamento de 

diária e ajuda de custo, fornecimento de 

lanche durante as reuniões

Foram realizadas caravanas no 

interior do Estado de Goiás com 

toda estrutura necessária

Fortalecimento Institucional do 

Conselho com comunidade e 

prefeituras no Interior do Estado.

Ação de promoção e Fortalecimento do 

CAU/GO perante aos profissionais e 

sociedade

CONCESSÃO DE 

PATROCÍNIO

Patrocínio de 

projetos de 

administração de 

terceiros

Concessão de patrocínio a projetos de 

relevância para a Arquitetura e Urbanismo
5 projetos patrocinados 

Visibilidade do CAU/GO em 

eventos de instituições ligadas a 

arquitetura e urbanismo do 

estado de Goiás, promoção e 

difusão do conhecimento

Interação Institucional e fortalecimento 

da Arquitetura e Urbanismo

CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA 

REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO

Efetivação do quadro 

de funcionários do 

CAU/GO

Realização do Concurso Público em parceria 

com o CAU/BR

Publicação de Extrato do 

Concurso Público em jornal de 

grande circulação,

Publicação dos resultados 

dentro do prazo legal.

Criação de corpo de funcionários efetivo 

do Conselho.

Processos inscritos na divida 

ativa da união.

Mais de 40 processos 

administrativos ajuizados e 

pagos

Aplicabilidade das leis nos 

processos administrativos em 

geral e nos processos judiciais 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES): 2013

EMBASAMENTO 

JURÍDICO PARA 

AÇÕES DO CAU/GO

Orientar e aplicar o 

que denomina a 

legislação da 

administração 

pública e do CAU/GO 

Realizar as demandas com obediência à 

legislação com satisfatoriedade no prazo, 

com eficiência e agilidade

Emissão de pareceres, emissão 

e análises de contratos, termos e 

convênios) advindos da 

Presidência, Diretoria e 

Gerências, Atendimento das 

demandas e processos da dívida 

ativa

Houve contratação direta de assessoria 

jurídica para assuntos destinados a 

aquisição da sede própria do CAU/GO
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REFORMA 

REGIMENTAL

Reformulação do 

Regimento Interno

Estudo e Alteração de dispositivos que não 

estivesse em conformidade com a lei e 

regimento interno do CAU/GO e aprovação 

em Plenária do CAU/GO

Realização de leitura e análise 

do dispositivo provisório; 

Formatação da proposta de 

alteração do Regimento Interno 

Provisório sua revisão e 

aprovação aprovado em plenária

Aguardando homologação do 

CAU/BR para publicação no 

diário oficial

Aprimorar a organização institucional do 

Conselho.

AMPLIAÇÃO DA SEDE 

PROVISORIA 

Estruturação da sede 

provisória

Aquisição de matérias, serviços e produtos 

para ampliação da sede provisória; instalação 

de sala de reuniões

Licitação de equipamentos, rádio 

taxi, aquisição de veículos entre 

outros

Investimento em mobiliário 

Melhoria no desempenho das 

atribuições dos funcionários, redução de 

locação de equipamentos para os 

eventos.

ORGANIZAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA 

SEDE PROVISÓRIA

Manutenção de 

atividades do 

CAU/GO

Prover estrutura física, material e de serviço 

para oferecer condições de trabalho e 

comodidade aos funcionários, conselheiros e 

profissionais 

Organização de processos e 

procedimentos; Otimização dos 

recursos; Locação e organização 

do espaço físico

Garantia de materiais e serviços 

comuns; Condições de 

continuidade nos trabalhos de 

todas as áreas do CAU/GO

Realização de licitações para 

terceirização de serviços e compras; 

Mais estruturação e organização no 

ambiente organizacional

Capacitação da equipe de trabalho do 

CAU/GO.

Viagens reuniões e trocas de experiências 

com outros CAU/UF

Saúde financeira do conselho

Evitar problemas com prestações de 

contas

ATENDIMENTO AO 

PROFISSIONAL E 

SOCIEDADE

Atendimento ao 

profissional arquiteto 

e urbanista e a 

sociedade 

Coleta de dados biométricos; Cadastramento 

de novos profissionais; Manter atualizado o 

cadastro de profissionais; Padronização do 

atendimento ao profissional

Coleta de dados biométricos, 

atendimento presencial, por 

telefone e internet

Aprimoramento dos meios de 

comunicação da organização 

com o público-alvo e a 

sociedade em geral.

Solucionar dúvidas e fazer atendimento 

à comunidade

SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA E APOIO 

CONTABIL

Sustentabilidade 

financeira do 

Conselho

Monitorar e controlar a utilização dos 

recursos, dentre suas respectivas dotações 

contábeis. Assessorar financeiramente os 

projetos de implantação e estruturação deste 

conselho. Elaborar estratégias práticas para 

promover a redução de custos 

administrativos e operacionais, visando 

assegurar a sustentabilidade 

econômico/financeira da instituição.

Relatórios de financeiros 

apresentados mensalmente às 

comissões e plenário.

Controle e gestão dos recursos 

com eficácia.

CAPACITAÇÃO 

DIVERSAS DA EQUIPE 

Promoção de 

intercambio entre os 

CAU/UF

Viagens e reuniões, troca de 

experiências com CAU/UF

Melhoria na inter-relação da 

equipe e entre os CAU/UF

Melhoria no atendimento e outros 

serviços prestados pelo conselho
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FISCALIZAÇÃO

Implementar as 

ações de fiscalização 

preventiva e de 

rotina do exercício 

profissional, atender 

às denuncias

Elaboração de Projeto de Fiscalização – 

(Fiscalização Voluntária, Fiscal, denuncia, 

contexto político, obras de impacto na cidade, 

preventiva, metas);Normatização da 

fiscalização, autos e cobranças; Adequação 

da fiscalização ao IGEO e ao SICCAU

Planejamento dos projetos da 

fiscalização, fiscalização 

realizadas em diverso bairros da 

capital com mais de 400 

relatórios postados no sistema

Vários relatórios foram 

regularizados, fazendo com que 

a sociedade tenha mais garantia 

do serviço prestado

A fiscalização do exercício profissional é 

missão do conselho

- Dialogar com a comunidade em geral para o 

cumprimento das funções legais do CAU;

- Comunicação efetiva com 

vários órgãos públicos, que 

agora tem conhecimento da 

existência do CAU enquanto 

órgão fiscalizador e regulador da 

profissão de arquiteto e urbanista;

- Fortalecimento Institucional do 

Conselho

- Estabelecer a imagem de um conselho forte 

e atuante perante os profissionais, entidades 

e sociedade;

- Perspectiva – Boletim Online, 

mais de 40 edições enviadas aos 

profissionais com conteúdo 

educativo e informações 

institucionais 

- Assinatura de Convênios com 

diversos órgãos

- Divulgar todas as ações do CAU de forma 

transparente e honesta;

- Estabelecimento de 

relacionamento aberto e sem 

burocracia com os jornalistas, 

várias matérias tiveram a 

participação do CAU/GO

- Contribuir, por meio da Comunicação 

Social, para o desenvolvimento dos 

municípios do Estado de Goiás, de forma 

ordenada e justa para todos os cidadãos.

- Debater sobre os problemas de 

planejamento urbano das cidades.

Aproximação da sociedade e 

arquitetos e do poder público.

Discussão por soluções para os 

principais desafios da Cidade.

- Promover uma reflexão entre a sociedade, 

os profissionais e o poder público sobre as 

demandas mais urgentes de Goiânia.

DIVULGAÇÃO 

INSTITUCIONAL
Atividade

- As atividades são justificadas pela 

necessidade de responder as 

demandas que veêm da sociedade.

ENCONTRO ANUAL 

CAU/GO E SOCIEDADE
Projeto

Evento para aproximadamente 

200 pessoas entre arquitetos e 

urbanistas e sociedade civil 

Aproximar da realidade da população 

brasileira e suas reais demandas
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- Estimular o trabalho de arquitetura e 

urbanismo de qualidade.

- Promover a confraternização entre os 

profissionais da arquitetura e do urbanismo.

- Buscar a valorização profissional por meio 

da premiação e a exposição do evento na 

mídia

- Articular junto aos órgãos competentes, na 

busca do aperfeiçoamento da formação em 

arquitetura e urbanismo, em padrões 

internacionais de qualidade.

Participação nos seguintes 

conselhos:

- Intensificar parcerias com:

- Conselho Municipal de 

Habitação - Conselho Municipal 

da Cidade de Anápolis

a) Órgãos governamentais, visando dotar a 

profissão de legislação moderna e aderente 

ao bom funcionamento da arquitetura e 

urbanismo.

-Conselho Municipal de Política 

para Pessoas com Deficiência ou 

Mobilidade Reduzida

b) Organismos nacionais e internacionais 

como forma de adquirir e transmitir 

conhecimentos relevantes para a arquitetura 

e urbanismo.

- Comissão Técnica Permanente 

de Acessibilidade

- Intensificar o relacionamento interno ao 

CAU/BR e entre este e os CAU/UF.

- Comissão Especial conjunta 

para avaliar o Projeto de Lei que 

trata da implantação do IPTU

- Atuar em estreita parceria com as entidades 

profissionais de arquitetura e urbanismo.
- FÓRUM DA MOBILIDADE

- CONCIDADES Goiás

- Fórum dos Presidentes dos 

CAU/UF´s 

PRÊMIO CAU/GO DE 

ARQUITETURA E 

URBANISMO

Projeto
Evento realizado com público 

estimado em 7000 pessoas

Valorizar a atuação do 

profissional da arquitetura e 

urbanismo

A qualidade do ambiente urbano está 

intimamente ligado ao bom trabalho 

realizado pelo arquiteto e urbanista, 

dentre outros profissionais.

REPRESENTAÇÃO DO 

CAU/GO EM CURSOS, 

SEMINÁRIOS ...

Atividade

Parceira do Conselho e diverso 

órgãos públicos para o 

cumprimento de seus objetivos.

Cumprimento de objetivos comuns em 

parceira com outros órgãos.
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