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CAU/GO
Período: jan-ago/15
Responsável pela elaboração: Isabel Barêa Pastore (textos) / Luciene Boaventura dos Santos (financeiro)
Data da elaboração: novembro/2015
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 CEPUA foi instituída considerando a relevância do tema e a importância da participação do CAU/GO, através desta
comissão especial, em ações e representação dos interesses dos profissionais e sociedade. As Comissões Temporárias foram instituídas visando agilidade na estruturação e organização dos assuntos específicos a que
se designam. As principais metas alcançadas até o segundo quadrimestre de 2015 foram: Intensificação da fiscalização realizada por três agentes de fiscalização nos municípios de Goiânia, Região Metropolitana e
interior do Estado. Realização nos dois primeiros quadrimestres de 236 relatórios de fiscalização, sendo destes 124 referentes à fiscalizações em cidades do interior e região metropolitana, e 112 no município de
Goiânia. Realização de fiscalização preventiva junto às mostras de arquitetura de interiores de Goiás: Casa Cor Goiás e Morar Mais. Realização de reunião com profissionais representando as 10 Regionais do Estado
para discussão da campanha referente a Resolução n° 51, a situação dos municípios quanto ao atendimento da normativa e a ações a serem tomadas pelo CAU/GO. Realização do edital de Concessão de Patrocínio nos
meses de Junho e Julho, com assinatura dos contratos em Agosto. 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 de pós graduação ofertados pelos convênios. Reformulação do site do CAU/GO com melhoria nas abas Institucional e
Transparência, e a inclusão de links com facilidades voltadas aos profissionais. Produção de notícias sobre assuntos relacionados ao exercício profissional e/ou interesse dos profissionais e sociedade. Obtenção de
espaço na mídia regional para inserção de pautas sobre o CAU/GO e seu posicionamento sobre os fatos que acontecem nas cidades goianas. O informativo Perspectiva também foi totalmente reformulado e agora
segue o formato do informativo do CAU/BR, sendo enviado aos profissionais e empresas registradas quinzenalmente. O Clipping das notícias dos principais jornais do Estado é realizado diariamente e enviado aos
Conselheiros e Colaboradores e fica disponível no site para acesso dos profissionais. O Encontro Anual e o Seminário de Arquitetura e Urbanismo serão realizados no 3º quadrimestre. 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, e a segunda Aula Magna também
foi realizada em Goiânia e Anápolis com o tema "Projeto do Edifício" e contou com a participação de 1.000 pessoas dentre alunos e professores. Foi realizada reunião da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e
Formação com os coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado, com discussão de incentivo a formação de uma entidade estadual formada pelas escolas de arquitetura e urbanismo. Foi realizado
convênio com 5 instituições de ensino que oferecem cursos nas áreas 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 à formação continuada e qualificação do profissional para o mercado de trabalho. Continuidade do edital de convênio com mais 5 cursos conveniados com descontos aos
profissionais.

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 para a reorganização geral da estrutura organizacional, estruturação mínima das áreas e distribuição das atribuições entre os colaboradores e solução dos problemas
encontrados. Estão previstas para o 3º quadrimestre a aquisição e instalação dos sistemas de ar condicionado, rede e telefonia, assim como a realização do concurso de projeto de arquitetura de interiores da sede do
CAU/GO, que será implantado em 2016, propiciando melhores condições de trabalho e atendimento ao profissional e à sociedade.
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CAU/GO
Período: jan-ago/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 e
urbanismo. Em agosto a Aula Magna foi realizada nos dias 27 (Goiânia) e 28 (Anápolis) com o tema "Projeto do Edifício" e contou com a participação do renomado escritório
Aflalo e Gasperini Arquitetos Associados, de São Paulo, e com a parceria da UNIP e UniEvangélica, tendo comparecido público estimado de 1.000 pessoas dentre alunos e
professores. Nos dias 2 e 3 de julho foi realizado o Seminário Regional de Ética - Região Centro Oste, em parceria com a Comissão Nacional de Ética e Disciplina e o
lançamento do Cógido de Ética Profissional - Livro de Bolso. Estão previstos ainda o Seminário de Política Urbana, a ser realizado em Outubro com parceria da CPUA
Nacional, e o Encontro Anual do Arquiteto, em dezembro.

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 tiveram 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 que 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" será 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 devido a pouca participação dos profissionais nos eventos
anteriores, especialmente no ano de 2014. No 2º quadrimestre ainda foram investidos muitos esforços na qualificação da equipe com cursos e treinamentos técnicos
visando o aprimoramento dos trabalhos realizados por cada área do Conselho. Com a sede um pouco mais estruturada, foi possível realizar as reuniões das comissões e
plenárias em espaço próprio, economizando recursos com a locação de salas e auditórios, que somente serão necessários para realização de palestras com maior público.
Com a comunicação e site reestruturados, a equipe da área está desenvolvendo campanhas de valorização profissional e material impresso orientativo para profissionais e
sociedade. Os trabalhos de fortalecimento da imagem do CAU/GO e da profissão também se intensificaram junto aos órgãos públicos e prefeituras do Estado através da
visita da comitiva do CAU/GO e entrega da Resolução nº 51 ao gestores públicos.
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1.3 Indicadores de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas
INDICADORES DE RESULTADO
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
-

Índice jan-ago/15
-

Variação

74,00%
1,25
-

1,48
-

119%

-

-

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

Índice jan-ago/15

Variação

98,00%
85,00%

98,00%

100%
0%

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

Índice jan-ago/15

Variação

4,00%
80,00%

1,47%
0,00%

37%

-

-

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
-

Índice jan-ago/15
-

Variação

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
-

Índice jan-ago/15
-

Variação

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
-

Índice jan-ago/15
-

Variação

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
-

Índice jan-ago/15
-

Variação

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

Índice jan-ago/15

Variação

75,00%
44,00%

77,78%
47,62%

104%
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

Índice jan-ago/15

Variação

5,15
0,7

1,85
0,04

36%
6%

Meta 2015

Índice jan-ago/15

Variação

R$ 1.201,80
48%

R$ 772,14
42%

64%
88%

-

-

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

Índice jan-ago/15

-

-

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
-

Índice jan-ago/15
-

Variação

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
-

Índice jan-ago/15
-

Variação

50,00%

25,00%

50%

-

-

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)

0%

Variação

0,3

Comentários:

- Patrocínios somente foram pagos em outubro/2015
- Fiscalização - não foram mensuradas as RRTs geradas após fiscalizações (índice de presença profissional nos serviços fiscalizados). Programamos para medir em 2016.
- Processos - não foram medidos os processos críticos
- Satisfação com tecnologia - os funcionários do Atendimento e Fiscalização estão completamente insatisfeitos com o SICCAU
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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

P / A*

A

A

P

Denominação

Objetivo Estratégico
Principal

CARAVANA DO CAU/GO

Realizadas

% Realização

Total Aprovado
(R$)
(A)

Total Realizado
(R$)
(D)

% Realização
(D/C)

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

Assessoramento técnico e administrativo dentro da atuação e
especialidade das áreas do Conselho. Elaboração de portarias,
deliberações plenárias, minuta de convênios, termos de cooperação
técnica, orientação jurídica, além de pareceres, petições e ofícios que
tratem de questões de Direito, como: resposta ao Ministério Público,
ao Poder Judiciário e aos demais órgãos públicos da Administração
Direta e Indireta. Apoio à adequada interação do Conselho com os
diversos públicos internos e externos. 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. Apoio a elaboração do edital do
Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores da Sede do
CAU/GO. Acompanhamento da discussão e aprovação do Acordo
Coletivo de trabalho 2015. Assessoramento da Presidência e Gerência
Geral nas reuniões realizadas no MP/GO, MPF, TCU, CREA/GO,
OAB/GO.

66,67

174.171,75

174.171,75

Impactar significativamente
o planejamento e a gestão
do território

a) Apoiar as decisões estratégicas, políticas e
administrativas da presidência; b) Promover
planejamento territorial e gestão urbana

Foi realizado o 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. Foram realizadas alterações no
orçamento com adequações de remuneração de pessoal .

66,67

328.985,37

328.985,37

201.294,19

61,19

Valorizar a Arquitetura e
Urbanismo

Criação da Comissão Temporária de Escritórios descentralizados para
planejar, organizar e acompanhar todas as ações no interior do Estado
de forma integrada à fiscalização. Nova regionalização dos municípios
segundo 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
a) Fomentar a realização das caravanas; b)
Goiás. Visita do Presidente do CAU/GO e Conselheiros da Comissão
Proporcionar diárias para conselheiros,
Temporária de Escritórios Descentralizados - CTES às Prefeituras
convidados e funcionários; c) Fornecer meios de Municipais incluindo Valparaíso, Novo Gama, Rio Verde, Inhumas e
locomoção
Palmeiras de Goiás, para confirmar, com o gestor responsável, o
recebimento dos ofícios enviados sobre a Resolução n° 51 e as
providências tomadas na administração local a respeito o assunto.
Reunião com Ministérios Público Estadual e Federal e apresentação de
proposta de termo de cooperação para aplicação da Resolução n° 51,
além da realização do diagnóstico dos municípios goianos quanto a
situação de planejamento urbano.

66,67

23.000,00

23.000,00

2.796,50

12,16

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

GESTÃO ESTRATÉGICA

Aprovadas

METAS FINANCEIRAS
Total Aprovado +
Transposição
Transposiçã
(R$)
o (B)
(C=A+B)
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86.422,81

49,62

METAS FÍSICAS
Unidade
Responsável

Diretoria Geral

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

P / A*

P

P

A

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

A

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

A

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

A

Denominação

Objetivo Estratégico
Principal

Aprovadas

METAS FINANCEIRAS

Realizadas

% Realização

Total Aprovado
(R$)
(A)

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

Total Realizado
(R$)
(D)

% Realização
(D/C)

Análise da prestação de contas dos projetos patrocinados pelo CAU/GO
em 2014 e elaboração do edital de patrocínios do CAU/GO. Publicação
e realização da chamada pública de patrocínio 2015 tendo sido
contempladas duas instituições com projetos de realização de eventos
na área da arquitetura e urbanismo. Eventos Patrocinados: EARQ 2015
E SEMANAU 2015.

0

50.000,00

50.000,00

ESTRUTURAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DA SEDE
NOVA

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
Ter sistemas de informação
de projeto de climatização para futura aquisição e instalação de sistema
a) Realização de Concurso de Interior para a
e infraestrutura que
de ar condicionado. Solicitação à construtora e execução dos reparos
Sede Definitiva do CAU/GO; b) Contratação de
viabilizem a gestão e o
necessários, e de responsabilidade do executor da obra, na sede do
empresa para reforma do imóvel utilizado como
atendimento dos arquitetos
CAU/GO. Elaboração do programa de necessidades, listagem do
sede provisória deste Conselho
e urbanistas e a sociedade
mobiliário existente e levantamento dos projetos arquitetônico e
complementares do edifício para realização do Termo de Referência e
Edital de realização do Concurso Público Nacional de Arquitetura de
Interiores para adequação da sede do CAU/GO.

20

135.000,00

135.000,00

23.000,00

17,04

GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para o
tratamento com funcionários e estagiários,
provendo melhores condições de trabalho.

Elaboração e discussão e aprovação, em assembleia com os
funcionários, do Acordo Coletivo e reajuste salarial para 2015 com o
apoio do SINDECOF (Sindicato dos Servidores dos Conselhos de
Fiscalização de Goiás). Renovação do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO com palestras sobre DST, AIDS e Primeiros
Socorros.

66,67

166.100,00

166.100,00

97.382,98

58,63

Capacitar os funcionários do CAU/GO para
desempenhar com excelência as funções
atribuídas

Realização de curso de "Atendimento ao Cidadão" com 20 horas na
Escola Superior de Administração Pública feito pelos colaboradores do
Atendimento. Participação dos colaboradores das diversas áreas do
CAU/GO nas capacitações realizadas pelo CAU/BR. A Secretária Geral
realizou curso de redação oficial oferecido gratuitamente pela Casa
Civil Federal. Realização do Curso de Licitações e Contratos e Pregão
para 8 colaboradores, com carga horária de 50 horas, voltado ao
pessaol da área jurídica, administrativa e financeira e aos membros da
Comissão Permanente de Licitação. Participação dos colaboradores da
área Técnica e Fiscalização no encontro da CEP realizado em Brasília.
Participação dos colaboradores da área técnica no treinamento da CED
sobre módulo da ética no SICCAU realizado em Brasília. Participação
dos assessores jurídicos, analista técnica e assistente técnico no
Seminário Regional da CED realizado em Goiânia. Participação da
assessoria jurídica no seminário regional de ética sobre tramitação e
julgamento dos processo realizado em Natal.

66,67

31.500,00

31.500,00

17.660,70

56,07

Não foi necessário o uso do recurso.

0

56.300,00

56.300,00

Realizada a reforma para devolução da sede antiga (provisória) aos
proprietários. Reorganização do layout da sede atual para qualificação
do espaço ao funcionamento das atividades inerentes a cada área.
Organização da copa, vestiário e arquivo geral separando os processos
físicos herdados do CREA e instaurados no CAU/GO por área.

75

413.880,90

413.880,90

Estimular o conhecimento, o
uso de processos criativos e
Concessão de patrocínio a projetos de
CONCESSÃO PATROCÍNIOS a difusão das melhores
relevância para a Arquitetura e Urbanismo
práticas em Arquitetura e
Urbanismo

Desenvolver competências
de dirigentes e
colaboradores

Desenvolver competências
CAPACITAÇÕES DIVERSAS
de dirigentes e
DA EQUIPE
colaboradores

RESERVA DE
CONTINGÊNCIA

Assegurar a sustentabilidade Garantir o cumprimento de atividades ou
financeira
projetos emergenciais

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

a) Organização do espaço físico; b) Promover
condições de trabalho e aquisições e
contratações de produtos e serviços para todas
as áreas
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-

-

211.618,66

0,00

0,00

51,13

METAS FÍSICAS
Unidade
Responsável

P / A*

Denominação

Total Realizado
(R$)
(D)

% Realização
(D/C)

407.480,00

264.557,69

64,93

FUNDO DE APOIO AOS
CAU/UF MENORES

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

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

66,67

111.259,00

111.259,00

74.172,64

66,67

CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

Ter sistemas de informação
e infraestrutura que
Garantir pleno funcionamento dos meios de
viabilizem a gestão e o
integração do CAU ao profissional
atendimento dos arquitetos
e urbanistas e a sociedade

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. Foram pagas as
despesas com o Fundo de Reserva do CSC, que não haviam sido
previstas em out/2014 e por isso foi readequado o valor na
Reformulação.

66,67

173.427,08

173.427,08

115.618,00

66,67

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 do setor
de Atendimento do CAU/GO. Contratação de mais um colaborador para
o setor de atendimento, que é oferecido 12 horas por dia por telefone
e e-mail e 6 horas pessoalmente. O CAU/GO realizou um total de
12.054 atendimentos ao profissionais no perído de janeiro a agosto/15.
Envio de lista de demandas referentes ao SICCAU para o CAU/BR
especialmente das áreas de Atendimento e Fiscalização. Participação da
analista técnica na elaboração do Termo de Referência para realização
do Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores. Recepção e
instrução de denúncias aos setores de fiscalização e à Comissão de
Ética e Disciplina - CED. Assessoria da analista técnica na elaboração de
documentos técnicos e na preparação dos processos para as reuniões
ordinárias da CED. Resposta as instituições públicas nos
questionamentos acerca das atribuições do arquiteto e urbanista.
Inserção e acompanhamento de demandas do CAU/GO no CSC.

66,67

290.895,00

290.895,00

130.311,82

44,80

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

Realização de 236 relatórios de fiscalização, sendo destes 124
referentes à fiscalizações em cidades do interior e região
metropolitana, e 112 no município de Goiânia (jan a ago/2015).
Realização de fiscalização preventiva junto às mostras de arquitetura
de interiores de Goiás: Casa Cor Goiás e Morar Mais. Elaboração da
campanha "projeto arquitetônico 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 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.

61,46

581.376,00

581.376,00

228.891,96

39,37

A

A

A

Total Aprovado
(R$)
(A)

407.480,00

Gerência de
Planejamento,
Administração e

Gerência de
Fiscalização

% Realização

66,67

A

A

Realizadas

Realização do relatório gestão TCU 2014 de atividades referentes a
2014. Elaboração da Reformulação orçamentária de 2015. Pagamento
de todos os impostos, taxas e demais despesas. Consultoria contábil.
Controle rigoroso de todas as despesas e suas alocações. Implantação
de novos relatórios de controle financeiro.

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Área Técnica

Aprovadas

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 as
financeira
demandas diversas da Presidência, Diretoria e
Gerências, além de monitorar e controlar a
utilização dos recursos

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

Gerência de
Planejamento,
Administração e
Finanças

Objetivo Estratégico
Principal

METAS FINANCEIRAS
Total Aprovado +
Transposição
Transposiçã
(R$)
o (B)
(C=A+B)

ATENDIMENTO AO
PROFISSIONAL

Tornar a fiscalização um
FISCALIZAÇÃO E
vetor de melhoria do
ESCRITÓRIOS REGIONAIS exercício da Arquitetura e
Urbanismo
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METAS FÍSICAS
Unidade
Responsável

Assessoria de
Comunicação

Assessoria da
Presidência

Assessoria da
Presidência

Assessoria da
Presidência

P / A*

Denominação

Objetivo Estratégico
Principal

DIVULGAÇÃO
INSTITUCIONAL

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

P

ENCONTRO ANUAL DO
CAU

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

P

SEMINÁRIO DE
ARQUITETURA E
URBANISMO

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

A

P

AULA MAGNA

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

Aprovadas

METAS FINANCEIRAS

Realizadas

% Realização

Total Aprovado
(R$)
(A)

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

Total Realizado
(R$)
(D)

% Realização
(D/C)

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

Reformulação completa da publicação semanal Perspectiva e do
website, com alteração e inserção de mais informações nas abas
Institucional e Transparência. Postagem periódica de notícias sobre
novas resoluções, mudanças nos procedimentos e notas técnicas.
Melhoria da informação visual. do site. Pesquisa e postagem sobre
Arquitetos e obras que são notícia no País. Foram 50 inserções na
imprensa regional, 61 notícias postadas no site do CAU/GO e 110
postagens realizadas no facebook do CAU/GO. Pesquisa e postagem
sobre Arquitetos e obras que são notícia no País. Produção de artigos
para as revistas Di Casa e Phocus sobre assuntos de interesse dos
arquitetos e urbanistas. Produção do Código de ética profissional de
bolsa para distribuição aos profissionais.

75

116.712,90

116.712,90

Realizar Encontro Anual do CAU (dez/15)

O encontro anual do CAU/GO será realizado em dezembro de 2015.
Está prevista a participação de 500 pessoas, contando com entrega de
premiação aos colocados no concurso de projetos de arquitetura de
interiores da sede do CAU/GO. Elaboração do termo de referência para
abertura de processo licitatório para contratação dos serviços de
locação de espaço, alimentação (buffet), segurança, cerimonial, som e
luz necessários para a realização do evento.

0

102.500,00

102.500,00

-

0,00

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

O Seminário de Arquitetura e Urbanismo será realizado em outubro de
2015. Foi definido o tema Política Urbana para realização do seminário
e sua realização em três etapas nos meses de setembro (Aparecida de
Goiânia), outubro (Goiânia) e novembro (Anápolis). Outubro (Goiânia),
e Novembro (Anápolis e Aparecida de Goiânia). O Seminário de
Arquitetura e Urbanismo será realizado em parceria com a Comissão de
Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB Goiás.

20

46.766,00

46.766,00

-

0,00

Realizar Evento Aula Magna

No 1º 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 e urbanismo. Em agosto a Aula Magna foi realizada nos
dias 27 (Goiânia) e 28 (Anápolis) com o tema "Projeto do Edifício" e
contou com a participação do renomado escritório Aflalo e Gasperini
Arquitetos Associados, de São Paulo, e com a parceria da UNIP e
UniEvangélica, tendo comparecido público estimado de 1.000 pessoas
dentre alunos e professores.

100

17.300,00

17.300,00
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73.663,88

5.143,14

63,12

29,73

METAS FÍSICAS
Unidade
Responsável

P / A*

Denominação

Comissão de ensino
e Formação

P

APOIO EM EVENTOS DE
ENSINO E FORMAÇÃO

Assessoria de Apoio
ao Colegiado

A

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

Assessoria de Apoio
ao Colegiado

A

REUNIÕES ORDINÁRIAS

Objetivo Estratégico
Principal

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

Aprovadas

METAS FINANCEIRAS

Realizadas

Realização de palestras em 5 escolas de arquitetura e urbanismo de
Goiás, e 3 palestras sobre atribuições profissionais e ética aos alunos
formandos das Institutições do Estado tendo um total médio de 70
alunos participantes. Sugestão e cessão de espaço físico para criação da
a) Preparar o recém formando para o mercado AGEA - Associação Goiânia das Escolas de Arquitetura para discussão
de trabalho assim como dos deveres e
dos temas inerentes a docência da arquitetura e urbanismo, diretrizes
obrigações do Profissional Arquiteto e Urbanista curriculares, avaliação final dos alunos concluintes, etc. Agendamento
(abr/15); b) Concurso de TCC (dez/15); c)
de reuniões semestrais com a participação dos coordenadores dos
Palestras nas faculdades (out/15); d) Apoiar as cursos de arquitetura e urbanismo visando aproximação em projetos de
atividades acadêmicas inerentes à profissão
interesse comum, convênios e programas de pesquisa compartilhados como “Semana de Arquitetura”, “Escritório
próxima reunião semestral: novembro/2015. Promoção da formação
Modelo”, etc
continuada através realização de convênios com as instituições de
ensino superior para concessão de descontos aos profissionais que
desejam efetuar cursos de pós graduação. Realização de 5 convênios
com Instituições de Ensino para que os profissionais tenham
desconto,em cursos de especialização e técnicos de curta duração.

% Realização

Total Aprovado
(R$)
(A)

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

Total Realizado
(R$)
(D)

% Realização
(D/C)

66,67

4.000,00

4.000,00

182,50

4,56

84,62

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

A representação do CAU nos eventos tem sido realizada pelos
Conselheiros e Funcionários do CAU/GO. Participação em diversos
eventos promovidos pela Prefeitura de Goiânia, Governo do Estado,
IES, SINDUSCON, FIEG, e jornais de grande circulação, além de eventos
no CAU/BR e outros CAUs/UF.

66,67

52.000,00

52.000,00

44.002,86

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

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 9
reuniões plenárias sendo duas em janeiro, e uma em cada mês
subsequente. Realização de 24 reuniões de comissões incluindo: CED,
CEPEF, CAF. Realização de 33 reuniões de comissões incluindo: CEPUA,
CETD, CTES e CTE. Realização do Seminário Regional de Ética em 2 e 3
de julho com a participação de Conselheiros Estaduais e Federais de do
CAU/GO e de diversos Estados. Foi distribuído volume do Código de
Ética Profissional de bolso.

66,67

108.852,80

108.852,80

58.418,69

53,67

3.391.506,80

1.635.139,02

48,21

Total
* P = Projeto / A = Atividade

3.391.506,80
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0

CAU/GO
Período: jan-ago/15

Sociedade

Processos Internos

REUNIÕES
ORDINÁRIAS
%Realização das metas
financeiras

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

APOIO EM EVENTOS
DE ENSINO E
FORMAÇÃO
%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

AULA MAGNA
%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

SEMINÁRIO DE
ARQUITETURA E
URBANISMO

ENCONTRO ANUAL
DO CAU
%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

DIVULGAÇÃO
INSTITUCIONAL
% Realização das
metas físicas

%Realização das metas
financeiras

%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

FISCALIZAÇÃO E
ESCRITÓRIOS
REGIONAIS

ATENDIMENTO AO
PROFISSIONAL
%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

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

% Realização das
metas físicas

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA
%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

ORGANIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA
SEDE
%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
% Realização das
metas físicas

%Realização das metas
financeiras

%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

CAPACITAÇÕES
DIVERSAS DA EQUIPE

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

%Realização das metas
financeiras

% Realização das
metas físicas

CONCESSÃO
PATROCÍNIOS

CARAVANA DO
CAU/GO
%Realização das metas
financeiras

66,67

84,62

66,67

53,67
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,67

-

% Realização das
metas físicas

-

% Realização das
metas físicas

% Realização das
metas físicas

49,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Pessoas e
Infraestrutura

66,67

%Realização das metas
financeiras

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

% Realização das
metas físicas

Visão

% Realização das
metas físicas

% de Execução (metas físicas e financeiras)

%Realização das metas
financeiras

Objetivos

%Realização das metas
financeiras

Estratégicas

EMBASAMENTO
JURÍDICO

Iniciativas
Perspectivas

GESTÃO ESTRATÉGICA

1.5 Demostrativo Consolidado dos percentuais de realização das iniciativas estratégicas

61,19

66,67

12,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,00

63,12

20,00

###### 29,73

66,67

4,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aprimorar e inovar os processos e as ações

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,00

17,04

66,67

58,63

66,67

56,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,00

51,13

64,93

-

-

-

66,67

-

44,80

39,37

Assegurar a sustentabilidade financeira

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

-

66,67

61,46

66,67

66,67

66,67

66,67

Justificar as iniciativas não iniciadas e/ou com execução inferior a 50%.

1. CARAVANA DO CAU/GO: Gastos com recursos financeiros menores do que o previsto, devido à utilização dos veículos do CAU/GO e menor número de diárias, visto que os municípios são próximos. Foram realizados: a) instituição da Comissão Temporária de escritórios Descentralizados CTED; b) nova regionalização; e c) planejamento das Caravanas para o 3° quadrimestre de 2015.
2. CONCESSÃO DE PATROCÍNIO: Recursos serão repassados às instituições em Outubro/2015, quando ocorrerão os eventos.
3. ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE: Elaborado projeto de climatização com implantação prevista para o 3º quadrimestre. Publicado o edital do concurso para elaboração de projeto de arquitetura de interiores da sede do CAU/GO.
4. AULA MAGNA: Realizadas as aulas previstas, com menor uso de recurso financeiro do que o previsto, visto que os espaços foram cedidos pelas universidades.
5. ATENDIMENTO: Com o valor gasto foram realizadas todas as atividades previstas para o setor de Atendimento.
6. ENCONTRO ANUAL: Previsto para o 3° quadrimestre de 2015.
7. SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO: Previsto para o 3° quadrimestre de 2015.
8. APOIO EM EVENTOS DE ENSINO E FORMAÇÃO: Estão sendo realizadas as atividades com muito pouco recurso, visto que os profissionais envolvidos estão alocados na área de fiscalização.
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CAU/GO
Período: jan-ago/15

Valor Aprovado
(R$)

APLICAÇÕES DE RECURSOS

BASE DE CÁLCULO

1. Receita de Arrecadação

2.970.733

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)

-

3. Soma A (1+2)

2.970.733

Valor Executado
(R$)

variação (%)

1.928.238 -

35,09

-

33,33

111.259

74.173

5. Aporte do CSC

173.427

115.618

2.686.047

35,09

1.928.238 -

4. Aportes do Fundo de Apoio

6. Total (3 - 4-5)

BASE DE CÁLCULO

1.6 LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

Valor Aprovado
(R$)

FOLHA DE PAGAMENTO

1.Salários e Encargos

1.607.263

2 Receitas Correntes

variação (%)

878.735 -

45,33

2.096.925 -

34,30

878.735 -

45,33

50,36

41,91 -

8,45

31.500,00

17.661 -

43,93

3.191.507

Valor

Valor Executado
(R$)

1.607.263

Pessoal
-

33,33

1.738.447 -

35,28

%
Valor
Capacitação
%

Fiscalização (mínimo de 20 % do
total da RAL)

BASE DE CÁLCULO (Item 6)

Atendimento (mínimo de 10 %
do total da RAL)

Comunicação (mínimo de 3% do
total da RAL)

Patrocínio (máximo de 5% do
total da RAL)
Dois Objetivos Estratégicos
(mínimo de 6 % do total da
RAL)
Reserva de Contingência
(igual a 2 % do total da RAL)

Valor
%
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Valor
%

581.376
21,6%
290.895
10,8%
116.713
4,3%
50.000,00
1,9%
173.427
6,5%
56.300
2,1%

228.892 13,2%
130.312 7,5%
73.664 4,2%
- 0,0%
78.990 4,5%
- 0,0%

60,63
-8%
55,20
-3%
36,88
0%
100,00
-2%
54,45
-2%
100,00
-2%
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1,96

2,01

0,05

CAU/GO
Período: jan-ago/15
1.7 Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)
Projeto
Perspectivas

Aprovado

Objetivos Estratégicos
Qde.

Visão

Atividade

Realizado

Valor (R$)

Qde.

% Realizado

Valor
(R$)

Qtd.

Aprovado

Valor
(R$)

Qde.

Total

Realizado

Valor (R$)

Qde.

% Realizado

Valor (R$)

Qtd.

Aprovado

Valor
(R$)

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%

0%

3

335.025

3

188.844

100%

56%

3

335.025

3

188.844

100%

56%

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território

-

-

0%

0%

1

328.985

1

201.294

100%

61%

1

328.985

1

201.294

100%

61%

2.797

100%

12%

-

0%

0%

1

23.000

1

2.797

100%

12%

Sociedade
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Processos Internos

1

-

-

-

0%

0%

1

581.376

1

228.892

100%

39%

1

581.376

1

228.892

100%

39%

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

-

-

0%

0%

1

290.895

1

130.312

100%

45%

1

290.895

1

130.312

100%

45%

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

1

50.000

1

-

100%

0%

-

-

0%

0%

1

50.000

1

-

100%

0%

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

2

21.300

2

5.326

100%

25%

-

-

0%

0%

2

21.300

2

5.326

100%

25%

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

-

-

0%

0%

-

-

0%

0%

0

-

-

-

0%

0%

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de
Estado

-

-

0%

0%

-

-

0%

0%

0

-

-

-

0%

0%

-

100%

0%

73.664

100%

63%

3

265.979

3

73.664

100%

28%

2

149.266

2

1

116.713

1

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

-

-

0%

0%

-

-

0%

0%

0

-

-

-

0%

0%

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

-

-

0%

0%

-

-

0%

0%

0

-

-

-

0%

0%

Assegurar a sustentabilidade financeira

-

-

0%

0%

338.730

100%

59%

3

575.039

3

338.730

100%

59%

Aprimorar e inovar os processos e as ações

-

-

0%

0%

-

0%

0%

0

-

-

-

0%

0%

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

-

-

0%

0%

115.044

100%

58%

2

197.600

2

115.044

100%

58%

Construir cultura organizacional adequada à estratégia

-

-

0%

0%

-

0%

0%

0

-

-

-

0%

0%

23.000

100%

17%

2

327.237

100%

56%

3

722.308

3

350.237

100%

48%

100%

8%

14

100%

53%

21

100%

48%

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

23.000

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

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a
sociedade

Pessoas e Infraestrutura

1

Total

1
7

135.000
378.566

1
7

31.122
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3

575.039

3

-

2

197.600

2

-

587.308
3.012.941

2
14

1.604.017

3.391.507

21

1.635.139

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

REPROGRAMAÇÃO 2015

Valor Aprovado (R$)
(A)

Variação

Valor Executado (R$)
(B)

Valor (R$)

Especificação

(%)
(A-B)

(B/A)

I. FONTES
1. Receitas Correntes

3.191.507

2.096.925 -

1.094.582 -

34

1.1 Receitas de Arrecadação

2.970.733

1.928.238 -

1.042.495 -

35

1.1.1 Anuidades

912.522

688.424 -

224.098 -

25

1.1.1.1 Pessoa Física

702.826

550.350 -

152.476 -

22

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

133.384

85.116 -

48.268 -

36

1.1.1.3 Taxas e Multas

76.312

52.958 -

23.354 -

31

2.058.211

1.239.814 -

818.397 -

40

90.074

79.832 -

10.242 -

11

1.3 Outras Receitas

130.700

88.855 -

41.845 -

32

1.4 Fundo de Apoio

-

1.1.2 RRT
1.2 Aplicações Financeiras

-

-

-

2 Receitas de Capital

200.000

- -

200.000 -

100

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit
Financeiro)

200.000

- -

200.000 -

100

2.2 Outras Receitas
I - TOTAL DAS FONTES

-

-

-

-

3.391.507

2.096.925 -

1.294.582 -

38

3.050.521

1.445.348 -

1.605.172 -

53

378.566

31.122 -

347.444 -

92

2.671.955

1.414.226 -

1.257.728 -

47

2 Aportes ao Fundo de Apoio

111.259

74.173 -

37.086 -

33

3 Aporte ao CSC

173.427

115.618 -

57.809 -

33

56.300

- -

56.300 -

100

3.391.507

1.635.139 -

1.756.368 -

52

461.786

461.786

II - USOS
1 Programação Operacional
Projetos
Atividades

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

-

-

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA
1 Despesas Correntes*

3.150.683

1.592.186 -

1.558.497 -

49

2 Despesas de Capital

289.000

42.953 -

246.047 -

85

3.439.683

1.635.139 -

1.804.544 -

52

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
(2º QUADRIMESTRE)

CAU/GO

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

2015

Relatório de Execução Quadrimestral
do Plano de Ação (2º quadrimestre)
CAU/GO
(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS POR UNIDADE RESPONSÁVEL)
CAU/GO
Período: jan-ago/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL: DIRETORIA GERAL (Embasamento Jurídico, Gestão Estratégica, Caravana do CAU/GO, Concessão de Patrocínios)
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: ISABEL BARÊA PASTORE E ADRIANA CORADINI CURADO

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS:
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: a)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.

17/47

2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:

EMBASAMENTO JURÍDICO: Assessoramento técnico e administrativo dentro da 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 orientação jurídica à Presidência e demais áreas do Conselho; Assessoramento e orientação sobre assuntos pertinentes aos
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. Apoio a elaboração do edital
do Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores da Sede do CAU/GO. Elaboração dos contratos e acompanhamento de convênios de educação para concessão de descontos em cursos de pós graduação para
os profissionais com registro no CAU/GO. Acompanhamento da discussão e aprovação do Acordo Coletivo de trabalho 2015. Assessoramento da Presidência e Gerência Geral nas reuniões realizadas no MP/GO, MPF,
TCU, CREA/GO, OAB/GO. 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. Assessoramento à a presidência nos assuntos estratégicos de 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 à
fiscalização. Nova regionalização dos municípios segundo 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. Visita do Presidente do CAU/GO e Conselheiros da Comissão Temporária de Escritórios Descentralizados - CTES às Prefeituras Municipais incluindo Valparaíso, Novo Gama, Rio
Verde, Inhumas e Palmeiras de Goiás, para confirmar, com o gestor responsável, o recebimento dos ofícios enviados sobre a Resolução n° 51 e as providências tomadas na administração local a respeito o assunto.
Reunião com Ministérios Público Estadual e Federal e apresentação de proposta de termo de cooperação para aplicação da Resolução n° 51, além da realização do diagnóstico dos municípios goianos quanto a situação
de planejamento urbano. 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. Publicação e
realização da chamada pública de patrocínio 2015 tendo sido contempladas duas instituições com projetos de realização de eventos na área da arquitetura e urbanismo. Eventos Patrocinados: EARQ 2015 E SEMANAU
2015.

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 desassistidos 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 distribuídos 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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CAU/GO
Período: jan-ago/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Capacitações, Gestão de RH, Organização da Sede, Sustentabilidade Financeira, Fundo de Apoio aos
CAUs, Centro de Serviços Compartilhados, Reserva de Contingência, Estruturação da Sede Nova)
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: NATALLIÊ PEREIRA MUNDIM E LUCIENE BOAVENTURA DOS SANTOS

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS:
CAPACITAÇÕES DIVERSAS DA EQUIPE: Capacitar os funcionários do CAU/GO para desempenhar com excelência as funções atribuídas. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para
o tratamento com funcionários e estagiários, provendo melhores condições de trabalho. ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE: Melhoria nas condições de trabalho e ampliação do espaço físico da sede provisória.
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, auxiliando em sua sustentabilidade
financeira; 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 SEDE NOVA: 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 Secretária Geral realizou curso de redação oficial oferecido gratuitamente pela Casa Civil Federal. Participação
da Assessoria de Plenário e Analista de Planejamento e Finanças no Encontro Técnico do CAU/BR em Brasília. Realização do Curso de Licitações e Contratos e Pregão para 8 colaboradores, com carga horária de 50
horas, voltado ao pessaol da área jurídica, administrativa e financeira e aos membros da Comissão Permanente de Licitação. Participação dos colaboradores da área Técnica e Fiscalização no encontro da CEP realizado
em Brasília. Participação dos colaboradores da área técnica no treinamento da CED sobre módulo da ética no SICCAU realizado em Brasília. Participação dos assessores jurídicos, analista técnica e assistente técnico no
Seminário Regional da CED realizado em Goiânia. Participação da assessoria jurídica no seminário regional de ética sobre tramitação e julgamento dos processo realizado em Natal. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:
Elaboração e discussão e aprovação, em assembleia com os funcionários, do Acordo Coletivo e reajuste salarial para 2015 com o apoio do SINDECOF (Sindicato dos Servidores dos Conselhos de Fiscalização de Goiás).
Renovação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO com palestras sobre DST, AIDS e Primeiros Socorros. ORGANIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA SEDE: Realizada a reforma para devolução da sede antiga (provisória) aos proprietários. Reorganização do layout da sede atual para qualificação do espaço ao funcionamento das atividades
inerentes a cada área. Organização da copa, vestiário e arquivo geral separando os processos físicos herdados do CREA e instaurados no CAU/GO por área. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: Realização do relatório
gestão TCU 2014 de atividades referentes a 2014. Elaboração da Reformulação orçamentária de 2015. Pagamento de todos os impostos, taxas e demais despesas. Consultoria contábil. Controle rigoroso de todas as
despesas e suas alocações. Implantação de novos relatórios de controle financeiro. FUNDO DE APOIO E CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS: Os recursos do Fundo de Apoio e Centro de Serviços Compartilhados
foram devidamente pagos pontualmente e nas devidas alíneas. RESERVA DE CONTINGÊNCIA: Não foram utilizados recursos, por não haver necessidade, visto que as despesas não previstas foram pagas através de
transposição de recuros em outras contas. 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 climatização para futura aquisição e instalação de sistema de ar condicionado. Solicitação à construtora e
execução dos reparos necessários, e de responsabilidade do executor da obra, na sede do CAU/GO. Elaboração do programa de necessidades, listagem do mobiliário existente e levantamento dos projetos
arquitetônico e complementares do edifício para realização do Termo de Referência e Edital de realização do Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores para adequação da sede do CAU/GO.

19/47

2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS:
Foi remanejado o layout das áreas de administração e comunicação, alterando a disposição das estações de trabalho e promovendo maior integração entre os funcionários, que antes estavam virados para paredes.
Foram melhorados os relatórios de prestação de contas, focando na gestão gerencial das receitas e despesas, e apresentados de forma de fácil entendimento para leigos no assunto financeiro. Foi reformada e
devolvida a antiga sede provisória, que estava gerando despesas desnecessárias com aluguel, condomínio e energia elétrica. Foi negociado novo acordo coletivo, que estava vencido desde 2014, e melhoradas
cláusulas com controle de banco de horas e auxílio alimentação. Está previsto para o 3° quadrimestre a contratação de empresa para elaborar o plano de cargos e salários dos funcionários.

CAU/GO
Período: jan-ago/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL: ÁREA TÉCNICA (Atendimento ao Profissional e à Sociedade, Fiscalização e Escritórios Regionais)
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: EDINEI SOUZA BARROS E GIOVANA JACOMINI

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS:
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.
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 realizou um total de 12.054 atendimentos ao
profissionais no perído de janeiro a agosto/15. Definição de área destinada ao espaço do profissionais, sendo que o projeto detalhado será desenvolvido no projeto de arquitetura de interiores. Envio de lista de
demandas referentes ao SICCAU para o CAU/BR especialmente das áreas de Atendimento e Fiscalização. Participação da analista técnica na elaboração do Termo de Referência para realização do Concurso Público
Nacional de Arquitetura de Interiores. Receação e instrução de denúncias aos setores de fiscalização e à Comissão de Ética e Disciplina - CED. Assessoria da analista técnica na elaboração de documentos técnicos e na
preparação dos processos para as reuniões ordinárias da CED. Resposta as instituições públicas nos questionamentos acerca das atribuições do arquiteto e urbanista como Secretarias Municipais, Estaduais e Corpo de
Bombeiros. Acompanhamento de editais para contratação de serviços de arquitetura e urbanismo para verificação da aplicação de legislação vigente. Inserção e acompanhamento de demandas do CAU/GO no CSC.
FISCALIZAÇÃO E ESCRITÓRIOS REGIONAIS: Realização de 126 relatórios de fiscalização, sendo destes 51 referentes à fiscalizações em cidades do interior e região metropolitana, e 75 no município de Goiânia no
primeiro quadrimestre de 2015. Realização de 110 relatórios de fiscalização, sendo destes 73 referentes à fiscalizações em cidades do interior e região metropolitana, e 37 no município de Goiânia no segundo
quadrimestre (total: 236 relatórios, sendo 124 na região metropolitana e interior e 112 na capital). Realização de fiscalização preventiva junto às mostras de arquitetura de interiores de Goiás: Casa Cor Goiás e Morar
Mais. Elaboração da campanha "projeto arquitetônico 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. Reunião com o CREA/GO para verificação do andamento do Termo de Cooperação entre os
Conselhos. 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. Realização de reunião com profissionais representando as 10 regionais do Estado para discussão da campanha referente a Resolução n° 51, a situação dos municípios quanto ao entedimento da
normativa e a ações a serem tomadas pelo CAU/GO. 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.
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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.

CAU/GO
Período: jan-ago/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (Divulgação, Encontro Anual, Seminário)
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: ELISA ALMEIDA FRANÇA E ISABEL BARÊA PASTORE

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS:
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). 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. SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO: Realização de Seminário de Arquitetura e Urbanismo
(out/15). Evento às vésperas do aniversário da Capital do Estado, o que é uma oportunidade de discutir a cidade, os seus desafios, com a sociedade, os profissionais e o poder público.
2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL: Reformulação completa da publicação semanal Perspectiva, sendo que agora a publicação 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 institucional, criando botões padronizados para inserção de diferentes assuntos
de interesse dos profissionais, com redução 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. Foram 50 inserções na imprensa regional, 61 notícias postadas no site do CAU/GO e 110 postagens realizadas
no facebook 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 além 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. Avaliação e complementação da aba transparência. Produção de artigos para as revistas Di Casa e Phocus sobre assuntos de interesse
dos arquitetos e urbanistas. Produção do Código de ética profissional de bolsa para distribuição aos profissionais. ENCONTRO ANUAL DO CAU/GO: O encontro anual do CAU/GO será realizado em dezembro de 2015.
Está prevista a participação de 500 pessoas, contando com entrega de premiação aos colocados no concurso de projetos de arquitetura de interiores da sede do CAU/GO. SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E
URBANISMO: O Seminário de Arquitetura e Urbanismo será realizado em outubro de 2015. Foi definido o tema Política Urbana para realização do seminário e sua realização em três etapas nos meses de setembro
(Aparecida de Goiânia), outubro (Goiânia) e novembro (Anápolis).
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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. Em agosto foram inseridos os dados com a folha de pagamento dos colaboradores. 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,
coletando 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 facebook do
CAU/GO estava sem movimento significativo. Agora as notícias postadas no site também são postadas no facebook e os comentários são respondidos diariamente, dando movimento ao veículo. Foi instituída a
Comissão Temporária de Eventos - CTE que deverá ser responsável pela definição do cronograma geral dos eventos do ano, detalhamento e elaboração do caderno de patrocínio para obtenção de parcerias para
realização dos eventos. Para o 3º quadrimestre está prevista a 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 Encontro Anual. 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.

CAU/GO
Período: jan-ago/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL: ASSESSORIA DE APOIO AO COLEGIADO (Reuniões Ordinárias, Representações)
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: ANDRESSA DE FERREIRA MENDONÇA

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS:
REUNIÕES ORDINÁRIAS: Organização das reuniões ordinárias, proporcionando espaço e condições necessárias para o bom desenvolvimento das reuniões. REPRESENTAÇÃO DO CAU EM EVENTOS, SEMINÁRIOS,
CURSOS, REUNIÕES, FEIRAS, FÓRUNS: Viabilização da participação de Conselheiros, Colaboradores e Convidados em eventos correlatos às atividades do Conselho, propiciando auxílio financeiro e suporte.
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 9 reuniões plenárias sendo duas em janeiro, e uma em cada mês
subsequente. Realização de 24 reuniões de comissões incluindo: CED, CEPEF, CAF. Realização de 33 reuniões de comissões incluindo: CEPUA, CETD, CTES e CTE. Realização do Seminário Regional de Ética em 2 e 3 de
julho com a participação de Conselheiros Estaduais e Federais de do CAU/GO e de diversos Estados. Foi distribuído volume do Código de Ética Profissional de bolso. REPRESENTAÇÃO DO CAU EM EVENTOS,
SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, FEIRAS, FÓRUNS: A representação do CAU nos eventos tem sido realizada pelos Conselheiros e Funcionários. 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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CAU/GO
Período: jan-ago/15
COMISSÃO/COLEGIADO/UNIDADE ORGANIZACIONAL: COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (Apoio em Eventos de Ensino e Formação, Aula Magna)
COORDENADOR/RESPONSÁVEL: ISABEL BARÊA PASTORE

2

DADOS DA COMISSÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS:
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. 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.
2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS:

APOIO EM EVENTOS DE ENSINO E FORMAÇÃO: Realização de palestras em 5 escolas de arquitetura e urbanismo de Goiás incluindo: PUC Goiás, UEG, OBJETIVO, UniEvangélica e UniAnhanguera. Realização 3 de
palestras sobre atribuições profissionais e ética aos alunos formandos das Institutições de Ensino Superior do Estado tendo um total médio de 70 alunos participantes. 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. Agendamento da próxima reunião semestral para novembro de 2015. 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. Realização de 5 convênios com Instituições de Ensino para que os profissionais
tenham desconto, de 5 a 20% em cursos de especialização e cursos técnicos de curta duração. Os cursos incluem diversos campos profissionais desde AutoCad, Revit, estruturas, gestão de obras, perícia arquitetura de
interiores e iluminação entre outros. AULA MAGNA: 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 e urbanismo. Em agosto a Aula Magna foi realizada nos dias 27 (Goiânia) e
28 (Anápolis) com o tema "Projeto do Edifício" e contou com a participação do renomado escritório Aflalo e Gasperini Arquitetos Associados, de São Paulo, e com a parceria da UNIP e UniEvangélica, tendo
comparecido público estimado de 1.000 pessoas dentre alunos e professores.

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-ago/15
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 e urbanismo. Em agosto a Aula Magna foi realizada nos dias 27 (Goiânia) e 28 (Anápolis) com o tema "Projeto do Edifício" e contou com a participação do
renomado escritório Aflalo e Gasperini Arquitetos Associados, de São Paulo, e com a parceria da UNIP e UniEvangélica, tendo comparecido público estimado de 1.000
pessoas dentre alunos e professores. Nos dias 2 e 3 de julho foi realizado o Seminário Regional de Ética - Região Centro Oste, em parceria com a Comissão Nacional de Ética
e Disciplina e o lançamento do Cógido de Ética Profissional - Livro de Bolso. Estão previstos ainda o Seminário de Política Urbana, a ser realizado em Outubro com parceria
da CPUA Nacional, e o Encontro Anual do Arquiteto, em dezembro.
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 tiveram 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 que 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" será 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 devido a pouca participação dos profissionais nos eventos
anteriores, especialmente no ano de 2014. No 2º quadrimestre ainda foram investidos muitos esforços na qualificação da equipe com cursos e treinamentos técnicos
visando o aprimoramento dos trabalhos realizados por cada área do Conselho. Com a sede um pouco mais estruturada, foi possível realizar as reuniões das comissões e
plenárias em espaço próprio, economizando recursos com a locação de salas e auditórios, que somente serão necessários para realização de palestras com maior público.
Com a comunicação e site reestruturados, a equipe da área está desenvolvendo campanhas de valorização profissional e material impresso orientativo para profissionais e
sociedade. Os trabalhos de fortalecimento da imagem do CAU/GO e da profissão também se intensificaram junto aos órgãos públicos e prefeituras do Estado através da
visita da comitiva do CAU/GO e entrega da Resolução nº 51 ao gestores públicos.
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CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Diretoria Geral
Projeto/Atividade: Embasamento Jurídico
Objetivo Estratégico Principal: Ser reconhecido com referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo
Responsável pelo Projeto/Atividade: Adriana Coradini
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)

Ações e Metas
Nº

Ações

Atender as demandas diversas
(emissão de pareceres,
emissão e análises de
1
contratos, termos e
convênios) advindos da
Presidência, Diretoria e
Gerências

2
3
4
5

Pagamento de Indenizações,
restituições e reposições
Pagamento de Sentenças
Judiciais
Pagamento de Despesa
Jurídicas
Consultoria Jurídica

Metas Aprovadas

Custo da Ação
Metas Realizadas

Resultados

Valor Aprovado
(A)

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

Assessoramento técnico e administrativo
dentro de atuação e especialidade das áreas do
Conselho; Elaboração de portarias,
deliberações plenárias, minuta de convênios,
termos de cooperação técnica e orientação
jurídica à Presidência e demais áreas do
Conselho; Elaboração de pareceres, petições e
ofícios que tratam sobre legislação
profissional. Apoio à adequada interação do
Conselho com os diversos públicos internos e
externos, em sua área de especialidade.

Atendimento jurídico média de 35
demandas por mês e 280 no período,
estando todos os processos e
procedimentos de acordo com a lei.

Pronto atendimento às demandas

Não houve ocorrência

Não houve ocorrência

1.666,67

-

Pronto atendimento às demandas

Não houve ocorrência

Não houve ocorrência

1.666,67

Pronto atendimento às demandas

Não houve ocorrência

Não houve ocorrência

1.666,67

Atendimento e prestação de informações a
mandado de segurança.

Atendimento a 3 mandados de segurança.

Realizar as demandas com
obediência à legislação com
satisfatoriedade no prazo, com
eficiência e agilidade

Atendimento das demandas e
processos das dívida ativa

169.171,75

Total
Justificativa/Comentários:
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174.171,76

86.422,81 -

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

82.748,94

51,1%

100,0%

0% Adriana Coradini

-

1.666,67

0,0%

0,0%

0% Adriana Coradini

-

-

1.666,67

0,0%

0,0%

0% Adriana Coradini

-

-

1.666,67

0,0%

0,0%

0% Adriana Coradini

0,0%

0,0%

0% Adriana Coradini

-50,4

100%

-

86.422,81 -

87.748,95

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Diretoria Geral
Projeto/Atividade: Gestão Estratégica
Objetivo Estratégico Principal: Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território
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

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Metas Aprovadas

Gerenciamento de todas as áreas do CAU/GO.
Elaboração de campanhas, estratégias e planos
de ação junto às comissões. Identificação de
Apoiar as decisões
Contratação para os cargos de
possíveis parcerias institucionais e
1
estratégicas, políticas e
Diretoria Geral, Secretaria Geral e
agendamento de reuniões para pactuação de
administrativas da presidência Assessoria Especial da Presidência
cooperação entre os órgãos. Representação em
eventos, reuniões e seminários sobre
arquitetura e urbanismo.

2

Promover planejamento
territorial e gestão urbana.

Envolver profissionais no
planejamento urbano.

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Representação em eventos, reuniões e
seminários sobre arquitetura e urbanismo.

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

Participação de conselheiros e
colaboradores em diversos eventos sobre
habitação, planejamento urbano,
mobilidades e gestão pública. Participação
em 17 Conselhos estaduais e municipais
sobre os temas inerentes à arquitetura e
urbanismo.

Total
Justificativa/Comentários:
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328.985,37

-

328.985,37

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

201.294,19 -

-

201.294,19 -

%
(B/A)

127.691,18

-

127.691,18

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

61,2%

100,0%

0% Isabel Barêa Pastore

0,0%

0,0%

0% Isabel Barêa Pastore

-38,8

100%

-

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Diretoria Geral
Projeto/Atividade: Caravana do CAU-GO
Objetivo Estratégico Principal: 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

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Metas Aprovadas

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

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.

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

Visita do Presidente do CAU/GO e
Conselheiros da Comissão Temporária de
Escritórios Descentralizados - CTES às
Prefeituras Municipais de Valparaíso, Novo
Gama, Rio Verde, Inhumas e Palmeiras de
Goiás, para confirmar, com o gestor
responsável, o recebimento dos ofícios
enviados sobre a Resolução n° 51 e as
providências tomadas na administração
local a respeito o assunto. Reunião com
Ministérios Público Estadual e Federal e
apresentação de proposta de termo de
cooperação para aplicação da Resolução n°
51.

1.000,00

424,00 -

576,00

42,4%

15,2%

0% Isabel Barêa Pastore

19.127,50

11,0%

84,8%

0% Isabel Barêa Pastore

1

Fomentar a realização das
Caravanas

Suprir financeiramente as
necessidades para realização da
Caravana.

2

Proporcionar diárias para
conselheiros, convidados e
funcionários

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

Foram pagas diárias de viagens para vários
municípios do Estado com a participação de
funcionários, conselheiros e convidados

21.500,00

2.372,50 -

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

Foram utilizados os veículos do CAU/GO e
particulares em viagens de visitas aos
municípios do Estado.

2.500,00

-

-

2.500,00

0,0%

0,0%

0% Isabel Barêa Pastore

25.000,00

2.796,50 -

22.203,50

-88,8

100%

-

3 Fornecer meios de locomoção.

Total
Justificativa/Comentários:
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CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Diretoria Geral
Projeto/Atividade: Concessão de Patrocínio
Objetivo Estratégico Principal: Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 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

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Metas Aprovadas

Incentivar e patrocinar parceiros
Concessão de patrocínio a
para o desenvolvimento de
1 projetos de relevância para a projetos relacionadas à atuação
Arquitetura e Urbanismo
do conselho e à valorização da
profissão.

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Análise da prestação de contas dos projetos
patrocinados pelo CAU/GO em 2014 e
elaboração do edital de patrocínios do
CAU/GO. Selecionados dois projetos de
patrocínio: 6º Encontro de Arquitetura e
Design (EARQ) e SemanAU - Cidade para
Pessoas

Aprovados dois projetos de patrocínio,
cujos eventos serão realizados em
outubro/2015

Total
Justificativa/Comentários:
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50.000,00

50.000,00

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

-

-

%
(B/A)

% Partic.
(B)

-

50.000,00

0,0%

0,0%

-

50.000,00

-100,0

0%

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

0% Isabel Barêa Pastore

-

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área de Administração e de Planejamento
Projeto/Atividade: Gestão de Recursos Humanos
Objetivo Estratégico Principal: Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Responsável pelo Projeto/Atividade: Natalliê Pereira Mundim
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

Elaboração e discussão, através de assembleia
com os colaboradores, do acordo coletivo com
Efetuar a Gestão de Recursos Efetuar a Gestão de Recursos
o apoio do SINDECOF para registro das regras
1 Humanos para o tratamento Humanos para o tratamento com
internas nas realizações das atividades de
com funcionários e estagiários funcionários e estagiários
trabalho no CAU/GO. Renovação do PPRA e
PCMSO.

Resultados

Valor Aprovado
(A)

O acordo coletivo que estava vencido desde
maio de 2014 foi rediscutido e assinado.
Renovação do Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais - PPRA e Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO com palestras sobre DST, AIDS e
Primeiros Socorros.

Total
Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

166.100,00

97.382,98 -

68.717,02

58,6%

0,0%

166.100,00

97.382,98 -

68.717,02 -

41,37

-

Variação
(%)
(D/C)

0%

-

Responsável pela
Execução

Natalliê Pereira
Mundim

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área de Administração e de Planejamento
Projeto/Atividade: Capacitações Diversas da Equipe
Objetivo Estratégico Principal: Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Responsável pelo Projeto/Atividade: Natalliê Pereira Mundim
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

1

Capacitar o funcionário do
CAU/GO

Metas Aprovadas

Promover treinamentos e cursos
de aprimoramento para os
colaboradores do conselho

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Realização de curso de "Atendimento ao
Cidadão" com 20 horas na Escola Superior de
Administração Pública feito pelos
colaboradores do Atendimento. Participação
dos colaboradores das diversas áreas do
CAU/GO nas capacitações realizadas pelo
CAU/BR. A colaboradora da secretaria geral
realizou o curso de redação oficial oferecido
gratuitamente pela casa civil federal.
Capacitação de funcionários sobre Licitações e
Contratos e Pregão.

Participação de 5 colaboradores em 2
diferentes cursos específicos para o
desenvolvimento dos trabalhos nas suas
áreas. Participação de 9 colaboradores em
treinamentos e seminários técnicos
oferecidos pelo CAU/BR. Realização do
Curso de Licitações e Contratos e Pregão
para 8 colaboradores, com carga horária de
50 horas, voltado ao pessaol da área
jurídica, administrativa e financeira e aos
membros da Comissão Permanente de
Licitação.

Total
Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

31.500,00

17.660,70 -

13.839,30

56,1%

0,0%

31.500,00

17.660,70 -

13.839,30

-43,9

0%

Variação
(%)
(D/C)

0%

-

Responsável pela
Execução

Natalliê Pereira
Mundim

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área de Administração e de Planejamento
Projeto/Atividade: Organização e Manutenção da Sede
Objetivo Estratégico Principal: Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Responsável pelo Projeto/Atividade: Natalliê Pereira Mundim
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Metas Aprovadas

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

2

Garantia de materiais e
serviços comuns.

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

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Aquisição de mobiliários para estruturação
Salas de plenário e Comissões mobiliadas e
mínima das salas de plenário e comissões,
melhoria funcional nas diversas áreas do
além de complementação do mobiliário da
CAU/GO. Reorganização do layout da sede
área administrativa. Contratação de serviços
atual para qualificação do espaço ao
especializados para elaboração de projeto de
funcionamento das atividades inerentes a
climatização para futura aquisição de sistema cada área. Organização da copa, vestiário e
de ar condicionado. Solicitação à construtora arquivo geral separando os processos físicos
dos reparos necessários, e de responsabilidade
herdados do CREA e instaurados no
do executor da obra, na sede do CAU/GO.
CAU/GO por área.

Contratações realizadas.

Contratações realizadas.
Total

Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

185.090,40

77.317,13 -

107.773,27

41,8%

36,5%

0%

Natalliê Pereira
Mundim

228.790,50

134.301,53 -

94.488,97

58,7%

63,5%

0%

Natalliê Pereira
Mundim

413.880,90

211.618,66 -

202.262,24

-48,9

100%

0%

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área de Administração e de Planejamento
Projeto/Atividade: Sustentabilidade Financeira e Apoio Contábil
Objetivo Estratégico Principal: Assegurar a sustentabilidade financeira
Responsável pelo Projeto/Atividade: Luciene Boaventura dos Santos
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Metas Aprovadas

Prever pagamentos de
1 impostos e taxas gerais
Impostos e Taxas
necessárias ao pelo
funcionamento deste Conselho

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

Realizar o pagamento de impotos e taxas.

Taxas e impostos pagos.

10.000,00

4.550,42 -

5.449,58

45,5%

1,7%

0%

Luciene Boaventura
dos Santos

Taxas e serviços bancários pagos.
Renegociadas, juntamente com o CAU/BR,
os valores das tarifas bancárias de emissão
de boletos, que reduziram
consideravelmente.

145.000,00

113.833,20 -

31.166,80

78,5%

43,0%

0%

Luciene Boaventura
dos Santos

Pagamento de Taxas de
2
serviços bancários

Taxas e Serviços Bancários

Realizar o pagamento de taxas e serviços
bancários. Negociar com o Banco do Brasil a
redução das tarifas de emissão de boletos de
cobrança.

3 Consultoria Contábil

Promover sustentabilidade
Contábil

8 meses de serviços contábeis prestados,
Realização dos serviços contáveis e
com 9 apresentações realizadas à Comissão
apresentação dos demonstrativos ao CAU/GO.
de Administração e Finanças e Plenárias
(incluso encerramento 2014).

78.960,00

48.960,00 -

30.000,00

62,0%

18,5%

0%

Luciene Boaventura
dos Santos

Atender as demandas diversas
advindos da Presidência,
Diretoria e Gerências, além de
4 Monitorar e controlar a
utilização dos recursos, dentre
suas respectivas dotações
contábeis.

Realizar as demandas com
obediência à legislação com
satisfatoriedade no prazo, com
eficiência e agilidade

Pronto atendimento às demandas das
diversas áreas, observando o cumprimento
da lei.

173.520,00

97.214,07 -

76.305,93

56,0%

36,7%

0%

Luciene Boaventura
dos Santos

407.480,00

264.557,69 -

142.922,31

-35,1

100%

0%

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

Total
Justificativa/Comentários:
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CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área de Administração e de Planejamento
Projeto/Atividade: Fundo de Apoio aos CAU/UF
Objetivo Estratégico Principal: Assegurar a sustentabilidade financeira
Responsável pelo Projeto/Atividade: Luciene Boaventura dos Santos
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas
Nº

1

Custo da Ação

Ações

Metas Aprovadas

Metas Realizadas

Alimentar Fundo de Apoio aos
CAU/UF

Auxiliar financeiramente os
CAU/UF menores a suprir suas
necessidades básicas.

Repasse de recursos pontualmente ao CAU/BR
para distribuir aos CAUs básicos.

Resultados

Valor Aprovado
(A)

Assegurada a sustentabilidade financeira
dos CAUs básicos.
Total

Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

111.259,00

74.172,64 -

37.086,36

66,7%

100,0%

0%

111.259,00

74.172,64 -

37.086,36

-33,3

100%

0%

Responsável pela
Execução

Luciene Boaventura
dos Santos

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área de Administração e de Planejamento
Projeto/Atividade: Estruturação e Adequação da Sede Nova do CAU-GO
Objetivo Estratégico Principal: Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Responsável pelo Projeto/Atividade: Luciene Boaventura dos Santos
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

Realização de Concurso de
Promover e democratizar a
Elaboração do Projeto Básico para abertura do
1 Interior para a Sede Definitiva participação dos profissionais em Concurso de Arquitetura de Interiores para a
do CAU/GO
projetos de obra pública
sede do CAU/GO.

Contratação de empresa para
reforma do imóvel utilizado
2
como sede provisória deste
conselho

Resultados

Valor Aprovado
(A)

Publicação do edital do Concurso, com
entrega de propostas para outubro/15.

Adequação conforme layout
Planejamento e realização de reforma, com
Aquisição de mobiliário e realização de
vencedor do Concurso de
devolução da sede provisória aos proprietários. projeto de ar condicionado. Aquisição do
Interiores. Proporcionar um
Lançamento do Concurso de Projeto de
sistema de ar condicionado previsto para o
melhor qualidade e conforto no
Arquitetura de Interiores, com execução em
3° quadrimestre e adequação mediante
atendimento aos profissionais e à
2016.
projeto do concurso prevista para 2016.
sociedade em geral
Total

Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

-

50.000,00

0,0%

0,0%

0%

Luciene Boaventura
dos Santos

85.000,00

23.000,00 -

62.000,00

27,1%

100,0%

0%

Luciene Boaventura
dos Santos

135.000,00

23.000,00 -

112.000,00

-83,0

100%

0%

50.000,00

-

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área de Administração e de Planejamento
Projeto/Atividade: Centro de Serviços Compartilhados
Objetivo Estratégico Principal: Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Responsável pelo Projeto/Atividade: Luciene Boaventura dos Santos
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Metas Aprovadas

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

11

Centro de Serviços
Compartilhados

Garantir pleno funcionamento
dos meios de integração do CAU
ao profissional

Os valores para o Centro de serviços
compartilhados foram pagos pontualmente
com os recursos previstos na devida alínea.

8 Parcelas pagas ao Centro de Serviços
Compartilhados e diversas demandas sobre
o SICCAU inseridas no sistema.

157.661,00

105.107,28 -

52.553,72

66,7%

90,9%

0%

Luciene Boaventura
dos Santos

12

Fundo de Reserva do Centro
de Serviços Compartilhados

Garantir pleno funcionamento
dos meios de integração do CAU
ao profissional

Os valores para o Fundo de Reserva do Centro
de serviços compartilhados foram pagos
pontualmente ao CAU/BR.

8 Parcelas pagas de Fundo de Reserva do
Centro de Serviços Compartilhados.

15.766,08

10.510,72 -

5.255,36

66,7%

9,1%

0%

Luciene Boaventura
dos Santos

173.427,08

115.618,00 -

57.809,08

-33,3

100%

0%

Total
Justificativa/Comentários:
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CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área de Administração e de Planejamento
Projeto/Atividade: Reserva de Contingência
Objetivo Estratégico Principal: Assegurar a sustentabilidade financeira
Responsável pelo Projeto/Atividade: Luciene Boaventura dos Santos
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Utilizar a Reserva de
1 Contingência quando
necessário

Metas Aprovadas

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Não foi utilizada.

Não foi utilizada.
Total

Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

56.300,00

-

-

56.300,00

0,0%

0,0%

0%

56.300,00

-

-

56.300,00

-100,0

0%

0%

Responsável pela
Execução

Luciene Boaventura
dos Santos

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área Técnica
Projeto/Atividade: Atendimento ao Profissional e à Sociedade
Objetivo Estratégico Principal: Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Responsável pelo Projeto/Atividade: Edinei Souza Barros
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

Qualificação em atendimento ao cidadão pelos
colaboradores do setor de Atendimento do
Aprimorar os meios de
CAU/GO. Contratação de mais um colaborador
Atendimento aos profissionais comunicação da organização com para o setor de atendimento compondo duas
1
e sociedade
o público-alvo e a sociedade em
equipes de carga horária de seis horas cada. O
geral.
atendimento ao profissional é oferecido 12
horas por dia por telefone e e-mail e 6 horas
pessoalmente.

Resultados

Valor Aprovado
(A)

4 colaboradores qualificados ao
atendimento e melhoria na capacidade de
atendimento do CAU/GO. Atendimento
total de janeiro a agosto de 12.054, com
média mensal de 1.506 atendimentos
presenciais, via telefone e internet.

Total
Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

290.895,00

130.311,82 -

160.583,18

44,8%

100,0%

290.895,00

130.311,82 -

160.583,18

-55,2

100%

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

0% Giovana Jacomini

0%

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Área Técnica
Projeto/Atividade: Fiscalização e Escritórios Regionais
Objetivo Estratégico Principal: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Responsável pelo Projeto/Atividade: Edinei Souza Barros
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Projeto rua (fiscalizar
direcionado por rotas, as
áreas de atuação da
1
arquitetura e urbanismo em
campo)

Metas Aprovadas

Metas Realizadas

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)

Fiscalização na Capital (Goiânia) com média
mensal de 14 relatórios de fiscalização, com
foco na identificação de obras e atividades
exercidas por leigos.

Executar 01 (uma) ação
Criação da Comissão Temporária de Escritórios
fiscalizatória nos municípios da
Projeto rede (fiscalização
região metropolitada de goiânia
Descentralizados - CTED para reorganização e
preventiva no interior /
e 01 (uma) nos municípios do
redefinição das regionais do CAU/GO e
fiscalizar, em rotas
interior do estado por mês
planejamento das ações a serem realizadas no
2 direcionadas pela caravana, as (corresponderá à uma média de
interior de forma integrada a fiscalização.
áreas de atuação da
96 relatórios de fiscalização/ano Fiscalização no Interior e Região Metropolitana
arquitetura e urbanismo em
– estimativa de 04 relatórios por
com média mensal de 15,5 relatórios de
campo)
ação fisc./Fiscal) e Implantação e fiscalização, com foco na identificação de obras
estruturação de Escritórios
e atividades exercidas por leigos.
Regionais.

Valor Aprovado
(A)

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

De janeiro a agosto foram emitidos 112
relatórios de ações fiscalizatórias em
Goiânia (média de 4,7/mês por fiscal).
Realização de fiscalização preventiva junto
às mostras de arquitetura de interiores de
Goiás: Casa Cor Goiás e Morar Mais.

329.676,00

196.470,45 -

133.205,55

59,6%

85,8%

0% Edinei Souza Barros

Emissão de 124 relatórios de fiscalizações
realizadas na região metropolitana e
interior (média de 5,2/mês por fiscal)

87.000,00

10.544,00 -

76.456,00

12,1%

4,6%

0% Edinei Souza Barros
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Projeto valoriza (objetiva
princípios de natureza
educativa, com campanhas
visando prevenir a ocorrência
3
de 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 fiscais e técnicos do
cau/go através de treinamentos e
cursos buscando excelência no
exercício da fiscalização
educativa e orientação da
sociedade / estabelecer
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
4 das cidades / coletar indícios
de fiscalização nos diversos
municípios goianos para uma
ação mais inteligente

Melhorar e intensificar a
fiscalização

Realização de publicações no website e
facebook sobre as fiscalizações no interior do
Estado e Resolução 51. Emissão de ofícios 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. Elaboração da campanha
"projeto arquitetônico só com arquiteto"
para divulgação da Resolução nº 51.
Parceria na publicação do FNA/SARQ
"Contrate um arquiteto".

135.700,00

20.052,51 -

115.647,49

14,8%

8,8%

0% Edinei Souza Barros

Locação de colaborador assistente na área de
fiscalização.

Negociação com o CREA/GO para
elaboração de termo de cooperação para
acesso cruzado aos sistemas de verificação
de regularidade das atividades profissionais
compartilhadas.

29.000,00

1.825,00 -

27.175,00

6,3%

0,8%

0% Edinei Souza Barros

581.376,00

228.891,96 -

352.484,04

-60,6

100%

0%

Total

Justificativa/Comentários:
Relatórios de fiscalização: devido a demanda por maiores orientações em obras no interior do Estado e região metropolitana, foram definidas maiores ações fiscalizatórias do que o previsto.
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CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Assessoria de Comunicação
Projeto/Atividade: Divulgação Institucional
Objetivo Estratégico Principal: Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Responsável pelo Projeto/Atividade: Elisa Almeida França
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

1 Divulgação Institucional

Metas Aprovadas

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Reformulação completa da publicação
Ocorreram 50 inserções na imprensa
semanal Perspectiva, que agora é quinzenal e
regional, 61 notícias postadas no site do
apresenta o mesmo formato utilizado pelo
CAU/GO e 110 postagens realizadas no
CAU/BR levando, por e-mail, as notícias
facebook do CAU/GO. Pesquisa e postagem
postadas no site do CAU/GO aos profissionais sobre Arquitetos e obras que são notícia no
Dialogar com a comunidade em
de todo Estado. Reformulação parcial do site,
País. Inserção de informações variadas na
geral para o cumprimento das
criando botões padronizados para inserção de
aba Transparência do website: estrutura
funções legais do CAU;
diferentes assuntos de interesse dos
funcional do CAU/GO e das Comissões,
Estabelecer a imagem de um
profissionais. Postagem periódica de notícias
editais, chamadas públicas e concursos,
conselho forte e atuante perante
sobre novas resoluções, mudanças nos
deliberações, dados relativos as receitas e
os profissionais, entidades e
procedimentos e notas técnicas. Criação de aba despesas do CAU/GO. Produção de artigos
sociedade
de publicações no site do CAU/GO. Melhoria da
para as revistas Di Casa e Phocus sobre
informação visual. Atualização periódica dos
assuntos de interesse dos arquitetos e
campos com informações do CAU/GO.
urbanistas. Produção do Código de ética
Restruturação completa das abas institucional profissional de bolsa para distribuição aos
e aba transparência no site do CAU/GO.
profissionais.
Total

Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

116.712,90

73.663,88 -

43.049,02

63,1%

100,0%

116.712,90

73.663,88 -

43.049,02

-36,9

100%

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

0% Elisa Almeida França

0%

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Assessoria de Comunicação
Projeto/Atividade: Encontro Anual do CAU/GO
Objetivo Estratégico Principal: Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
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

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Realizar Encontro Anual do
1
CAU

Metas Aprovadas

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

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Não realizado ainda. Previsto para o dia 11 de
dezembro de 2015, com participação estimada
de 500 convidados.

Não realizado. Previsto para o 3º
quadrimestre de 2015. O Termo de
Referência de locação de espaço e buffet
para o evento está pronto e em fase de
cotação.

Total
Justificativa/Comentários:
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102.500,00

102.500,00

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

-

-

%
(B/A)

% Partic.
(B)

-

102.500,00

0,0%

0,0%

-

102.500,00

-100,0

0%

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

0% Isabel Barêa Pastore

0%

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Assessoria de Comunicação
Projeto/Atividade: Seminário de Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Principal: Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
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

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

1

Realização de Seminário de
Arquitetura e Urbanismo

Metas Aprovadas

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

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Não realizado ainda. Previsto para
Outubro/2015 em Goiânia e em
Novembro/2015 em Anápolis e Aparecida de
Goiânia.

Não realizado. Previsto para o 3º
quadrimestre de 2015.

46.766,00

Total
Justificativa/Comentários:
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46.766,00

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

-

-

%
(B/A)

% Partic.
(B)

-

46.766,00

0,0%

0,0%

-

46.766,00

-100,0

0%

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

0% Isabel Barêa Pastore

0%

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Assessoria de Apoio ao Colegiado
Projeto/Atividade: Representações do CAU/GO em Eventos, Seminários, etc.
Objetivo Estratégico Principal: Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo
Responsável pelo Projeto/Atividade: Andressa Ferreira
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Viabilizar a participação dos
1 conselheiros nas instâncias
participativas

Metas Aprovadas

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

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

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.

Elaboração de 1 calendário geral e 1 de
diversas viagens. Participação dos
Conselheiros em diversos eventos
promovidos pela Prefeitura de Goiânia,
Governo do Estado, IES, SINDUSCON, FIEG,
O POPULAR.

Total
Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

52.000,00

44.002,86 -

7.997,14

84,6%

100,0%

52.000,00

44.002,86 -

7.997,14

-15,4

100%

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

0% Andressa Ferreira

0%

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Assessoria de Apoio ao Colegiado
Projeto/Atividade: 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 Ferreira
2.3 Quadro Descritivo de Ações e Metas do Aprovado frente ao Realizado
(Valores em R$ 1,00)
Ações e Metas

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

Organização das reuniões
ordinárias, providenciando
1
alimentação, salas,
estacionamento, etc

Metas Aprovadas

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

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

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 66 reuniões de
Comissões e Plenárias do CAU/GO

Realizadas 66 reuniões no total, sendo: 9
reuniões plenárias (duas em janeiro, e uma
em cada mês subsequente), 24 reuniões de
comissões incluindo: CED, CEPEF, CAF, e 33
reuniões de comissões incluindo: CEPUA,
CETD, CTES e CTE. Realização do Seminário
Regional de Ética em 2 e 3 de julho com a
participação de Conselheiros Estaduais e
Federais de do CAU/GO e de diversos
Estados
Total

Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

108.852,80

58.418,69 -

50.434,11

53,7%

100,0%

108.852,80

58.418,69 -

50.434,11

-46,3

100%

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

0% Andressa Ferreira

0%

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Comissão de Ensino e Formação
Projeto/Atividade: 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

Custo da Ação

Nº

Resultados
Ações

1 Realizar Evento Aula Magna

Metas Aprovadas

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.

Valor Aprovado
(A)

Metas Realizadas

Nos dias 30 e 31 de março foi realizada em
Goiânia e Anápolis a Aula Magna com o tema
"Sustentabilidade das Cidades", com a palestra
da professora Marta Romero, da Universidade
de Brasília, com público total estimado de 800
pessoas. Em agosto a Aula Magna foi realizada
nos dias 27 (Goiânia) e 28 (Anápolis) com o
tema "Projeto do Edifício" e contou com a
participação do renomado escritório Aflalo e
Gasperini Arquitetos Associados, de São Paulo,
e com a parceria da UNIP e UniEvangélica,
tendo comparecido público estimado de 1.000
pessoas dentre alunos e professores.

Realização de 4 aulas magnas, com
participação total de 1.800 pessoas.

Total
Justificativa/Comentários:
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Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

17.300,00

5.143,14 -

12.156,86

29,7%

100,0%

17.300,00

5.143,14 -

12.156,86

-70,3

100%

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

0% Isabel Barêa Pastore

0%

CAU/GO
Período: jan-ago/15
Unidade Responsável: Comissão de Ensino e Formação
Projeto/Atividade: Apoio em Eventos de Ensino e Formação
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

6 Convênios firmados e oferta de mais de
Promoção da formação continuada através
20 cursos de qualificação profissional
realização de convênios com as instituições de
ofertados com desconto. Realização 3 de
ensino superior para concessão de descontos
palestras sobre atribuições profissionais e
aos profissionais que desejam efetuar cursos ética aos alunos formandos das Institutições
de pós graduação.
de Ensino Superior do Estado tendo um
total médio de 70 alunos participantes.

1 Formei, e agora?

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

2 Concurso de TCC

Valorização e incentiva ao
acadêmico através de premiação Não realizado. Previsto para o 3º quadrimestre
para os melhores Trabalhos de
de 2015.
Conclusão de Curso apresentados

Não realizado. Previsto para o 3º
quadrimestre de 2015.
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Valor Aprovado
(A)

Variação

Valor Realizado Valores
(B)
(B-A)

%
(B/A)

% Partic.
(B)

Variação
(%)
(D/C)

Responsável pela
Execução

1.000,00

-

-

1.000,00

0,0%

0,0%

0% Isabel Barêa Pastore

1.000,00

-

-

1.000,00

0,0%

0,0%

0% Isabel Barêa Pastore

3 Palestras nas faculdades

Aproximar Conselho - IES

Acompanhamento da abertura de novos cursos
pela Objetivo e UniAnhanguera. Realização de
Organização das Aulas Magnas de 2015.
reunião da CEPEF com os coordenadores de
curso das IES do Estado. Sugestão e cessão de
Realização de palestras em 5 escolas de
espaço físico para criação da AGEA - Associação arquitetura e urbanismo de Goiás incluindo:
Goiânia das Escolas de Arquitetura para
PUC Goiás, UEG, Objetivo, UniEvangélica e
discussão dos temas inerentes a docência da
UniAnhanguera. Realização 3 de palestras
arquitetura e urbanismo, diretrizes
sobre atribuições profissionais e ética aos
curriculares, avaliação final dos alunos
alunos formandos das Institutições de
concluintes, etc. Agendamento de reuniões
Ensino Superior do Estado tendo um total
semestrais com a participação dos
médio de 70 alunos participantes.
coordenadores dos cursos de arquitetura e
Acompanhamento da abertura de novos
urbanismo visando aproximação em projetos
cursos pela Objetivo e UniAnhanguera.
de interesse comum, convênios e programas
de pesquisa compartilhados

4 Apoio a Eventos acadêmicos

Apoiar as atividades acadêmicas
inerentes à profissão como
“Semana de Arquitetura”,
“Escritório Modelo”, etc.

Não realizado. Previsto para o 3º quadrimestre
de 2015.

Não realizado. Previsto para o 3º
quadrimestre de 2015.

Total
Justificativa/Comentários:
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1.000,00

-

-

1.000,00

0,0%

0,0%

0% Isabel Barêa Pastore

1.000,00

182,50 -

817,50

18,3%

100,0%

0% Isabel Barêa Pastore

4.000,00

182,50 -

3.817,50

-95,4

0%

0%

