CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS
AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2018
Unidade Organizacional

*
P/A

Iniciativas Estratégicas
(Denominação)

Área Técnica

A

Fiscalização e Escritórios
Regionais

Planejamento e Finanças

A

Centro de Serviços
Compartilhados Fiscalização

Área Técnica

A

Atendimento ao
Profissional e a Sociedade

Planejamento e Finanças

A

Centro de Serviços
Compartilhados Atendimento

Planejamento e Finanças

Assessoria de
Comunicação

P

P

Objetivo Estratégico
Principal

METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2018

Foram emitidos 284 relatórios de fiscalização em Goiânia e 278
relatórios no interior do Estado e Região Metropolitana, totalizando 562
relatórios, o que excedeu à meta prevista em 212% (previstos 180
relatórios). Foram realizadas 12 campanhas de orientação antes das
fiscalizações, o que excedeu à meta em 100% (previstas: 6 campanhas).
Tornar a fiscalização um Foram apuradas todas as 61 denúncias feitas. Foram realizadas 9
vetor de melhoria do palestras para estudantes de arquitetura e urbanismo, sendo 10%
exercício da Arquitetura abaixo do previsto (10 palestras).
e Urbanismo
Todas as despesas com o CSC foram quitadas na data de vencimento.
Foram realizados periodicamente encaminhamentos ao CAU/BR de
demandas de melhorias e correção de erros no SICCAU. Os demais
sistemas são mais estáveis e confiáveis.

Foram realizados 16.587 atendimentos aos profissionais (presenciais,
telefones, e-mails e SICCAU), 1.670 protocolos, 533 registros e 262
cadastramentos biométricos. Recepção e instrução de denúncias aos
setores de fiscalização e à Comissão de Ética e Disciplina - CED.
Assessoria da analista técnica na elaboração de documentos técnicos e
na preparação dos processos para as reuniões ordinárias da CED.
Assegurar a eficácia no Resposta às instituições públicas nos questionamentos acerca das
atendimento e no
atribuições do arquiteto e urbanista. Realização de 9 pareceres e
relacionamento com os relatórios técnicos solicitados pelo MP/GO. Inserção e
Arquitetos e Urbanistas
acompanhamento de demandas do CAU/GO no CSC. Análise de 171
e a Sociedade
RRTs Extemporâneos.

Justificativa para as metas físicas não
realizadas frente às aprovadas no Plano de
ação de 2018.
Durante o ano, a Comissão de Exercício
Profissional, Ensino e Formação aumentou a
quantidade de ações e relatórios de fiscalização
previstos, com isso, foram realizados 382
relatórios a mais (+212%). Em relação às
palestras para os estudantes de arquitetura,
não foi possível realizar todas devido à agenda
da universidade.

---

Estavam previstos 23.000 atendimentos, sendo
realizado 28% a menos, o que é um bom sinal,
visto que os profissionais conseguem resolver
suas demandas no sistema (SICCAU) sem
necessitar de orientação. Foram realizados 49%
a menos de registros de novos profissionais,
demonstrando que muitos arquitetos estão se
formando, mas ainda não irão atuar na área,
provavelmente devido à crise do setor de
construção civil, que gera menos demanda de
trabalho.

RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2018

Valorização das atividades profissionais dos Arquitetos Urbanistas.
Reconhecimento do CAU/GO perante a sociedade. Redução dos
índices de infrações cometidas por profissionais e combate ao
exercício ilegal da profissão.

Oferta de sistema de informações e gestão para os CAU/UF de
forma compartilhada e eficiente ao pleno atendimento das
atividades do CAU/GO e atendimento aos profissionais.

Boa qualidade na comunicação e nos serviços prestados aos
profissionais e a sociedade. Realização de cursos, palestras e
divulgação das informações de interesse dos profissionais.
Participação em ações, reuniões e emissão de relatórios, pareceres
e documentos técnicos sobre as questões inerentes à arquitetura e
ao urbanismo.

Todas as despesas com o CSC foram quitadas na data de vencimento.
Foram realizados periodicamente encaminhamentos ao CAU/BR de
demandas de melhorias e correção de erros no SICCAU. Os demais
sistemas são mais estáveis e confiáveis.

---

Oferta de sistema de informações e gestão para os CAU/UF de
forma compartilhada e eficiente ao pleno atendimento das
atividades do CAU/GO e atendimento aos profissionais.

Concessão de Patrocínios

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

Foram aprovadas 4 propostas de patrocínio, sendo contempladas:
Universidade de Estadual de Goiás, que realizou o "Fórum Goiano de
Mobilidade Urbana e Trânsito"; o Instituto Arte Cidadania que realizou
exposição sobre o urbanista Attilio Corrêa Lima; a instituição Elysium
Sociedade Cultural, que realizou a "Jornada de Estudos Brasileiros - 15
anos de Art Déco"; e o Insituto de Desenvolvimento Unicerrado, que
realizou ciclos de debates sobre Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.

---

Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de
promoção e consolidação do conhecimento, ensino e exercício
profissional da Arquitetura e Urbanismo.

Aula Magna

As aulas magnas de 2018 reuniram mais de 1400 pessoas e incluíram
dois importantes temas. Em março foi realizada a palestra do arquiteto
e urbanista Andrey Schlee, diretor do departamento de Patrimônio
Influenciar as diretrizes
Material do Iphan, que discorreu sobre Patrimônio Histórico. Já no
do ensino de Arquitetura
segundo semestre, a aula magna foi ministrada pela arquiteta e
e Urbanismo e sua
urbanista Maria Cecília Barbieri Gorski, que discorreu sobre Arquitetura
formação continuada
Paisagística. Em ambas as aulas, marcaram presença alunos e docentes
das instituições de ensino superior : Alfa, Araguaia, Fama, Fasem,
Objetivo, PUC Goiás, UEG, UFG, Uni-Anhanguera, UniEvangélica e Unip.

---

Ampliação da formação do estudante de arquitetura e urbanismo
do estado de Goiás e integração das escolas de arquitetura e
urbanismo de Goiás.

Unidade Organizacional

Gerência Geral

Assessoria de
Comunicação

Assessoria de
Comunicação

Assessoria de
Comunicação

Área Técnica

*
P/A

A

A

P

Iniciativas Estratégicas
(Denominação)

Gestão Estratégica

Objetivo Estratégico
Principal

METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2018

Garantir a participação
dos Arquitetos e
Urbanistas no
planejamento territorial
e na gestão urbana

Foi realizado o gerenciamento de todas as áreas do CAU/GO, visando a
obtenção dos resultados planejados. Elaboradas campanhas, estratégias
e ações junto às comissões e ao plenário, além de identificar parcerias
institucionais e realizar reuniões para pactuação de cooperação entre
os órgãos.

Postagem periódica de notícias sobre novas resoluções, mudanças nos
procedimentos e notas técnicas. Adição de informações no Portal
Transparência e no site do CAU/GO. Pesquisa e postagem sobre
arquitetos e obras que são notícia no País. Foram 245 inserções na
imprensa regional e nacional, 3 campanhas de rádio, 143 notícias
postadas no site do CAU/GO, 275 postagens realizadas no facebook e
Instagram do CAU/GO. Houve 125mil acessos ao site do CAU/GO.
Elaboração de material gráfico para aula magna, concurso fotográfico,
cursos no SEBRAE, plano diretor, acessibilidade e mobilidade. Material
gráfico impresso: 430 cartazes e 3.400 folders.

Divulgação Institucional

Seminário de Arquitetura e
Urbanismo

P

Semana do Arquiteto

P

Assistência Técnica em
Habitações de Interesse
Social

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

O CAU/GO promoveu em setembro um concurso de fotografia sobre o
Patrimônio Histórico de Goiás. No concurso foram recepcionadas mais
de 300 fotos e as 80 melhores foram selecionadas e expostas durante o
mês de outubro na Escola de Artes e Arquitetura da PUC Goiás. O
evento foi gratuito e contou com cerca de 500 visitantes. Nos dias 7 e 8
de novembro foi realizado o Seminário de Arquitetura de Interiores, no
qual foram ministradas palestras sobre Acessibilidade, Acústica e
Iluminação, além de oficinas sobre Mobiliário, Empreendedorismo, Arte
e Arquitetura, e Mulheres na Obra. Participaram cerca de 300
arquitetos e urbanistas.

Durante o mês de dezembro foi realizada campanha de rádio em
comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista, com o tema
"Arquitetura e Urbanismo fazem a diferença. E tornam a vida mais
feliz". Houve também veiculação nas redes sociais de banners, folders e
filmes curtos de autores dos projetos abordados na campanha.

Fotam realizadas duas chamadas públicas, com habilitação de uma
instituição: Fundação de Apoio a Pesquisa - FUNAPE - com o projeto:
Fomentar o acesso da
Laboratório de Projetos - Projeto Participativo de Ampliação/ Melhoria
sociedade à Arquitetura
Habitacional no bairro Tempo Novo na Cidade de Goiás. Foi realizada
e Urbanismo
assessoria técnica para um conjunto de famílias beneficiadas do
programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Justificativa para as metas físicas não
realizadas frente às aprovadas no Plano de
ação de 2018.

---

Estava prevista a publicação de uma nova
versão do código de ética, que foi postergada
para 2019 devido ainda termos muitos
exemplares da versão antiga em 2018.

---

RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2018

Apoio à Comissão Especial de Política Urbana na realização de
ações em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás
referente a gestão e planejamento urbanos, e sobre os edifícios e
espaços públicos, ampliando a participação dos arquitetos nas
discussões e ações inerentes à cidade.

A grande disseminação de informações através de rádio, mídia
eletrônica e material impresso contribuiu para orientação da
sociedade sobre o papel do arquiteto e urbanista, procurando
sensibilizar sobre a importância de bons projetos, acessibilidade,
mobilidade urbana, planos diretores, e outros assuntos inerentes
às cidades.

Valorização profissional através da realização de exposição sobre
patrimônio histórico, que faz refletir sobre o papel da arquitetura e
urbanismo. Reconhecimento do CAU/GO como agente preocupado
e atuante nos assuntos relacionados a arquitetura e urbanismo no
estado.

Estava prevista a realização de uma mostra de
cinema sobre temas relacionados à arquitetura
e urbanismo, com sessões gratuitas de cinema
Valorização da profissão através da mostra de boa arquitetura e da
voltadas à sociedade. O evento foi
relevância do trabalho profissional arquiteto e urbanista para a
reprogramado para 2019, devido a dificuldade
sociedade.
de obtenção das autorizações para exibição de
filmes nacionais e estrangeiros sobre
arquitetura e urbanismo.

Foi necessário realizar duas chamadas públicas,
visto que na primeira não houve apresentação
de nenhuma proposta. Na segunda chamada,
houve apenas a proposta da FUNAPE, que foi
contemplada.

Atendimento de famílias de baixa renda na elaboração de projetos
arquitetônicos ou projetos de reforma de habitações de interesse
social. Fortalecimento do ensino de arquitetura em Goiás através
do desenvolvimento das atividades de extensão universitária
envolvendo alunos e docentes das insituições de ensino superior.

Unidade Organizacional

Planejamento e Finanças

*
P/A

A

Iniciativas Estratégicas
(Denominação)

Objetivo Estratégico
Principal

Sustentabilidade Financeira

Assegurar a
sustentabilidade
financeira

METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2018

Justificativa para as metas físicas não
realizadas frente às aprovadas no Plano de
ação de 2018.

RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2018

Elaboração da prestação de contas de 2017 ao CAU/BR e TCU e do
orçamento 2019. Inscrição em dívida ativa dos profissionais
inadimplentes desde 2013, totalizando 44 pessoas. Pagamento de todos
os impostos, taxas e demais despesas. Controle rigoroso de todas as
despesas e suas alocações. Acompanhamento da consultoria contábil
quanto ao correto lançamento contábil de receitas e despesas,
patrimônio, etc. Emissão de relatórios gerenciais de prestação de
contas mensal para subsidiar análises da Comissão e Administração e
Finanças.

---

Elaboração de documentação adequada à garantia da
transparência no uso dos recursos públicos junto aos profissionais,
sociedade e órgãos fiscalizadores. Manutenção da saúde financeira
do CAU/GO.

Planejamento e Finanças

A

Reserva de Contingência

Foram transpostos para outros centros de custo R$ 3.580 para prover
disponibilidade orçamentária para licitações. Com a realização de
pregões, com consequente redução de preço, esse valor não foi
utilizado.

---

Foram atendidas as demandas em projetos e atividades não
previstas na programação orçamentária.

Planejamento e Finanças

A

Fundo de Apoio aos CAUs

Todos os pagamentos previstos para o Fundo de Apoio foram realizados.

---

Equilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAU/UF que não
conseguem se manter com a receita que arrecadam, o que
contribuiu para uma padronização do atendimento entre os
CAU/UF .

---

Garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão,
da moralidade e da eficiência da gestão do CAU/GO.

Gerência Geral

Administração e
Recursos Humanos

Plenário e Comissões

Plenário e Comissões

A

A

A

A

Emissão de 78 pareceres jurídicos de processos administrativos e 14
notas jurídicas de cobranças de anuidade. Análise de 32 contratos e
convênios. Emissão de 20 termos de inexigibilidade/dispensa de
licitação, editais de pregão, convênios, concurso e patrocínio. Protocolo
na justiça de 44 ações de execução fiscal de profissionais inadimplentes.
Emissão de carta de circularização de advogados para auditoria externa.
Acompanhamento de 13 reuniões plenárias e 46 reuniões de comissões.
Recebimento e instrução de 20 novas denúncias na Comissão de Ética e
Discipçina. Participação no VI Seminário Legislativo de Arquitetura em
Brasília/DF. Participação em 09 reuniões com o TCU e Ministério
Público.

Embasamento Jurídico

Gestão de Recursos
Humanos

Aprimorar e inovar os
processos e as ações

Revisão da normativa de avaliação de desempenho dos colaboradores,
que será finalizada em 2019. Foi realizado o controle do sistema de
ponto conforme normativas, bem como o envio de dados para as folhas
de pagamento. Foi realizado o Termo Aditivo de Prorrogação do
fornecimento de vale-transporte. Foram realizados exames periódicos e
demissional, bem como PPRA, PCMSO e LTCAT. Realização do Acordo
Coletivo da data base em Maio/2018, em que ocorreu reajuste salarial
de 4%.

Estava prevista a realização de concurso
público para cadastro de reserva, contudo,
devido aos altos custos de contratação de
Identificação das competências essenciais para os cargos, baseado
empresa especializada para realização do
nos processos de cada área.
mesmo, postergamos para 2019, quando
poderemos realizar conjuntamente com outros
CAUs/UF.

Reuniões Ordinárias

Planejamento da agendae calendário das Comissões e Plenário. Envio
de convocações e confirmações, montagem do material de apoio à
realização das reuniões, elaboração das atas, atendimento às
solicitações dos conselheiros no que se refere às atividades
desenvolvidas por cada comissão. Realização de 13 reuniões plenárias,
31 reuniões de comissões ordinárias incluindo: CED, CEPEF e CAF; 15
reuniões de comissões especiais e temporárias incluindo: CEPUA e
CTES. Postagem periódica de atas e deliberações no portal
transparência.

---

Realização das ações previstas no regimento interno CAU/GO para
cada Comissão Ordinária. Realização dos projetos e atividades
previstos para as Comissões Especiais e Temporárias conforme
estabelecido nos seus planos de trabalho bem como a realização
das ações propostas e as demandas recebidas nas reuniões
ordinárias e plenárias

Representações do
CAU/GO em Eventos e
Reuniões

Os Conselheiros representaram o CAU/GO nos seguintes eventos: VI
Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo (Brasília), Seminário
Nacional de Política Urbana (SP), Seminário de Arquitetura e
Urbanismo: da Formação à Atribuição Profissional (SP), 1º CATU Círculo de Assessoria Técnica Universitária (Goiás), XVI Semana da
Engenharia Civil, Semana do Calouro (Anápolis - UEG), Aulas Magnas
em Goiânia e Anápolis, 5 reuniões do COMCIDADE (Anápolis), bem
como reuniões em Goiânia com o Ministério Público Estadual. O
Presidente do CAU/GO participou de 5 reuniões ordinárias do Fórum de
Presidentes, 5 Plenárias Ampliadas e 3ª Reunião da Comissão de
Planejamento do Fórum de Presidentes.

---

Promoção do CAU/GO e fortalecimento das relações do Conselho
com entidades e com o próprio CAU/BR.

Unidade Organizacional

Administração e
Recursos Humanos

*
P/A

A

Administração e
Recursos Humanos

A

Administração e
Recursos Humanos

P

Iniciativas Estratégicas
(Denominação)

Capacitação de Equipes

Organização e Manutenção
da Sede

Estruturação e Adequação
da Sede

Objetivo Estratégico
Principal

METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2018

Justificativa para as metas físicas não
realizadas frente às aprovadas no Plano de
ação de 2018.

Desenvolver
competências de
dirigentes e
colaboradores

Participação da Gerente Geral no 3º Seminário Técnico do CSC, no IV
Encontro da COA-CAU/BR, na reunião do Grupo de Trabalho de
Planejamento Estratégico e no 4º Fórum de Presidentes dos CAUs/UF. A
Assessora Jurídica e a Gerente Geral participaram do VI Seminário
Legislatlvo de Arquitetura e Urbanismo. A Gerente Técnica e a Gerente
Geral participaram do 3º Seminário Técnico do CSC. Participação da
Gerente de Planejamento e Finanças no Encontro Nacional de
Planejamento, Finanças e Auditoria. Participação da Gerente Técnica no
Curso de Acessibilidade Aplicada. Participação dos Analistas Fiscais,
Gerente de Fiscalização e Gerente Técnica em treinamento sobre o
IGEO e GIS Coletor. Participação da Assessora de Imprensa em Curso de
Marketing com Mídias Sociais para Negócios.

---

Aprimoramento dos processos e ações com a qualificação dos
colaboradores e desenvolvimento de suas habilidades.

---

Manutenção de sistemas de informação e condições adequadas de
segurança, salubridade e conforto ao desenvolvimento do trabalho
dos conselheiros, colaboradores e atendimento dos profissionais e
sociedade, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades nas
diferentes áreas do CAU/GO. Aprimoramento e inovação dos
processos administrativos e as ações relacionadas à gestão de
recursos humanos. Manutenção de pessoal, infraestrutura,
materiais e serviços suficientes ao pleno funcionamento do
CAU/GO.

Foram abertos 49 processos administrativos necessários ao pleno
funcionamento do CAU/GO: telefonia, limpeza, manutenções de ar
condicionado e computadores, condomínio, publicações, vale
transporte, alimentação, serviços de transporte, dentre outros.
Realização de licitação e contratação de empresas para fornecimento
de equipamentos de informática e telefonia, e mobiliários para sala de
reuniões e atendimento. Controle mensal do almoxarifado e
organização do arquivo.

Ter sistemas de
informação e
infraestrutura que
viabilizem a gestão e o
atendimento dos
arquitetos e urbanistas e Em julho foi finalizada uma etapa da reforma da sede do CAU/GO,
a sociedade
adequando ao layout proposto no concurso de projeto arquitetônico.
No final do ano foi contratada nova empresa para finalizar a obra, com
pequenos arremates e adequações necessárias. Foram adquiridos
novos computadores e equipamentos, além de mobiliários (mesas,
cadeiras e gaveteiros).

Estava prevista a instalação do novo balcão
para o atendimento, que ficou reprogramado
para 2019 devido necessidade de confecção
por empresa especializada.

RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2018

Adequação do espaço existente na sede para a realização das
atividades inerentes a cada área do CAU/GO. Melhoria da
estruturação dos ambientes de trabalho.

