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1.2 DADOS GERAIS DO CAU/GO
1.2.1 METAS:

1. Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo; 2. Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território; 3. Valorizar a Arquitetura e Urbanismo; 4.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo; 5. Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade; 6. Estimular o
conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo; 7. Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada; 8. Garantir a
participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana; 9. Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado; 10. Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade; 11.Promover o exercício ético e qualificado da profissão; 12. Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo; 13. Aprimorar e inovar os processos e as ações; 14. Construir
cultura organizacional adequada à estratégia; 15. Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.
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1.2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:

A partir de janeiro de 2015, com o início da nova gestão do CAU/GO, algumas ações estruturais foram realizadas. Foram criadas mais quatro Comissões além das três ordinárias já existentes. Agora são: Comissão de
Administração e Finanças, Comissão de Ética e Disciplina, Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação, Comissão Especial de Política Urbana - CEPUA, Comissão Temporária de Eventos , Comissão Temporária
de Estruturação da Sede - CTES, Comissão Temporária dos Escritórios Descentralizados - CTED. A comissão Especial foi instituída considerando a relevância do tema e a importância da participação do CAU/GO, através
desta comissão especial, em ações e representação de interesse dos profissionais e sociedade. As Comissões Temporárias foram instituídas visando agilidade na estruturação e organização dos assuntos específicos a
que se designam. Seguem as 10 principais metas alcançadas no primeiro quadrimestre de 2015. 1. Fiscalização: Intensificam da fiscalização realizada por três agentes de fiscalização nos municípios de Goiânia, Região
Metropolitana e interior do Estado. 2. Melhoria da capacidade de atendimento com a contratação de mais um atendente. A equipe de atendimento agora conta com 5 colaboradores, 4 no atendimento direto ao
público e um na supervisão geral divididos em dois turnos de 6 horas. A análise das demandas técnicas e de atendimento é realizada por analista técnico arquiteto e urbanista. 3. Elaboração do edital de Patrocínio
aprovado pela CAF e com previsão de recepção de propostas no mês de junho de 2015. 4. Oferta de bolsas de estudo em cursos de especialização aos colaboradores através de convênios realizados com instituições de
ensino. Atualmente são 3 colaboradores com bolsa de 50% e um colaborador com bolsa integral nos cursos pós graduação ofertados pelos convênios. 5. O site do CAU/GO foi totalmente reformulado com melhoria na
aba institucional, transparência, e a inclusão de botões com facilidades voltadas aos profissionais. 6. O informativo perspectiva também foi totalmente reformulado e agora segue o formato do informativo do CAU/BR.
O Clipping das notícias dos principais jornais do estado é realizado diariamente e enviado a conselheiros, colaboradores e fica disponível no site para acesso dos profissionais; 7. O encontro está previsto para o segundo
semestre. 8.O seminário de arquitetura e urbanismo está previsto para o segundo semestre mas neste ano serão 3 eventos: um na capital e outros dois nas duas segundas maiores cidades do estado. 9. A primeira Aula
Magna foi realizada em Goiânia e Anápolis com o tema "Sustentabilidade das Cidades". Contou com a participação de 7 Instituições de ensino superior e com a presença de cerca de 900 alunos; 10. Reunião da
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação com os coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do estado. Incentivo a formação de uma entidade estadual formada pelas escolas de arquitetura e
urbanismo. Convênio com 5 instituições de ensino que oferecem cursos na área de atuação profissional do arquiteto e urbanista para oferta de descontos de 5 a 20% aos profissionais com registro no CAU/GO. São
mais de 10 cursos disponíveis visando o incentivo a formação continuada e qualificação do profissional para o mercado de trabalho.

1.2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS:

Ao assumir a gestão, em janeiro de 2015, a situação encontrada no CAU/GO era precária do ponto de vista administrativo e organizacional. Tendo transferido as atividades da antiga sede provisória
para sede definitiva em outubro de 2014, as áreas de trabalho estavam instaladas de forma precária, principalmente nos itens de mobiliário, rede e telefonia. A sede provisória ainda se encontrava
alugada gerando custo desnecessário e não haviam sido realizadas as obras necessárias à sua devolução aos proprietários. Três novos colaboradores foram convocados no mês de dezembro de 2015 e
se encontravam deslocados e sem atribuições plenamente definidas. As salas de Plenário e Comissões estavam completamente vazias. O documentos pertencentes ao arquivo e ao almoxarifado ainda
estavam encaixotados desde a mudança. As sede estava sem persianas e ar condicionado com entrada intensa de sol e barulho vindo da avenida que margeia a maior extensão do imóvel. A situação
também era crítica do ponto de vista da gestão pois o cargo da diretoria estava desocupado desde novembro de 2014 e muitos processos se encontravam parados aguardando a nova gestão. As
comissões não se reuniram em dezembro de 2014 e foram necessárias duas reuniões plenárias no mês de janeiro para realizar a eleição e dar andamento as deliberações em atraso e discussão do
regimento interno ainda sem aprovação pelo CAu/BR. O cargo de assessoria de plenário estava desocupado desde junho de 2014 ficando as atividades a cargo dos assistentes administrativos e
técnicos. O site do CAU/GO estava desatualizado e com um lay out que dificultava a identificação dos assuntos pelos profissionais. Dessa forma, a nova equipe gestora dedicou grande parte do tempo
neste primeiro quadrimestre a reorganização geral da estrutura organizacional, estruturação mínima das áreas e distribuição das atribuições entre os colaboradores e solução dos problemas
encontrados.
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CAU/GO
Período: jan-abr/15
1.2.4 EVENTOS IMPORTANTES :
No primeiro quadrimestre de 2015 foi realizada a Aula Magna com o tema "Sustentabilidade das Cidades", com a palestra da professora Marta Romero, da Universidade de
Brasília. O evento foi realizado em Goiânia no dia 30 de março, no teatro da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com público estimado de 600 pessoas, e em Anápolis,
no dia 31 de março, no auditório da UniEvangélica, com público estimado de 200 participantes entre coordenadores, professores e alunos dos cursos de arquitetura do
estado. Estão previstos, além do plano de ação aprovado para 2015, a realização do seminário nacional de ética em Goiânia, no mês de julho, e o seminário de política
urbana, a ser realizado em parceria com a CPUA Nacional, no mês de outubro.

1.2.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS:

No primeiro quadrimestre de 2015, a gestão priorizou o saneamento dos problemas estruturais encontrados no funcionamento do conselho e na capacitação do pessoal
efetivo e comissionado. Também foi preciso dedicar um período à adaptação da nova equipe gestora, o entendimento dos processos em andamento e a elaboração de um
plano de gestão geral e específico condizente com a realidade encontrada. A partir de maio, a realização dos projetos e campanhas idealizados terão maior foco
considerando a equipe já integrada e qualificada e o pleno conhecimento dos procedimentos técnicos e administrativos no sistema SICCAU. É importante ressaltar que a
realização de grande parte dos projetos da gestão depende da imediata reformulação orçamentária visando, prioritariamente, a estrutura plena da sede do CAU/GO com a
implantação do sistema de ar condicionado e das redes lógica e telefônica. A ampliação na quantidade de comissões fez com o número de reuniões mensais tenha passado
para 8 e o quantitativo de ações referentes às discussões realizadas nas comissões e plenário se multiplicado. Alguns projetos sofreram mudança na nomeclatura: a) O
projeto Caravanas passou a ser Escritórios Descentralizados para compatibilização com o nome da Comissão e da nomeclatura utilizada pelo CAU/BR. b) O projeto
"encontro anual CAU e sociedade" será "seminário de arquitetura e urbanismo" por verificarmos que a data de realização do seminário anterior, em dezembro, não é
adequada a participação dos profissionais. O seminário deverá ser realizado ao longo do segundo semestre. c) O projeto do seminário anteriormente previsto, será agora
renomeado "Semana de Arquitetura e Urbanismo", no período de comemoração do dia do arquiteto, com exposições, mostras e concursos de arquitetura e o evento de
confraternização dos profissionais goianos. As mudanças foram fundamentadas na pouca participação dos profissionais nos eventos anteriores, especialmente no ano de
2014.
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CAU/GO
Período: jan-abr/15
1.3 Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

INDICADORES INSTITUCIONAIS
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo
Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)

Meta 2015
-

Indíce do 1º quadr.
-

Variação 1º quadr.

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (do orçamento federal) (CAU BR)

Meta 2015
-

Indíce do 1º quadr.
-

Variação 1º quadr.

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Participação da arquitetura no PIB (CAU BR)
Índice de participação na construção civil (CAU BR)

Meta 2015
-

Indíce do 1º quadr.
-

Variação 1º quadr.

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)
Taxa de aplicabilidade das normas de fiscalização (CAU BR)
Taxa de aplicabilidade das ferramentas de fiscalização (CAU BR)
Taxa de sucesso na utilização das normas (CAU BR)

Meta 2015
0,74
1,25
-

Indíce do 1º quadr.
1,06
1,24
-

Variação 1º quadr.

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade
Índice de atendimento (Estados)
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)

Meta 2015
0,98
0,85

Indíce do 1º quadr.
0,95
0,10

Variação 1º quadr.
96%
11%

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (CAU BR)
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (CAU BR)
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos

Meta 2015
0,04
0,80
-

Indíce do 1º quadr.
0,03
0
-

Variação 1º quadr.
75%

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR)
Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU BR)

Meta 2015
-

Indíce do 1º quadr.
-

Variação 1º quadr.

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)
Índice de presença profissional em órgãos federais de planejamento e gestão urbana (CAU BR)
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)

Meta 2015
-

Indíce do 1º quadr.
-

Variação 1º quadr.

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU BR)
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados)
Índice de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (CAU BR)
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)

Meta 2015
-

Indíce do 1º quadr.
-

Variação 1º quadr.

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Acessos à página do CAU UF (Estados)
Acessos à página do CAU BR (CAU BR)
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)
Índice de presença na mídia como um todo (CAU BR)
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)
Índice de inserções positivas na mídia (CAU BR)

Meta 2015
-

Indíce do 1º quadr.
-

Variação 1º quadr.

Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU BR)

Meta 2015
0,75
0,44
-

Indíce do 1º quadr.
0,80
0,47
-

Variação 1º quadr.
107%
108%

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)
Índice de RRTs mínimas (Estados)

Meta 2015
5,15
0,70

Indíce do 1º quadr.
2,05
0,04

Variação 1º quadr.
40%
5%

Assegurar a sustentabilidade financeira
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)
Relação receita/custo de pessoal (Estados)
Índice de liquidez corrente (Estados)
Índice de liquidez corrente (CAU BR)
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)

Meta 2015
R$ 1.201,80
48%
-

Indíce do 1º quadr.
R$ 424,30
41%
-

Variação 1º quadr.
35%
86%

Aprimorar e inovar os processos e as ações
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (CAU BR)

Meta 2015
0,30
-

Indíce do 1º quadr.

Variação 1º quadr.
0%

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU BR)
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)
Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU BR)
Índice de competências desenvolvidas (Estados)
Índice de competências desenvolvidas (CAU BR)

Meta 2015
-

Indíce do 1º quadr.
-

Variação 1º quadr.

Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU BR)

Meta 2015
-

Indíce do 1º quadr.
-

Variação 1º quadr.

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR)
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (CAU BR)
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (CAU BR)

Meta 2015
0,50
-

Indíce do 1º quadr.
0,23
-

Variação 1º quadr.

INDICADORES DE RESULTADO

144%
99%

0%

-

46%

Nota: Preencher apenas as metas relacionadas ao indicador vinculado ao objetivo estratégico do Projeto/Atividade aprovado no Plano de Ação 2015.
Comentários:
O SICCAU não mostra o número de profissionais que emitiram RRT no período. Os filtros mostram o número total de RRTs e a listagem de todas. Em vista disso, o indicador "Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)"
está incorreto, visto que foi calculado usando o número de RRTs emitidas, e não o número de profissionais que emitiram.
Sobre o indicador "Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)" há colaboradores instatisfeitos com o SICCAU, SISCONT, IGEO, SISPAT E SIALM.
O Índice de Atendimento (Estados) levou em consideração os atendimentos no CAU/GO com: Certidões Específicas, Registros provisórios de profissionais, Registros definitivos de profissionais, Interrupções de registros profissionais, Reativações de registros profissionais, Registro de empresas, Interrupção de
registro de empresas, Atualização de registros de empresas, Certidões de acervo técnico com atestado, RRT Extemporâneo, Cancelamentos de RRTs, Ressarcimentos, Registros de estrangeiros, Declarações diversas, Denúncias

6/36

CAU/GO
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1.4 RESUMO DOS PROJETOS E ATIVIDADES - METAS FÍSICAS E METAS FINANCEIRAS
METAS FÍSICAS

Unidade Responsável

Assessoria Jurídica

Diretoria Geral

Diretoria Geral

Diretoria Geral

P / A*

A

A

P

P

FP

-

-

-

-

Denominação

Objetivo Estratégico
Principal

Ser reconhecido como
referência na defesa e
fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo

Aprovadas

METAS FINANCEIRAS

Realizadas

Assessoramento técnico e administrativo;
Elaboração de portarias e deliberações;
a) Atender as demandas diversas (emissão de Orientação jurídica a Presidência e demais
pareceres, análises de contratos, termos e
áreas; Elaboração de pareceres, petições e
convênios); b) Pagamento de indenizações,
ofícios; Promoção, difusão e proteção da
restituições e reposições; c) Pagamento de
imagem do Conselho como instituição ética,
sentenças judiciais; d) Pagamento de despesas responsável e atuante; Realização de
jurídicas; e) consultoria jurídica
estudos doutrinários e jurisprudenciais;
Análise de minutas de contratos e editais de
licitação.

%
Realização

Total
Aprovado
(R$)
(A)

Total
Realizado
(R$)
(D)

%
%
Realização
Variação
(D/A)

33,33

139.228

37.173

26,70

0

Impactar significativamente a) Apoiar as decisões estratégicas, políticas e
o planejamento e a gestão
administrativas da presidência; b) Promover
planejamento territorial e gestão urbana
do território

Gerenciamento de todas as áreas do
CAU/GO; Elaboração de campanhas,
estratégias e planos de ação junto às
comissões; Representação em eventos,
reuniões e seminários sobre arquitetura e
urbanismo; Realização de reuniões
gerenciais de planejamento com cada área
do CAU/GO; Controle geral sobre o
orçamento do CAU/GO; Assessoria a
presidência nos assuntos estratégicos a
realização das metas gerais e específicas da
gestão

33,33

305.998

103.584

33,85

0

CARAVANAS DO CAU/GO

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

Criação da Comissão Temporária de
Escritórios descentralizados para planejar,
organizar e acompanhar todas as ações no
interior do Estado de forma integrada a
fiscalização; Nova regionalização dos
municípios segundo desenho utilizado pelo
Governo de Goiás para cruzamento de
dados sócio econômicos existentes; Envio
de ofício acerca da Resolução CAU/BR nº 51
a todas as Prefeituras do Estado de Goiás

0,00

40.000

-

0,00

0

CONCESSÃO PATROCÍNIOS

Ser reconhecido como
referência na defesa e
Concessão de patrocínio a projetos de
relevância para a Arquitetura e Urbanismo
fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo

Análise da prestação de contas dos projetos
patrocinados pelo CAU/GO em 2014 e
elaboração do edital de patrocínios do
CAU/GO. A Concessão de Patrocínios será
realizada no segundo semestre.

0,00

92.000

-

0,00

0

EMBASAMENTO JURÍDICO

GESTÃO ESTRATÉGICA

a) Fomentar a realização das caravanas; b)
proporcionar diárias para conselheiros,
convidados e funcionários; c) Fornecer meios
de locomoção
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Diretoria Geral

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

P

A

A

A

A

A

-

-

Ter sistemas de informação e
infraestrutura que viabilizem
ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO
a gestão e o atendimento
DA SEDE NOVA
dos arquitetos e urbanistas e
a sociedade

GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

Construir cultura
organizacional adequada à
estratégia

a) Realização de Concurso de Interior para a
Sede Definitiva do CAU/GO; b) Contratação de
empresa para reforma do imóvel utilizado
como sede provisória deste conselho

Aquisição de mobiliários para estruturação
mínima das salas de plenário e comissões,
além de complementação do mobiliário da
área administrativa; Contratação de serviços
especializados para elaboração de projeto
de climatização para futura aquisição de
sistema de ar condicionado; Solicitação à
construtora dos reparos necessários, e de
responsabilidade do executor da obra, na
sede do CAU/GO

10,00

103.000

19.000

18,45

0

Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para o
tratamento com funcionários e estagiários

Elaboração e discussão, através de
assembleia com os colaboradores, do
acordo coletivo com o apoio do SINDECOF
para registro das regras internas nas
realizações das atividades de trabalho no
CAU/GO.

33,30

121.000

39.850

32,93

0

Capacitar o funcionário do CAU/GO

Realização de curso de "Atendimento ao
Cidadão" com 20h na Escola Superior de
Administração Pública feito pelos
colaboradores da Área de Atendimento;
Participação dos colaboradores das diversas
áreas do CAU/GO nas capacitações
realizadas pelo CAU/BR; A colaboradora da
secretaria geral está realizando o curso de
redação oficial oferecido gratuitamente pela
casa civil federal.

20,00

52.000

8.318

16,00

0

Parte do valor previsto para a reserva de
contigência foi utilizado com o pagamento
do Fundo de Reserva do CSC, contudo foi
feito como transposição orçamentária, por
isso não está listado nas despesas. Na 1ª
Reformulação Orçamentária, o valor será
devolvido.

0,00

56.300

-

0,00

0

Reforma e devolução da antiga sede
(provisória) aos proprietários; Além dos
a) Organização do espaço físico; b) Promover
serviços diários como: internet, telefonia,
condições de trabalho e aquisições e
limpeza, etc, foram comprados mobiliários
contratações de produtos e serviços para todas para montagem das salas de Plenária e
as áreas
Comissões, e serão licitados nos próximos
meses: sistema de climatização,
estruturação da rede e telefonia.

33,33

386.825

120.786

31,22

0

33,33

253.303

127.744

50,43

0

CAPACITAÇÕES DIVERSAS DA
EQUIPE

Desenvolver competências
de dirigentes e
colaboradores

-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Garantir a participação dos
Arquitetos e Urbanistas no Garantir o cumprimento de atividades ou
planejamento territorial e na projetos emergenciais
gestão urbana

-

Ter sistemas de informação e
infraestrutura que viabilizem
ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
a gestão e o atendimento
DA SEDE
dos arquitetos e urbanistas e
a sociedade

-

a) Prever pagamentos de impostos e taxas
gerais necessárias ao pleno funcionamento
deste CAU; b) Pagamento de Taxas de serviços
Assegurar a sustentabilidade
bancários; c) Consultoria Contábil; d) Atender
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
financeira
as demandas diversas da Presidência, Diretoria
e Gerências, além de Monitorar e controlar a
utilização dos recursos

-
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Realização do relatório gestão TCU 2014 de
atividades referentes a 2014; Estudos para a
1° reformulação orçamentária de 2015;
Pagamento de todos os impostos, taxas e
demais despesas; Consultoria contábil;
Controle rigoroso de todas as despesas e
suas alocações.

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças
Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

Área Técnica

Gerência de
Fiscalização

A

A

A

A

-

-

-

-

FUNDO DE APOIO AOS CAU/UF
MENORES

CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

ATENDIMENTO AO
PROFISSIONAL

FISCALIZAÇÃO E ESCRITÓRIOS
REGIONAIS

Assegurar a sustentabilidade
Alimentar Fundo de Apoio aos CAU/UF
financeira

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

33,33

111.259

37.086

33,33

0

Promover o exercício ético e Garantir pleno funcionamento dos meios de
integração do CAU ao profissional
qualificado da profissão

Encaminhamento de sugestões de melhorias
aos softwares do CSC, além de sanar dúvidas
sobre seu funcionamento; Todas as
despesas com o CSC foram quitadas na data
de vencimento

33,33

157.661

57.809

36,67

0

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

Aprimorar os meios de comunicação da
organização com o público-alvo e a sociedade
em geral

Qualificação em Atendimento ao Cidadão
pelos colaboradores da área; Contratação de
mais um colaborador para o setor de
atendimento, de forma que o atendimento
ao profissional é oferecido 12 horas por dia
por telefone e e-mail e 6 horas
pessoalmente; Envio de lista de demandas
referentes ao SICCAU especialmente das
áreas do atendimento e fiscalização.

33,33

281.303

65.336

23,23

0

Tornar a fiscalização um
vetor de melhoria do
exercício da Arquitetura e
Urbanismo

a) Executar 06 (seis) ações fiscalizatórias no
município de goiânia por mês (288 relatórios de
fiscalização/ano – estimativa de 04 relatórios
por ação fisc./Fiscal); b) Executar 01 ação
fiscalizatória nos municípios da região
metropolitada de goiânia e 01 (uma) no interior
do estado por mês (96 relatórios de
fiscalização/ano); c) Campanhas através de
folders, rádio, tv, revistas, internet, jornais,
outdoor, etc / aperfeiçoamento dos analistas
fiscais e técnicos do cau/go através de
treinamentos e cursos / estabelecer convênios
com instituições promotoras de cursos para
treinamento de profissionais, síndicos,
administradoras de empreendimentos, etc.; d)
Melhorar e intensificar a fiscalização

a) Executadas 16 ações fiscalizatórias em
Goiânia (média de 4/mês) com 75 relatórios
de fiscalização; b) Realizadas 17 ações
fiscalizatórias na região metropolitana e
interior (média de 4,25/mês), com 51
relatórios de fiscalização; c) Foram
realizadas publicações no website e
facebook sobre as fiscalizações no interior
do Estado e Resolução 51, que foi enviada
através de ofício às 246 prefeituras do
Estado / Houve a presença do Gerente de
Fiscalização em capacitação no Seminário
Técnico Nacional do CAU/BR / Foram
estabelecidos 6 convênios com instituições
promotoras de cursos para treinamentos de
profissionais.

33,33

568.139

107.563

18,93

0

Reformulação completa da publicação
semanal Perspectiva; Reformulação do
a) Dialogar com a comunidade em geral para o website, com alteração nas abas
cumprimento das funções legais do CAU; b)
Institucional e Transparência; Postagem
Estabelecer a imagem de um conselho forte e periódica de notícias sobre novas
atuante perante os profissionais, entidades e
resoluções, mudanças nos procedimentos e
sociedade
notas técnicas; Melhoria da informação
visual; Pesquisa e postagem sobre
Arquitetos e obras que são notícia no País.

40,00

112.671

41.761

37,06

0

Realizar Encontro Anual do CAU (dez/15)

O encontro anual do CAU/GO será realizado
no segundo semestre. Foi definido apenas o
tema Política Urbana para realização do
seminário

0,00

85.000

-

0,00

0

Assessoria de
Comunicação

A

-

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

Assessoria da
Presidência

P

-

ENCONTRO ANUAL DO CAU /
SOCIEDADE

Estimular a produção da
Arquitetura e Urbanismo
como política de Estado
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Assessoria da
Presidência

Assessoria da
Presidência

Comissão de ensino e
Formação

Assessoria de Apoio ao
Colegiado

P

P

P

A

-

-

Estimular a produção da
SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E
Arquitetura e Urbanismo
URBANISMO
como política de Estado

AULA MAGNA

Influenciar as diretrizes do
ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação
continuada

-

Influenciar as diretrizes do
APOIO EM EVENTOS DE ENSINO ensino de Arquitetura e
E FORMAÇÃO
Urbanismo e sua formação
continuada

-

REPRESENTAÇÃO DO CAU EM
EVENTOS, SEMINÁRIOS,
CURSOS, REUNIÕES, FEIRAS,
FÓRUNS

Realização de Seminário de Arquitetura e
Urbanismo (out/15)

O Seminário de Arquitetura e Urbanismo
será realizado no segundo semestre de
2015. Foi definido o tema Política Urbana
para realização do seminário e sua
realização em três etapas nos meses
setembro (Aparecida de Goiânia), outubro
(Goiânia) e novembro (Anápolis).

0,00

82.766

-

0,00

0

Realizar Evento Aula Magna

Foi realizada a primeira Aula Magna de 2015
nos dias 30/03 (Goiânia) e 31/03 (Anápolis)
com o tema "Sustentabilidade das cidades"
e a palestra com a professora Marta Romero
(UnB Brasília). O público estimado foi de 900
pessoas entre alunos e professores das
Instituições de Ensino Goianas

50,00

12.800

2.987

23,33

0

50,00

4.000

183

4,56

0

33,33

62.500

16.930

27,09

0

Realização de palestras em 5 (escolas de
arquitetura e urbanismo de Goiás e
acompanhamento da abertura de novos
cursos; Sugestão e cessão de espaço físico
para criação da AGEA - Associação Goiana
a) Preparar o recém formando para o mercado das Escolas de Arquitetura para discussão
de trabalho assim como dos deveres e
dos temas inerentes a docência da
obrigações do Profissional Arquiteto e
arquitetura e urbanismo; Agendamento de
Urbanista (abr/15); b) Concurso de TCC
reuniões semestrais com a participação dos
(dez/15); c) Palestras nas faculdades (out/15); coordenadores dos cursos de arquitetura e
d) Apoiar as atividades acadêmicas inerentes à urbanismo visando aproximação em
profissão como “Semana de Arquitetura”,
projetos de interesse comum, convênios e
“Escritório Modelo”, etc
programas de pesquisa compartilhados;
Promoção da formação continuada através
realização de convênios com as instituições
de ensino superior para concessão de
descontos aos profissionais que desejam
efetuar cursos de pós graduação.

Ser reconhecido como
referência na defesa e
Auxílio financeiro e suporte para participação
em eventos de interesse do CAU/GO
fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo

10/36

A representação do CAU nos eventos tem
sido realizada pelos Conselheiros e Diretoria
Geral. Participação em diversos eventos
promovidos pela Prefeitura de Goiânia,
Governo do Estado, IES, SINDUSCON, FIEG,
Jornais de grande circulação .

Assessoria de Apoio ao
Colegiado

A

-

REUNIÕES ORDINÁRIAS

Ser reconhecido como
Organização das reuniões ordinárias,
referência na defesa e
providenciando alimentação, salas,
fomento das boas práticas
estacionamento, etc
da Arquitetura e Urbanismo

* P = Projeto / A = Atividade
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Planejamento das agendas das Comissões
Ordinárias, Especial e Temporárias com
envio de convocações, controle das
confirmações e presenças, elaboração das
atas, montagem do material de apoio a
realização das reuniões, atendimento às
solicitações dos conselheiros no que se
refere às atividades desenvolvidas por cada
comissão; Organização do calendário geral
de reuniões e integração do calendário
CAU/GO com o calendário CAU/BR;
Realização de 5 reuniões plenárias e 25
reuniões de comissões.

33,33

53.149

43.966

82,72

0

CAU/GO
Período: jan-abr/15

SEMINÁRIOS,
CURSOS, REUNIÕES,
FEIRAS, FÓRUNS

33,33

27,09

%Realização das metas
financeiras

AULA MAGNA

% Realização das metas REPRESENTAÇÃO DO
CAU EM EVENTOS,
físicas

% Realização das metas
APOIO EM EVENTOS
físicas
50,00

DE ENSINO E
FORMAÇÃO

%Realização das metas
financeiras
23,33

%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas
50,00

SEMINÁRIO DE
ARQUITETURA E
URBANISMO
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

DIVULGAÇÃO
INSTITUCIONAL

ENCONTRO ANUAL
DO CAU /
SOCIEDADE
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

18,93

%Realização das metas
financeiras

FISCALIZAÇÃO E
ESCRITÓRIOS
REGIONAIS
33,33

% Realização das metas
físicas

23,23

%Realização das metas
financeiras

33,33

% Realização das metas
físicas

ATENDIMENTO AO
PROFISSIONAL

CENTRO DE
SERVIÇOS
COMPARTILHADOS
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

FUNDO DE APOIO
AOS CAU/UF
MENORES
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

FINANCEIRA
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas
SUSTENTABILIDADE

ORGANIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA
SEDE
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

CAPACITAÇÕES
DIVERSAS DA
EQUIPE
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

GESTÃO DE
RECURSOS
HUMANOS
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

ESTRUTURAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DA
SEDE NOVA
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

CONCESSÃO
PATROCÍNIOS
%Realização das metas
financeiras

% Realização das metas
físicas

33,85

CARAVANAS DO
CAU/GO

GESTÃO
ESTRATÉGICA
33,33

%Realização das metas
financeiras

26,70

% Realização das metas
físicas

33,33

%Realização das metas
financeiras

Sociedade

Ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura e
Urbanismo
Impactar significativamente o planejamento e a
gestão do território

% Realização das metas
físicas

Visão

%Realização das metas
financeiras

% de Execução (metas físicas e
financeiras)

% Realização das metas
físicas

Objetivos
Estratégicos

%Realização das metas
financeiras

Estratégicas

% Realização das metas
físicas

Iniciativas
Perspectivas

EMBASAMENTO
JURÍDICO

1.5 Demonstrativo Consolidado dos percentuais de realização das iniciativas estratégicas

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Processos Internos

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do
exercício da Arquitetura e Urbanismo
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

0,00

0,00

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada
Garantir a participação dos Arquitetos e
Urbanistas no planejamento territorial e na gestão
urbana
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo
como política de Estado
Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade
Promover o exercício ético e qualificado da
profissão
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e
Urbanismo

0,00

0,00

40,00

0,00

Assegurar a sustentabilidade financeira

0,00

33,33

50,43

33,33

33,33

Aprimorar e inovar os processos e as ações
Pessoas e
Infraestrutura

Desenvolver competências de dirigentes e
colaboradores
Construir cultura organizacional adequada à
estratégia
Ter sistemas de informação e infraestrutura que
viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos
e urbanistas e a sociedade

20,00
33,30
10,00

18,45

16,00

32,93
33,33

31,22

OBS: Caso seja necessário a inclusão de novas colunas, deve-se atentar para a continuidade da fórmula inserida na planilha.

Justificar as iniciativas não iniciadas e/ou com execução inferior a 25%.
1. CARAVANA DO CAU/GO: Foram realizados: a) instituição da Comissão Temporária de escritórios Descentralizados - CTED; b) nova regionalização; e c) planejamento das Caravanas para o 2 e 3° quadrimestre de 2015.
2. CONCESSÃO DE PATROCÍNIO: Prevista para o 2° quadrimestre de 2015.
3. ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE: Elaborado projeto básico para abertura do concurso de arquitetura de interiores. Concurso previsto para 2° quadrimestre de 2015.
4. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE: Prevista intensificação da qualificação para o 2° e 3° quadrimestre de 2015.
5. ATENDIMENTO: Com o valor gasto foram realizadas todas as atividades previstas para o setor de Atendimento.
6. FISCALIZAÇÃO: Com o valor gasto foram realizadas todas as atividades previstas para o setor de Fiscalização.
7. ENCONTRO ANUAL: Previsto para o 3° quadrimestre de 2015.
8. SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO: Previsto para o 3° quadrimestre de 2015.
9. AULA MAGNA: Foi realizada a 1° aula Magna do Ano. A segunda será realizada no 2° quadrimestre de 2015.
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33,33

36,67

37,06

0,00

0,00

0,00

0,00

4,56

CAU/GO
Período: jan-abr/15

APLICAÇÕES DE RECURSOS

BASE DE CÁLCULO

1. Receita de Arrecadação

Valor
Aprovado

Valor
variação
Executado (R$)
(%)

2.860.126

1.058.973

-

-

2.860.126

1.058.973

37,0%

4. Aportes do Fundo de Apoio

111.259,00

37.086,32

33,3%

5. Aporte do CSC

157.661,00

57.809,00

6. Soma B (4 + 5)

268.920

94.895

2. Recursos do fundo de apoio (CAU
Básico)
3. Soma A (1+2)

BASE DE CÁLCULO

1.6 LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

37,0%

FOLHA DE PAGAMENTO
1.Salários e Encargos

Valor
Aprovado (R$)
1.435.618

2 Receitas Correntes

3.080.900

Valor

Valor
Executado
472.333
1.148.143

variação
(%)
32,9%
37,3%

1.435.618

472.333

32,9%

47%

41,1%

88,3%

Valor

52.000

8.318

16,0%

%

3,74%

1,8%

47,1%

Pessoal
36,7%

%

35,3%
Capacitação

7. Total (3 - 6)

2.591.206

1.153.869

44,5%

Valor

568.139

107.563 18,9%

%

20,20%

9,3% 46,1%

Valor

281.303

65.336 23,2%

%

10,00%

5,7% 56,6%

112.671,00

41.761 37,1%

4,01%

3,6% 90,3%

BASE DE CÁLCULO (Item 7)

Fiscalização

Atendimento
Valor
Comunicação
%
Valor
%
Dois Objetivos
Estratégicos

BASE DE CÁLCULO (Item 1)

92.000,00

-

0,0%

3%

0,0%

0,0%

Patrocínio
Valor
%

Valor

16.800,00

3.169 18,9%

1,00%

0,3% 27,5%

56.300,00

0

-

2%

0,0%

-

Reserva de
Contigência
%
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CAU/GO
Período: jan-abr/15
1.7 Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)
Projeto
Perspectivas

Aprovado

Objetivos Estratégicos

Qde.

Visão

Valor (R$)

Atividade

Realizado
Qde.

% Realizado

Valor (R$)

Qtd.

Valor
(R$)

Aprovado
Qde.

Valor (R$)

Total

Realizado
Qde.

Valor (R$)

% Realizado
Qtd.

Valor
(R$)

Aprovado
Qde.

Realizado

Valor (R$)

Qde.

% Realizado

Valor (R$)

Qtd.

Valor
(R$)

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das
boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

0

-

2

192.377

2

81.139

100%

42%

2

192.377

2

81.139

100%

42%

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do
território

0

-

1

305.998

1

103.584

100%

34%

1

305.998

1

103.584

100%

34%

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

0

-

0

0

-

-

-

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da
Arquitetura e Urbanismo

0

-

1

568.139

1

107.563

100%

19%

1

568.139

1

107.563

100%

19%

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

0

-

1

281.303

1

65.336

100%

23%

1

281.303

1

65.336

100%

23%

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

1

92.000

-

-

0%

0%

0

-

1

92.000

-

-

0%

0%

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada

2

16.800

2

3.169

100%

19%

0

-

2

16.800

2

3.169

100%

19%

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

1

40.000

-

-

0%

0%

1

2

102.500

1

16.930

50%

17%

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como
política de Estado

0

0

-

-

-

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a
sociedade

2

3

280.436

1

41.761

33%

15%

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

0

-

0

0

-

-

-

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

0

-

0

0

-

-

-

Assegurar a sustentabilidade financeira

0

-

3

3

420.862

2

164.831

67%

39%

Aprimorar e inovar os processos e as ações

0

-

0

0

-

-

-

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

0

-

1

52.000

1

8.318

100%

16%

1

52.000

1

8.318

100%

16%

0

-

1

121.000

1

39.850

100%

33%

1

121.000

1

39.850

100%

33%

18%

2

544.486

2

178.595

100%

33%

3

647.486

3

197.595

100%

31%

0

14

2.661.335

10

3

21

10

3

Sociedade

Processos Internos

Pessoas e Infraestrutura Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a
gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a
sociedade
TOTAL

Total

1
7

167.766

419.566

1
3

62.500

1

0

-

103.000

-

-

19.000
22.169

0%

100%
2
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0%

1

16.930

100%

27%

112.671

1

420.862

2

41.761

164.831

100%

67%

37%

39%

-

13

807.907

3.080.900

16

830.076

CAU/GO
Período: jan-abr/15
1.8 Quadro Geral de Fontes e Usos

PROGRAMAÇÃO 2015

Valor Aprovado (R$)
(A)

Variação

Valor Executado (R$)
(B)

Valor (R$)
(A-B)

Especificação

(%)
(B/A)

I. FONTES
1. Receitas Correntes

3.080.900

1.148.143 -

1.932.757

37,3

1.1 Receitas de Arrecadação

2.860.126

1.058.973 -

1.801.153

37,0

1.1.1 Anuidades

832.404

474.858 -

357.547

57,0

1.1.1.1 Pessoa Física

642.570

385.498 -

257.072

60,0

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

133.753

50.329 -

83.424

37,6

1.1.1.3 Taxas e Multas

56.081

39.030 -

17.051

69,6

2.027.722

584.116 -

1.443.606

28,8

90.074

32.585 -

57.489

36,2

1.3 Outras Receitas

130.700

56.585 -

74.115

43,3

1.4 Fundo de Apoio

-

-

-

-

2 Receitas de Capital

-

-

-

-

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

-

-

-

-

2.2 Outras Receitas

-

-

-

-

1.1.2 RRT
1.2 Aplicações Financeiras

I - TOTAL DAS FONTES

3.080.900

1.148.143 -

1.932.757

37,3

2.755.680

735.180 -

2.020.500

26,7

419.566

22.169 -

397.397

5,3

2.336.114

713.011 -

1.623.103

30,5

2 Aportes ao Fundo de Apoio

111.259

37.086 -

74.173

33,3

3 Aporte ao CSC

157.661

57.809 -

99.852

36,7

56.300

- -

56.300

-

3.080.900

830.076 -

2.250.824

26,9

318.068

-

II - USOS
1 Programação Operacional
Projetos
Atividades

4 Reserva de Contingência
II – TOTAL DE USOS
VARIAÇÃO (I-II)

-

318.068

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA
1 Despesas Correntes*

2.991.900

787.123 -

2.204.777

26,3

89.000

42.953 -

46.047

48,3

3.080.900

830.076 -

2.250.824

75

2 Despesas de Capital
Soma

OBS: No item "Despesas Correntes", deverá ser considerado os valores do Aportes ao Fundo de Apoio, do Aporte ao CSC e da Reserva de Contingência.
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO QUADRIMESTRAL
DO PLANO DE AÇÃO
(1º QUADRIMESTRE)

CAU/GO

(PARTE 2: DETALHAMENTO POR PROJETO/ATIVIDADE DAS PRINCIPAIS AÇÕES,
METAS E RESULTADOS)

2015

Relatório de Execução Quadrimestral
do Plano de Ação (1º quadrimestre)
CAU/GO
(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS)
CAU/GO
Período: jan-abr/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL : DIRETORIA GERAL , ASSESSORIA JURÍDICA E SECRETARIA GERAL.
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: ISABEL BARÊA PASTORE E ADRIANA CORADINI

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS/PROJETOS:
EMBASAMENTO JURÍDICO a) Atender as demandas diversas (emissão de pareceres, análises de contratos, termos e convênios); b) Pagamento de indenizações, restituições e reposições; c) Pagamento de sentenças
judiciais; d) Pagamento de despesas jurídicas; e) consultoria jurídica GESTÃO ESTRATÉGICA Apoiar as decisões estratégicas, políticas e administrativas da presidência; b) Promover planejamento territorial e gestão
urbana CARAVANA DO CAU/GO a) Fomentar a realização das caravanas; b) proporcionar diárias para conselheiros, convidados e funcionários; c) Fornecer meios de locomoção CONCESSÃO DE PATROCÍNIOS Concessão
de patrocínio a projetos de relevância para a Arquitetura e Urbanismo
2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:

EMBASAMENTO JURÍDICO: Assessoramento técnico e administrativo dentro de atuação e especialidade das áreas do Conselho (Presidência, Gerências Geral, Administrativa, Fiscalização e a Técnica); Elaboração de
portarias, deliberações plenárias, minuta de convênios, termos de cooperação técnica e orientar juridicamente a Presidência e demais áreas do Conselho; Assessora e orienta a Presidência, Gerência Geral e Gerência
de Fiscalização sobre assuntos pertinentes a processos de legislação profissional; Elaboração de pareceres, petições e ofícios da Presidência que tratem de questões de Direito, que envolvam legislação profissional e
outras, tais como: resposta ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e aos demais órgãos públicos da Administração Direta e Indireta de todos os entes da Federação; Apoio à adequada interação do Conselho com os
diversos públicos internos e externos, em sua área de especialidade; Promoção, difusão e proteção da imagem do Conselho como instituição ética, responsável e atuante; Realização de estudos doutrinários e
jurisprudenciais; Análise prévia e conclusiva, minutas de editais de licitação, bem como as minutas dos respectivos contratos, convênios, acordos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados, inclusive
ajustes ou aditamentos; GESTÃO ESTRATÉGICA Gerenciamento de todas as áreas do CAU/GO. Elaboração de campanhas, estratégias e planos de ação junto às comissões. Identificação de possíveis parcerias
institucionais e agendamento de reuniões para pactuação de cooperação entre os órgãos. Representação em eventos, reuniões e seminários sobre arquitetura e urbanismo. Realização de reuniões gerenciais de
planejamento e verificação de resultados de cada área do CAU/GO. Controle geral sobre o orçamento, despesas e receitas do CAU/GO. Assessoria a presidência nos assuntos estratégicos a realização das metas gerais e
específicas da gestão. CARAVANA CAU/GO Criação da Comissão Temporária de Escritórios descentralizados para planejar, organizar e acompanhar todas as ações no interior do Estado de forma integrada a fiscalização.
Nova regionalização dos municípios seguinte o desenho utilizado pelo Governo do Estado de Goiás para cruzamento de dados sócio econômicos existentes. Envio de ofício acerca da Resolução CAU/BR nº 51 a todas as
Prefeituras do Estado de Goiás. CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PELO CAU/GO Análise da prestação de contas dos projetos patrocinados pelo CAU/GO em 2014 e elaboração do edital de patrocínios do CAU/GO.
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2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS:
CARAVANA DO CAU/GO Devido ao apelo dos profissionais residentes no interior do Estado que se manifestam desasistidos e abandonados nos últimos três anos, e verificada a ação política do projeto "Caravana do
CAU/GO" realizado apenas no ano eleitoral, a atual gestão instituiu a Comissão Temporária dos Escritórios Descentralizados - CTED, formada por três conselheiros e solicitou apoio a 10 profissionais

distribuído pelo estado para elaboração de um diagnóstico da situação do exercício profissional e o planejamento das ações a serem realizadas com foco na valorização profissional e na fiscalização
do exercício irregular da profissão.
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Relatório de Execução Quadrimestral
do Plano de Ação (1º quadrimestre)
CAU/GO
(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS)
CAU/GO
Período: jan-abr/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL : GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: NATALLIÊ MUNDIM

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS/PROJETOS:

CAPACITAÇÕES DIVERSAS DA EQUIPE: Capacitar o funcionário do CAU/GO; GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para o tratamento com funcionários e estagiários;
ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE ANTIGA: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: a) Prever pagamentos de impostos e taxas gerais necessárias ao pleno funcionamento deste CAU; b) Pagamento de Taxas de
serviços bancários; c) Consultoria Contábil; d) Atender as demandas diversas da Presidência, Diretoria e Gerências, além de Monitorar e controlar a utilização dos recursos; FUNDO DE APOIO Alimentar Fundo de Apoio
aos CAU/UF; RESERVA DE CONTINGÊNCIA: Garantir o cumprimento de atividades ou projetos emergenciais; CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS Garantir pleno funcionamento dos meios de integração do CAU
ao profissional; ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE: a) Realização de Concurso de Arquitetura de Interiores para a Sede Definitiva do CAU/GO; b) Contratação de empresa para reforma do imóvel
utilizado como sede provisória deste CAU/GO.

2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:

CAPACITAÇÕES DIVERSAS DA EQUIPE Realização de curso de "Atendimento ao Cidadão" com 20 horas na Escola Superior de Administração Pública - ENAP feitos pelos colaboradores da Área de Atendimento.
Participação dos colaboradores das diversas áreas do CAU/GO nas capacitações realizadas pelo CAU/BR. A colaboradora da secretaria geral está realizando o curso de redação oficial oferecido gratuitamente pela casa
civil federal. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Elaboração e discussão, através de assembleia com os colaboradores, do acordo coletivo com o apoio do SINDECOF para registro das regras internas nas realizações das
atividades de trabalho no CAU/GO. ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE ANTIGA Planejamento e realização de reforma para devolução da provisória aos proprietários. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Realização do relatório gestão TCU 2014 de atividades referente a 2014 e elaboração do plano de ação 2015 e 1° reformulação orçamentária de 2015. FUNDO DE APOIO E CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS O
fundo de apoio e o Centro de serviços compartilhados foram pagos com os recursos previstos nas devidas alíneas. RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE Aquisição de
mobiliários para estruturação mínima das salas de plenário e comissões, além de complementação do mobiliário da área administrativa; Contratação de serviços especializados para elaboração de projeto de
refrigeração para futura aquisição de sistema de ar condicionado; Solicitação à construtora dos reparos necessários, e de responsabilidade do executor da obra, na sede do CAU/GO.
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2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS:

ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE Apesar de ter realizado a compra na metade de 2014 e efetuado a mudança para o local em outubro do mesmo ano, a gestão anterior não havia realizado as obras
necessárias a entrega do imóvel onde o CAU/GO funcionou nos anos de 2012 a 2014, gerando custo de aluguel e condomínio referentes às três salas alugadas. Estes valores não estavam previstos no orçamento de
2015. Foi aberto processo e realizadas as obras necessárias a devolução do imóvel ao proprietário e o pagamento das devidas taxas de aluguel, condomínio e energia elétrica referente ao período de janeiro a abril de
2015. A nova sede, com área equivalente a 4 vezes a área da sede antiga, não contava com estrutura suficiente para o pleno funcionamento do CAU/GO. Itens como rede lógica, rede telefônica e sistema de
refrigeração não foram previamente instalados, tornando o desenvolvimento das atividades ineficientes e a situação de trabalho insalubre no clima quente goiano. Foram locados aparelhos portáteis de climatização
para melhoria das condições de trabalho enquanto um projeto especializado de refrigeração foi contratado. Não existem recursos suficientes para a abertura de processo para aquisição do sistema de ar condicionado
e para tal ação será necessário realizar reformulação orçamentária. Foram convocados, no mês de dezembro de 2015, três funcionários do setor administrativo. Não existia mobiliário suficiente para o trabalho da
equipe completa. Foram adquiridas mesas e cadeiras para a plena instalação e trabalho dos colaboradores. Não havia, apesar do espaço disponível, mobiliário suficiente ao funcionamento das reuniões das comissões e
reuniões plenárias na sede do CAU/GO. Para a realização destas atividades era necessário locar sala de eventos e auditório do edifício onde funciona a sede do CAU/GO. Foram adquiridas mesas e cadeiras suficiente à
realização das reuniões na própria sede do CAU/GO facilitando a logística de organização dos eventos, transporte de materiais e processos e evitando o pagamento de valores com locação de espaço. A sala da
presidência e a diretoria não possuem estrutura apropriada a recepção de pessoas. As salas das comissões e plenário não possuem tratamento acústico nem estrutura necessária ao pleno funcionamento das
atividades. Está em fase de elaboração o edital de concurso para elaboração de projeto de arquitetura de interiores da sede com previsão para recepção de propostas em agosto de 2015. Considerando a aquisição de
dois veículos pelo CAU/GO em 2014, o veículo locado permanentemente pelo Conselho foi devolvido evitando pagamento de valores com este item. O veículo somente é locado nos períodos de realização de eventos
ou para viagens pelo interior do estado. CAPACITAÇÕES DIVERSAS DA EQUIPE Quanto às participações dos membros do CAU/GO junto aos eventos e capacitações realizadas pelo CAU/BR foi constatada a participação
apenas da equipe diretora e a falta de repasse das informações obtidas aos colaboradores. Foi definida, a partir de 2015, a participação efetiva dos colaboradores comissionados e efetivos, junto a equipe diretora e
conselheiros, nos eventos e treinamentos propostos pelo CAU/BR. Os participantes serão escalados conforme suas áreas de atuação e disponibilidade de participação.
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Relatório de Execução Quadrimestral
do Plano de Ação (1º quadrimestre)
CAU/GO
(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS)
CAU/GO
Período: jan-abr/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL : ÁREA TÉCNICA
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: RAFAEL ALVES DE SANTANA E GIOVANA JACOMINI

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS/PROJETOS:
ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL: Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral; FISCALIZAÇÃO E ESCRITÓRIOS
REGIONAIS a) Executar 06 (seis) ações fiscalizatórias no município de Goiânia por mês (288 relatórios de fiscalização/ano – estimativa de 04 relatórios por ação
fisc./Fiscal); b) Executar 01 ação fiscalizatória nos municípios da região metropolitana de Goiânia e 01 (uma) no interior do estado por mês (96 relatórios de
fiscalização/ano); c) Campanhas através de folders, rádio, tv, revistas, internet, jornais, outdoor, etc / aperfeiçoamento dos analistas fiscais e técnicos do cau/go
através de treinamentos e cursos / estabelecer convênios com instituições promotoras de cursos para treinamento de profissionais, síndicos, administradoras de
empreendimentos, etc.; d) Melhorar e intensificar a fiscalização.
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2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:
ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL: Qualificação em atendimento ao cidadão pelos colaboradores do setor de atendimento do CAU/GO. Contratação de mais um
colaborador para o setor de atendimento compondo duas equipes de carga horária de seis horas cada. O atendimento ao profissional é oferecido 12 horas por dia
por telefone e e-mail e 6 horas pessoalmente. O CAU/GO tem atendido uma média de 1195,00. Definição de área destinada ao espaço do profissionais. O projeto
detalhado será desenvolvido no projeto de arquitetura de interiores. Envio de lista de demandas referentes ao SICCAU especialmente das áreas do atendimento e
fiscalização. FISCALIZAÇÃO E ESCRITÓRIOS REGIONAIS: Fiscalização na Capital e no Interior com total de 207 realtórios realizados. Elaboração da campanha
"projeto só com arquiteto para divulgação da Resolução nº 51. Parceria na publicação do FNA/SARQ "Contrate um arquiteto". Apresentação de termo de
cooperação ao CREA/GO para acesso cruzado aos sistemas de verificação de regularidade das atividades profissionais compartilhadas. Criação da Comissão
Temporária de Escritórios Descentralizados - CTED para reorganização e redefinição das regionais do CAU/GO e planejamento das ações a serem realizadas no
interior de forma integrada a fiscalização. Envio de ofício acerca da Resolução CAU/BR nº 51 a todas as Prefeituras do Estado de Goiás. Reunião com o Ministério
Público do Estado de Goiás para trabalho conjunto nos municípios goianos.
2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS:
Os profissionais, regularmente, necessitam de espaço físico destinado ao uso de computadores e impressora durante sua visita ao CAU/GO para emissão de RRTs,
boletos e anuidades além de realização de inscrições em cursos e palestras. São atividades que podem desenvolver sozinhos ou com apoio do pessoal do
atendimento. Será montado o espaço do profissional para uso dos visitantes com espaço destinado a computadores com internet, impressora e o kit de
cadastramento biométrico do CAU/BR. O KIT de cadastramento funciona em espaço improvisado junto a área administrativa.
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Relatório de Execução Quadrimestral
do Plano de Ação (1º quadrimestre)
CAU/GO
(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS)
CAU/GO
Período: jan-abr/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL : ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: ELISA FRANÇA

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS/PROJETOS:
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL: a) Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legais do CAU; b) Estabelecer a imagem de um conselho forte e atuante perante os profissionais, entidades e
sociedade; ENCONTRO ANUAL DO CAU/GO: Realizar Encontro Anual do CAU (dez/15); SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO: Realização de Seminário de Arquitetura e Urbanismo (out/15).
2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Reformulação completa da publicação semanal perspectiva. A publicação agora apresenta o mesmo formato utilizado pelo CAU/BR levando, por e-mail, as notícias postadas no site do
CAU/GO aos profissionais de todo Estado. O informativo passou a ser enviado quinzenalmente; Reformulação parcial do site, criando botões padronizados para inserção de diferentes assuntos de interesse dos
profissionais. Diminuição dos campos de texto. Postagem periódica de notícias sobre novas resoluções, mudanças nos procedimentos e notas técnicas. Criação de aba de publicações no site do CAU/GO. Melhoria da
informação visual. Atualização periódica dos campos com informações do CAU/GO. Pesquisa e postagem sobre Arquitetos e obras que são notícia no País. Restruturação completa das abas institucional e aba
transparência no site do CAU/GO. Inserção da estrutura funcional do CAU/GO e das Comissões ordinárias, especial e temporárias. Inserção de todos os editais, chamadas públicas e concursos realizados e em aberto.
Inserção dos dados relativos as receitas e despesas do CAU/GO. Inserção das deliberações na aba legislação e do balanço anual na aba transparência do site. ENCONTRO ANUAL DO CAU/GO O encontro anual do
CAU/GO será realizado no segundo semestre. Foi definido apenas o tema Política Urbana para realização do seminário. SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO O encontro Seminário de Arquitetura e Urbanismo
será realizado no segundo semestre de 2015. Foi definido o tema Política Urbana para realização do seminário e sua realização em três etapas nos meses setembro (Aparecida de Goiânia), outubro (Goiânia) e
novembro (Anápolis). AULA MAGNA: Foi realizada a primeira Aula Magna de 2015 nos dias 31 de março (Goiânia) e 1º de abril (Anápolis) com o tema "Sustentabilidade das cidades" e a palestra com a professora Marta
Romero (UnB Brasília). O público estimado foi de 900 pessoas entre alunos e professores das Instituições de Ensino Goianas.
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2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS:

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL O site do CAU/GO não continha as informações necessárias a transparência da gestão. Ainda falta inserir os dados com a folha de pagamento dos colaboradores que está em fase de
construção. O formato do boletim informativo não era compatível com o boletim do CAU/BR. Era produzido em sistema paralelo e enviado em PDF aos profissionais. Optamos por alterar a forma de elaboração para a
mesma do CAU/BR pegando as notícias postadas no site e gerando o boletim informativo. Essa ação diminui o tempo dedicado a elaboração do boletim, visto que as notícias já foram elaboradas e postadas no site. O
face book do CAU/GO estava sem movimento significativo. Agora as notícias postadas no site também são postadas no face book e os comentários são respondidos diariamente, dando movimento ao veículo. Foi
instituída da Comissão Temporária de Eventos - CTE que deverá ser responsável definição do cronograma geral dos eventos do ano, pelo detalhamento e elaboração do caderno de patrocínio para obtenção de
parcerias para realização dos eventos. Para o segundo semestre a Aula Magna está prevista para os dias 27 de agosto (Goiânia) e 28 de agosto (Anápolis) com o tema "Edifício x Cidade". Elaboração do termo de
referência para abertura de processo licitatório para contratação dos serviços de locação de espaço, Buffet, segurança, cerimonial, som e luz necessários a realização do evento. O Seminário de Arquitetura e
Urbanismo será realizado em parceria com a Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB Goiás. A Assessoria Especial do Presidente é responsável pela organização geral dos eventos e montagem de todo
material necessário a sua realização além do desenvolvimento do material gráfico necessário para as campanhas institucionais do CAU/GO.
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Relatório de Execução Quadrimestral
do Plano de Ação (1º quadrimestre)
CAU/GO
(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS)
CAU/GO
Período: jan-abr/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL : ASSESSORIA DE APOIO AO PLENÁRIO E AS COMISSÕES
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: LUCIENE BOAVENTURA DOS SANTOS

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS/PROJETOS:
REUNIÕES ORDINÁRIAS Organização das reuniões ordinárias, providenciando alimentação, salas, estacionamento, etc; REPRESENTAÇÃO DO CAU EM EVENTOS, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, FEIRAS, FÓRUNS
Auxílio financeiro e suporte para participação em eventos de interesse do CAU/GO
2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:
REUNIÕES ORDINÁRIAS: Planejamento das agendas das Comissões Ordinárias, Especial e Temporárias com envio de convocações, controle das confirmações e presenças, elaboração das atas, montagem do material
de apoio a realização das reuniões, atendimento às solicitações dos conselheiros no que se refere às atividades desenvolvidas por cada comissão. Organização do calendário geral de reuniões e integração do calendário
CAU/GO com o calendário CAU/BR. A organização do espaço físico e alimentação é de responsabilidade da Secretaria Geral. Realização de 5 reuniões plenárias sendo duas em janeiro, e uma em cada mês subsequente.
Realização de 12 reuniões de comissões incluindo: CED, CEPEF, CAF. Realização de 13 reuniões de comissões incluindo: CEPUA, CETD, CTES e CTE. REPRESENTAÇÃO DO CAU EM EVENTOS, SEMINÁRIOS, CURSOS,
REUNIÕES, FEIRAS, FÓRUNS: A representação do CAU nos eventos tem sido realizada pelos Conselheiros e Diretoria Geral. Participação em diversos eventos promovidos pela Prefeitura de Goiânia, Governo do Estado,
IES, SINDUSCON, FIEG, O POPULAR.
2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS:
As atividades de apoio ao Plenário e Comissões, desde maio de 2014, estavam sem um responsável no cargo sendo desenvolvidas pelos assistentes técnicos e administrativos de diferentes setores do CAU/GO. Este fato
tornava difícil a padronização da documentação referente às comissões e dificultava a interação das agendas. Em janeiro deste ano foi preenchido novamente o Cargo de Assessor de Plenário e Comissões para suprir
esta demanda. Existe a demanda de contratação de mais um assessor jurídico para apoio ao trabalho das Comissões, principalmente a Comissão de Ética e Disciplina - CED.
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Relatório de Execução Quadrimestral
do Plano de Ação (1º quadrimestre)
CAU/GO
(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS)
CAU/GO
Período: jan-abr/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL : COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO.
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: ISABEL BARÊA PASTORE

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS/PROJETOS:
APOIO EM EVENTOS DE ENSINO E FORMAÇÃO a) Preparar o recém formando para o mercado de trabalho assim como dos deveres e obrigações do Profissional Arquiteto e Urbanista (abr/15); b) Concurso de TCC
(dez/15); c) Palestras nas faculdades (out/15); d) Apoiar as atividades acadêmicas inerentes à profissão como “Semana de Arquitetura”, “Escritório Modelo”, etc
2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:
APOIO EM EVENTOS DE ENSINO E FORMAÇÃO: Realização de palestras em 5 (cinco) escolas de arquitetura e urbanismo de Goiás incluindo: PUC Goiás, UEG, OBJETIVO, UniEvangélica e UniAnhanguera.
Acompanhamento da abertura de novos cursos pela Objetivo e UniAnhanguera. Sugestão e cessão de espaço físico para criação da AGEA - Associação Goiânia das Escolas de Arquitetura para discussão dos temas
inerentes a docência da arquitetura e urbanismo, diretrizes curriculares, avaliação final dos alunos concluintes, etc. Agendamento de reuniões semestrais com a participação dos coordenadores dos cursos de
arquitetura e urbanismo visando aproximação em projetos de interesse comum, convênios e programas de pesquisa compartilhados; Promoção da formação continuada através realização de convênios com as
instituições de ensino superior para concessão de descontos aos profissionais que desejam efetuar cursos de pós graduação.
2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS:
A partir do segundo semestre de 2015 as palestras deverão ser realizadas na própria sede do CAU/GO e divulgadas junto às Instituições de Ensino Superior para inscrição dos alunos interessados. Considerando a
disponibilidade de local apropriado no próprio CAU/GO e a emissão e a compatibilização com os horários dos conselheiros e colaboradores na realização das palestras, será mais fácil organizar a agenda semestral das
palestras e fazer o aproveitamento máximo destes eventos. Aos alunos serão emitidos certificados de participação contando horas complementares para fechamento do curso nas IES. As palestras deverão abordar os
temas "Exercício Profissional e Ética" e deverão ser ofertados exemplares do Código de Ética de Bolso do CAU/GO.
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CAU/GO
Período: jan-abr/15
Unidade Organizacional: Diretoria Geral
Projeto/Atividade: Embasamento Jurídico / Gestão Estratégica / Caravana do CAU-GO/ Concessão de Patrocínios
Objetivo Estratégico Principal: Ser reconhecido com referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo / Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território / Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Responsável pelo Projeto/Atividade: Isabel Barêa Pastore
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas
Nº

1

Ações

Metas Aprovadas

Atender as demandas diversas (emissão
de pareceres, emissão e análises de Realizar as demandas com obediência à
contratos, termos e convênios)
legislação com satisfatoriedade no prazo,
advindos da Presidência, Diretoria e com eficiência e agilidade
Gerências

Custo da Ação
Metas Realizadas

Resultados

Valor Aprovado
(A)

Assessoramento técnico e
administrativo dentro de atuação e
especialidade das áreas do Conselho
(Presidência, Gerências Geral,
Administrativa, Fiscalização e a Técnica);
Elaboração de portarias, deliberações
plenárias, minuta de convênios, termos
de cooperação técnica e orientar
juridicamente a Presidência e demais
Atendimento jurídico média de 35
áreas do Conselho; Elaboração de
pareceres, petições e ofícios que
demandas por mês e 140 no quadrimestres.
legislação profissional. Apoio à
adequada interação do Conselho com os
diversos públicos internos e externos,
em sua área de especialidade; Análise
prévia e conclusiva, minutas de editais
de licitação, bem como as minutas dos
respectivos contratos, convênios,
acordos ou instrumentos congêneres a
serem celebrados e publicados;

122.227,60

Variação

Valor Realizado
(B)

Valores
(B-A)

37.172,78 - 85.054,82

%
(B/A)

% Partic.
(B)

A custear com
Recursos do
Variação
Recursos do Fundo Fundo de Apoio
(%) (D/C)
de Apoio (C)
utilizado (D)

Responsável pela
Execução

30,4%

26,4%

-

-

Adriana Coradini Curado

2

Pagamento de Indenizações,
restituições e reposições

Pronto atendimento às demandas

Não teve ocorrência.

Não teve ocorrência.

1.666,67

-

-

1.666,67

0,0%

0,0%

-

-

Adriana Coradini Curado

3

Pagamento de Sentenças Judiciais

Pronto atendimento às demandas

Não teve ocorrência.

Não teve ocorrência.

1.666,67

-

-

1.666,67

0,0%

0,0%

-

-

Adriana Coradini Curado

4

Pagamento de Despesas Jurídicas

Pronto atendimento às demandas

Não teve ocorrência.

Não teve ocorrência.

1.666,67

-

-

1.666,67

0,0%

0,0%

-

-

Adriana Coradini Curado

5

Consultoria Jurídica

Atendimento e prestação de
informações a mandado de segurança.

Atendimento a 2 mandados de segurança.

12.000,00

-

- 12.000,00

0,0%

0,0%

-

-

Adriana Coradini Curado

Atendimento das demandas e processos
das dívida ativa
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Contratação para os cargos de Diretoria
Geral, Secretaria Geral e Assessoria
Especial da Presidência

Gerenciamento de todas as áreas do
CAU/GO. Elaboração de campanhas,
estratégias e planos de ação junto às
comissões. Identificação de possíveis
parcerias institucionais e agendamento
de reuniões para pactuação de
cooperação entre os órgãos.
Representação em eventos, reuniões e
seminários sobre arquitetura e
urbanismo.

Os 3 cargos ocupados e colaboradores em
pleno desenvolvimento de suas funções.

298.497,88

Envolver profissionais no planejamento
urbano.

Representação em eventos, reuniões e
seminários sobre arquitetura e
urbanismo. Realização de reuniões
gerenciais de planejamento e
verificação de resultados de cada área
do CAU/GO. Controle geral sobre o
orçamento, despesas e receitas do
CAU/GO. Assessoria a presidência nos
assuntos estratégicos a realização das
metas gerais e específicas da gestão.

Particpação de Conselheiros e
colaboradores em mais de 20 diferentes
eventos sobre habitação, planejamento
urbano, mobilidades e gestão pública.
Participação em 17 conselhos estatudais e
municpais sobre os temas ineretens a
arquitetura e urbanismo.

7.500,00

-

-

Suprir financeiramente as necessidades
para realização da Caravana.

Criação da Comissão Temporária de
Escritórios descentralizados para
planejar, organizar e acompanhar todas
as ações no interior do Estado de forma
integrada a fiscalização. Nova
regionalização dos municípios seguinte
o desenho utilizado pelo Governo do
Estado de Goiás para cruzamento de
dados sócio econômicos existentes.
Envio de ofício acerca da Resolução
CAU/BR nº 51 a todas as Prefeituras do
Estado de Goiás.

Caravanas previstas para o 2° e 3°
quadrimestre.

5.000,00

-

-

Viabilizar a participação de conselheiros/
Proporcionar diárias para conselheiros,
convidados/ funcionários para realização
convidados e funcionários
de Caravana eficiente.

Caravanas previstas para o 2° e 3°
quadrimestre.

Caravanas previstas para o 2° e 3°
quadrimestre.

30.000,00

10 Fornecer meios de locomoção.

Viabilizar a participação de conselheiros/
convidados/ funcionários para realização
de Caravana eficiente.

Caravanas previstas para o 2° e 3°
quadrimestre.

Caravanas previstas para o 2° e 3°
quadrimestre.

Concessão de patrocínio a projetos de
11 relevância para a Arquitetura e
Urbanismo

Incentivar e patrocinar parceiros para o
desenvolvimento de projetos relacionadas
à atuação do conselho e à valorização da
profissão.

Análise da prestação de contas dos
projetos patrocinados pelo CAU/GO em
2014 e elaboração do edital de
patrocínios do CAU/GO.

Apoiar as decisões estratégicas,
6 políticas e administrativas da
presidência

7

Promover planejamento territorial e
gestão urbana.

8 Fomentar a realização das Caravanas

9

103.583,63 - 194.914,25

34,7%

73,6%

-

-

Isabel Barêa Pastore

7.500,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

5.000,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

-

- 30.000,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

5.000,00

-

-

5.000,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

Patrocínio previsto para o 2° quadrimestre.

92.000,00

-

- 92.000,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

Total

577.225,49

140.756,41 - 436.469,08

-75,6

100%

-

-

Justificativa/Comentários:
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CAU/GO
Período: jan-abr/15
Unidade Organizacional: Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: Capacitações Diversas da Equipe / Gestão de Recursos Humanos / Organização e Manutenção da Sede / Sustentabilidade Financeira e Apoio Contábil / Fundo de Apoio / Reserva de Contingência / Centro de Serviços Compartilhados / Estruturação e Adequação da Sede Nova do CAU-GO
Objetivo Estratégico Principal: Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores / Ter sistemas de informação e infra-estrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e sociedade / Assegurar a sustentabilidade financeira / Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na
gestão urbana / Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Responsável pelo Projeto/Atividade: Natalliê Mundim
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas
Nº

Ações

1 Capacitar o funcionário do CAU/GO

Metas Aprovadas

Promover treinamentos e cursos de
aprimoramento para os colaboradores do
conselho

Efetuar a Gestão de Recursos Humanos Efetuar a Gestão de Recursos Humanos
2 para o tratamento com funcionários e para o tratamento com funcionários e
estagiários
estagiários

3 Organização do espaço físico

4

Garantia de materiais e serviços
comuns

Melhoria nas condições de trabalho.
Ampliação do espaço físico da sede
provisória

Promover condições de trabalho e
aquisições e contratações de produtos e
serviços para todas as áreas

Custo da Ação
Metas Realizadas

Resultados

Valor Aprovado
(A)

Realização de curso de "Atendimento ao
Cidadão" com 20 horas na Escola
Superior de Administração Pública Participação de 5 colaboradores em 2
ENAP feitos pelos colaboradores da
diferentes cursos específicos para o
Área de Atendimento. Participação dos
desenvolvimento dos trabalhos nas suas
colaboradores das diversas áreas do
áreas. Participação de 9 colaboradores em
CAU/GO nas capacitações realizadas
treinamentos e seminários técnicos
pelo CAU/BR. A colaboradora da
oferecidos pelo CAU/BR.
secretaria geral está realizando o curso
de redação oficial oferecido
gratuitamente pela casa civil federal.

Variação

Valor Realizado
(B)

Valores
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

A custear com
Recursos do
Variação
Recursos do Fundo Fundo de Apoio
(%) (D/C)
de Apoio (C)
utilizado (D)

Responsável pela
Execução

52.000,00

8.318,36 - 43.681,64

16,0%

2,0%

-

-

Natalliê Mundim

Elaboração e discussão, através de
assembleia com os colaboradores, do O acordo coletivo que estava vencido desde
acordo coletivo com o apoio do
maio de 2014 foi rediscutido e assinado.
SINDECOF para registro das regras
Abertura do processo de contratação do
internas nas realizações das atividades
PCC.
de trabalho no CAU/GO.

121.000,00

39.850,13 - 81.149,87

32,9%

9,7%

-

-

Natalliê Mundim

Aquisição de mobiliários para
estruturação mínima das salas de
plenário e comissões, além de
complementação do mobiliário da área
administrativa; Contratação de serviços
Salas de plenário e Comissões mobiliadas e
especializados para elaboração de
melhoria funcional nas diversas áreas do
projeto de refrigeração para futura
CAU/GO.
aquisição de sistema de ar
condicionado; Solicitação à construtora
dos reparos necessários, e de
responsabilidade do executor da obra,
na sede do CAU/GO.

176.825,12

55.213,40 - 121.611,72

31,2%

13,4%

-

-

Natalliê Mundim

210.000,00

65.572,21 - 144.427,79

31,2%

16,0%

-

-

Natalliê Mundim

Contratações realizadas.

Contratações realizadas.
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Prever pagamentos de impostos e taxas
5 gerais necessárias ao pelo
Impostos e Taxas
funcionamento deste Conselho
6

Pagamento de Taxas de serviços
bancários

7 Consultoria Contábil

Taxas e Serviços Bancários

Promover sustentabilidade Contábil

Atender as demandas diversas advindos
da Presidência, Diretoria e Gerências, Realizar as demandas com obediência à
8 além de Monitorar e controlar a
legislação com satisfatoriedade no prazo,
utilização dos recursos, dentre suas
com eficiência e agilidade.
respectivas dotações contábeis.
Auxiliar financeiramente os CAU/UF
9 Alimentar Fundo de Apoio aos CAU/UF menores a suprir suas necessidades
básicas.
10

Utilizar a Reserva de Contingência
quando necessário

11 Centro de Serviços Compartilhados

12

Garantir pleno funcionamento dos meios
de integração do CAU ao profissional

Promover e democratizar a participação
Realização de Concurso de Interior para
dos profissionais em projetos de obra
a Sede Definitiva do CAU/GO
pública

Contratação de empresa para reforma
13 do imóvel utilizado como sede
provisória deste conselho

Adequação conforme layout vencedor do
Concurso de Interior.Proporcionar um
melhor qualidade e conforto no
atendimento aos profissionais e à
sociedade em geral

Realizar o pagamento de impotos e
taxas.

Taxas e impostos pagos.

10.000,00

4.509,59 -

5.490,41

45,1%

1,1%

-

-

Natalliê Mundim

Realizar o pagamento de taxas e
serviços bancários.

Taxas e serviços bancários pagos.

60.000,00

56.824,16 -

3.175,84

94,7%

13,8%

-

-

Natalliê Mundim

Realização dos serviços contáveis e
apresentação dos demonstrativos ao
CAU/GO.

4 meses de serviços contábeis prestados e 4
apresentações realizadas à CAF.

35.000,00

27.200,00 -

7.800,00

77,7%

6,6%

-

-

Natalliê Mundim

Atendimento as demandas da
Presidência, Diretoria e diversas áreas
do CAU/GO.

Atendimento as demandas da Presidência,
Diretoria e diversas áeas do CAU/GO.

148.302,90

39.210,60 - 109.092,30

26,4%

9,5%

-

-

Natalliê Mundim

O Fundo de Apoio foi pago com os
recursos previstos na devida alínea.

4 Parcelas de apoio aos CAU/UF menores
realizado.

111.259,00

42.341,68 - 68.917,32

38,1%

10,3%

-

-

Natalliê Mundim

Não foi utilizada.

Não foi utilizada.

56.300,00

- 56.300,00

0,0%

0,0%

-

-

Natalliê Mundim

52.553,64 - 105.107,36

33,3%

12,8%

-

-

Isabel Barêa Pastore

- 46.500,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

Isabel Barêa Pastore

-

O Centro de serviços compartilhados foi
4 Parcelas pagas ao Centro de Serviços
pago com os recursos previstos na
Compartilhados e diversas demamdas sobre
devida alínea.
o SICCAU inseridas no sistema.

157.661,00

Elaboração do Projeto Básico para
Projeto Básico elaborado. Concurso previsto
abertura do Consurso de Arquitetura de
para o 2° quadrimentre.
Interiores para a sede do CAU/GO.

46.500,00

Aquisição de mobiliário e realização de
projeto de ar condicionado. Aquisição do
sistema de ar condicionado previsto para o
2° quadrimestre e adequação mediante
projeto do concurso rpevista para 2016.

56.500,00

19.000,00 - 37.500,00

33,6%

4,6%

-

-

1.241.348,02

410.593,77 - 830.754,25

-66,9

100%

-

-

Planejamento e realização de reforma
para devolução da provisória aos
proprietários.

Total
Justificativa/Comentários:

- Fundo de Apoio: Estão inclusos os valores do Fundo de Reserva do CSC que não foram previstos no orçamento 2015 e serão alterados na reformulação.
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-

CAU/GO
Período: jan-abr/15
Unidade Organizacional: Área Técnica
Projeto/Atividade: Atendimento ao Profissional e Sociedade / Fiscalização
Objetivo Estratégico Principal: Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade / Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Responsável pelo Projeto/Atividade: Giovana Lacerda Jacomini e Rafael Alves de Santana
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas
Nº

Ações

Metas Aprovadas

Custo da Ação
Metas Realizadas

Resultados

Valor Aprovado
(A)

Valor Realizado
(B)

Variação
Valores
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

A custear com
Recursos do
Variação
Recursos do Fundo Fundo de Apoio
(%) (D/C)
de Apoio (C)
utilizado (D)

Responsável pela
Execução

Qualificação em atendimento ao
cidadão pelos colaboradores do setor de
atendimento do CAU/GO. Contratação
4 colaboradores qualificados ao
de mais um colaborador para o setor de
atendimento compondo duas equipes atendimento e melhoria na capacidade de
de carga horária de seis horas cada. O
atendimento do CAU/GO. Atendimento
atendimento ao profissional é oferecido
médio de 1195 demandas por mês
12 horas por dia por telefone e e-mail e
totalizando 4780.
6 horas pessoalmente. O CAU/GO tem
atendido uma média de ESCREVER OS
NÚMEROS DA GIOVANA.

281.302,54

65.335,70 - 215.966,84

23,2%

37,8%

-

-

Giovana Jacomini

Fiscalização na Capital e no Interior com
Executadas 16 ações fiscalizatórias em
média de 23 relatórios de fiscalização,
Goiânia (média de 4/mês) com 75 relatórios
com foco na identificação de obras e
de fiscalização
atividades exercidas por leigos.

352.138,82

87.200,38 - 264.938,44

24,8%

50,4%

-

-

Rafael Alves Santana

Criação da Comissão Temporária de
Escritórios Descentralizados - CTED para
Executar 01 (uma) ação fiscalizatória nos
reorganização e redefinição das
municípios da região metropolitada de
regionais do CAU/GO e planejamento
Projeto rede (fiscalização preventiva no goiânia e 01 (uma) nos municípios do
das ações a serem realizadas no interior
Realizadas 17 ações fiscalizatórias na região
interior / fiscalizar, em rotas
interior do estado por mês (corresponderá
de forma integrada a fiscalização. Envio
3 direcionadas pela caravana, as áreas de à uma média de 96 relatórios de
metropolitana e interior (média de
de ofício acerca da Resolução CAU/BR
atuação da arquitetura e urbanismo em fiscalização/ano – estimativa de 04
4,25/mês), com 51 relatórios de fiscalização
nº 51 a todas as Prefeituras do Estado
campo)
relatórios por ação fisc./Fiscal) e
de Goiás. Reunião com o Ministério
Implantação e estruturação de Escritórios
Público do Estado de Goiás para
Regionais.
trabalho conjunto nos municípios
goianos.

87.000,00

17.385,82 - 69.614,18

20,0%

10,1%

-

-

Rafael Alves Santana

1

Atendimento aos profissionais e
sociedade

Projeto rua (fiscalizar direcionado por
rotas, as áreas de atuação da
2
arquitetura e urbanismo em campo)

Aprimorar os meios de comunicação da
organização com o público-alvo e a
sociedade em geral.

Executar 06 (seis) ações fiscalizatórias no
município de goiânia por mês
(corresponderá à uma média de 288
relatórios de fiscalização/ano – estimativa
de 04 relatórios por ação fisc./Fiscal)
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Projeto valoriza (objetiva princípios de
natureza educativa, com campanhas
visando prevenir a ocorrência de
4
possíveis ilícitos / valorização das
atividades da arquitetura e urbanismo
na sociedade)

Campanhas através de folders, rádio, tv,
revistas, internet, jornais, outdoor, de
diferentes grupos estabelecidos pelos
critérios / aperfeiçoamento dos analistas
Realização de publicações no website e
fiscais e técnicos do cau/go através de
facebook sobre as fiscalizações no
treinamentos e cursos buscando excelência
interior do Estado e Resolução 51.
no exercício da fiscalização educativa e
Emissão de ofícios às 246 prefeituras do
orientação da sociedade / estabelecer
Estado.
convênios com instituições promotoras de
cursos para treinamento de profissionais,
síndicos, administradoras de
empreendimentos, etc.

Projeto arquiteto cidadão (trazer o
arquiteto como protagonista da
qualificação das cidades / coletar
5
Melhorar e intensificar a fiscalização
indícios de fiscalização nos diversos
municípios goianos para uma ação mais
inteligente

c) Foram realizadas publicações no website
e facebook sobre as fiscalizações no interior
do Estado e Resolução 51, que foi enviada
através de ofício às 246 prefeituras do
Estado / Houve a presença do Gerente de
Fiscalização em capacitação no Seminário
Técnico Nacional do CAU/BR / Foram
estabelecidos 6 convênios com instituições
promotoras de cursos para treinamentos de
profissionais.

100.000,00

1.152,16 - 98.847,84

1,2%

0,7%

-

-

Rafael Alves Santana

Locação de colaborador assistente na área
de fiscalização

29.000,00

1.825,00 - 27.175,00

6,3%

1,1%

-

-

Rafael Alves Santana

849.441,36

172.899,06 - 676.542,30

-79,6

100%

-

-

Total
Justificativa/Comentários:
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CAU/GO
Período: jan-abr/15
Unidade Organizacional: Assessoria de Comunicação
Projeto/Atividade: Divulgação Institucional / Encontro Anual do CAU / Seminário de Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Principal: Assegurar eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade / Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Responsável pelo Projeto/Atividade: Elisa Almeida França / Isabel Barêa Pastore
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas
Nº

Ações

Metas Aprovadas

Custo da Ação
Metas Realizadas

1 Divulgação Institucional

Reformulação completa da publicação
semanal perspectiva. A publicação
agora apresenta o mesmo formato
utilizado pelo CAU/BR levando, por email, as notícias postadas no site do
CAU/GO aos profissionais de todo
Estado. O informativo passou a ser
enviado quinzenalmente; Reformulação
Dialogar com a comunidade em geral para
parcial do site, criando botões
o cumprimento das funções legais do CAU;
padronizados para inserção de
Estabelecer a imagem de um conselho
diferentes assuntos de interesse dos
forte e atuante perante os profissionais,
profissionais. Postagem periódica de
entidades e sociedade;
notícias sobre novas resoluções,
mudanças nos procedimentos e notas
técnicas. Criação de aba de publicações
no site do CAU/GO. Melhoria da
informação visual. Atualização periódica
dos campos com informações do
CAU/GO. Restruturação completa das
abas institucional e aba transparência
no site do CAU/GO.

2 Realizar Encontro Anual do CAU

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

Evento às vésperas do aniversário da
Capital do Estado, o que é uma
Realização de Seminário de Arquitetura
3
oportunidade de discutir a cidade, os seus
e Urbanismo
desafios, com a sociedade, os profissionais
e o poder público.

Resultados

Valor Aprovado
(A)

Site e boletim semanal reformulados.

112.670,73

Variação

Valor Realizado
(B)

Valores
(B-A)

41.761,08 - 70.909,65

%
(B/A)

% Partic.
(B)

A custear com
Recursos do
Variação
Recursos do Fundo Fundo de Apoio
(%) (D/C)
de Apoio (C)
utilizado (D)

Responsável pela
Execução

37,1%

100,0%

-

-

Elisa Almeida França

Não realizado. Previsto para o segundo
semestre de 2015.

Não realizado. Previsto para o segundo
semestre de 2015.

85.000,00

-

- 85.000,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

Não realizado. Previsto para o segundo
semestre de 2015.

Não realizado. Previsto para o segundo
semestre de 2015.

82.765,72

-

- 82.765,72

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

41.761,08 - 238.675,37

-85,1

100%

-

-

Total
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280.436,45

-

CAU/GO
Período: jan-abr/15
Unidade Organizacional: Assessoria de Apoio ao Colegiado
Projeto/Atividade: Representações do CAU/GO em Eventos, seminários, etc / Reuniões Ordinárias
Objetivo Estratégico Principal: Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo
Responsável pelo Projeto/Atividade: Andressa de Ferreira Mendonça
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas
Nº

Ações

Viabilizar a participação dos
1 conselheiros nas instâncias
participativas

Organização das reuniões ordinárias,
2 providenciando alimentação, salas,
estacionamento, etc

Metas Aprovadas

Custo da Ação
Metas Realizadas

Resultados

Valor Aprovado
(A)

Valor Realizado
(B)

Variação
Valores
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

A custear com
Recursos do
Variação
Recursos do Fundo Fundo de Apoio
(%) (D/C)
de Apoio (C)
utilizado (D)

Responsável pela
Execução

Auxílio financeiro e suporte para
participação em eventos de interesse do
CAU/GO.

Planejamento das agendas das
Comissões Ordinárias, Especial e
Temporárias com envio de convocações,
controle das confirmações e presenças,
elaboração das atas, montagem do
Elaboração de 1 calendário geral e 1
material de apoio a realização das
reuniões, atendimento às solicitações organização de diversas viagens E EVENTOS
dos conselheiros no que se refere às
de conselheiros representando o CAU/GO.
atividades desenvolvidas por cada
comissão. Organização do calendário
geral de reuniões e integração do
calendário CAU/GO com o calendário
CAU/BR.

62.500,00

16.929,85 - 45.570,15

27,1%

27,8%

-

-

Andressa Ferreira

Proporcionar espaço e condições
necessárias para o bom desenvolvimento
das reuniões.

Organização do calendário geral de
reuniões e integração do calendário
CAU/GO com o calendário CAU/BR. A
organização do espaço físico e
alimentação é de responsabilidade da
Secretaria Geral. Realização de 5
reuniões plenárias sendo duas em
janeiro, e uma em cada mês
subsequente. Realização de 12 reuniões
Realização de 30 reuniões entre plenárias e
de comissões incluindo: CED, CEPEF,
comissões, ordinárias e extraordinárias.
CAF. Realização de 13 reuniões de
comissões incluindo: CEPUA, CETD, CTES
e CTE. A representação do CAU nos
eventos tem sido realizada pelos
Conselheiros e Diretoria Geral.
Participação em diversos eventos
promovidos pela Prefeitura de Goiânia,
Governo do Estado, IES, SINDUSCON,
FIEG, O POPULAR.

53.149,02

43.966,47 -

9.182,55

82,7%

72,2%

-

-

Andressa Ferreira

Total

115.649,02

60.896,32 - 54.752,70

-47,3

100%

-

-
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CAU/GO
Período: jan-abr/15
Unidade Organizacional: Comissão de Ensino e Formação
Projeto/Atividade: Apoio em Eventos de Ensino e Formação / Aula Magna
Objetivo Estratégico Principal: Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Responsável pelo Projeto/Atividade: Isabel Barêa Pastore
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas
Nº

Ações

Metas Aprovadas

Custo da Ação
Metas Realizadas

Resultados

Valor Aprovado
(A)

Variação

Valor Realizado
(B)

Valores
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

A custear com
Recursos do
Variação
Recursos do Fundo Fundo de Apoio
(%) (D/C)
de Apoio (C)
utilizado (D)

Responsável pela
Execução

1 Formei, e agora?

Preparar o recém formando para o
mercado de trabalho assim como dos
deveres e obrigações do Profissional
Arquiteto e Urbanista

Promoção da formação continuada
através realização de convênios com as
6 Convênios firmados e oferta de mais de 20
instituições de ensino superior para
cursos de qualificação profissional ofertados
concessão de descontos aos
com desconto.
profissionais que desejam efetuar
cursos de pós graduação.

1.000,00

-

-

1.000,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

2 Concurso de TCC

Valorização e incentiva ao acadêmico
através de premiação para os melhores
Trabalhos de Conclusão de Curso
apresentados

Não realizado. Previsto para o segundo
semestre 2015.

1.000,00

-

-

1.000,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

Não realizado. Previsto para o segundo
semestre 2015.
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3 Palestras nas faculdades

Aproximar Conselho - IES

Acompanhamento da abertura de novos
cursos pela Objetivo e UniAnhanguera.
Realização de reunião da CEPEF com os
coordenadores de curso das IES do
Estado. Sugestão e cessão de espaço
físico para criação da AGEA - Associação
Goiânia das Escolas de Arquitetura para
discussão dos temas inerentes a
docência da arquitetura e urbanismo,
diretrizes curriculares, avaliação final
dos alunos concluintes, etc.
Agendamento de reuniões semestrais
com a participação dos coordenadores
dos cursos de arquitetura e urbanismo
visando aproximação em projetos de
interesse comum, convênios e
programas de pesquisa compartilhados;

1 reunião realizada. Organização Aulas
Magnas de 2015.

1.000,00

-

-

1.000,00

0,0%

0,0%

-

-

Isabel Barêa Pastore

4 Apoio a Eventos acadêmicos

Apoiar as atividades acadêmicas inerentes
Não realizado. Previsto para o segundo
à profissão como “Semana de Arquitetura”,
semestre 2015.
“Escritório Modelo”, etc.

Não realizado. Previsto para o segundo
semestre 2015.

1.000,00

182,50 -

817,50

18,3%

5,8%

-

-

Isabel Barêa Pastore

5 Realizar Evento Aula Magna

Contribuir para a formação dos estudantes
de Arquitetura e Urbanismo no Estado de
Goiás. Aproximar o CAU/GO das
instituições de ensino superior de Goiás.

12.800,00

2.986,64 -

9.813,36

23,3%

94,2%

-

-

Isabel Barêa Pastore

16.800,00

3.169,14 -

13.630,86

-81,1

100%

-

-

Realização de palestras em 5 (cinco)
escolas de arquitetura e urbanismo de
Goiás incluindo: PUC Goiás, UEG,
OBJETIVO, UniEvangélica e
UniAnhanguera. Acompanhamento da
abertura de novos cursos pela Objetivo
e UniAnhanguera.

4 palestras realizadas e 100 alunos
atendidos.

Total
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