
 Previstos Valor

 ( R$)  

 Executado Valor

( R$)  

Presidência A
Contribuição Ao Fundo 

Nacional De Apoio Aos Cau/Ufs

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Contribuir com 100% da cota parte do CAU/PI 

para o fundo de apoio durante 1 ano.
Pagamento efetuado durante12 meses.

Contribuir com 100% da cota parte do CAU/PI 

para o fundo de apoio durante 1 ano.
100% executado durante 12 meses.                   19.612 19.612 19.612 100,0

Presidência A X
Contribuição Com As Despesas 

Do Csc-Cau

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Contribuir com 100% da cota parte do CAU/PI 

para o (csc-cau) durante 1 ano.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Contribuir com 100% da cota parte do CAU/PI 

para o (csc-cau) durante 1 ano.
100% executado durante 12 meses.                   40.829 40.829 40.002 98,0 40.829 40.002

Presidência A Reserva De Contingência
Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Custear 100% das demandas não planejadas no 

período de 01 ano.

Foi realizada uma transposição parcial 

para o centro de custos estrutura 

Básica para o funcionamento do 

Conselho para despesas de reparo, 

conservação e manutenção da sede do 

CAU/PI.

Custear 100% das demandas não planejadas no 

período de 01 ano.

Foi utilizado o valor de  R$ 3.928,00 

para contratação de serviços de 

consertos/reparos no teto da sede co 

CAU/PI, despesa não prevista, portanto, 

não contemplada no plano de ação.

                  18.858             (3.928,00) 14.930 0 0,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aluguel da sede do CAU/PI.
Pagamento de aluguel do imóvel 

durante 12 meses.

Efetuar o pagamento das despesas com o 

aluguel da sede do CAU/PI.

Pagamento de aluguel do imóvel 

durante 12 meses.
                  37.000 197,78 37.198 37.198 100,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Despesas com água, luz e telefones.

Pagamento de despesas efetuadas com 

água, luz e telefones pagas durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento das despesas com água, 

luz e telefones do CAU/PI.

Pagamento de despesas efetuadas com 

água, luz e telefones pagas durante 12 

meses.

                  25.600                          -   25.600 24.261 94,8

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Remuneração de empresa de segurança predial 

e preventiva.

Pagamento da empresa de segurança 

com cerca elétrica, alarme, e câmeras 

contratada efetuado por 07 meses.

Efetuar o pagamento da empresa de segurança 

do CAU/PI.

Empresa de segurança com cerca 

elétrica, alarme, e câmeras contratada 

por um período de 1 ano.

                    2.695 2.695 2.695 100,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Remuneração de empresa de serviços gerais.

Empresa contratada para os serviços de 

limpeza manutenção e jardinagem por 

1 ano.

Efetuar o pagamento da empresa contratada 

para os serviços de limpeza manutenção e 

jardinagem do CAU/PI.

Empresa contratada para os serviços de 

limpeza manutenção e jardinagem por 

1 ano.

                  25.176 25.176 25.176 100,0

Justificativas para as metas 

financeiras não alcançadas 

 METAS FÍSICAS   METAS FINANCEIRAS  

 Total Aprovado + 

Transposição(R$)  

(C=A+B) 

 Realizadas Denominação

Objetivo Estratégico 

Principal (Mapa 

Estratégico)

% de Execução Aprovadas

Gerência Geral A X
 Estrutura Básica Para 

Funcionamento do Conselho

Transposição   

(B)

 RESULTADOS 

Total Executado (R$)

 ( D)
 Realizados Unidade Responsável * P/A FA

Justificativas para as metas físicas 

e resultados não alcançados Aprovados
 Programação 

Aprovada (A) 

CAU/UF: PIAUÍ

#REF!

 Fundo de Apoio 



Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Contratação de outros serviços de terceiros.

Prestação de 100% dos demais serviços 

necessários para o funcionamento do 

CAU/PI em 1 ano.

Efetuar o pagamento de serviços necessários ao 

bom funcionamento do CAU/PI.

Foi utilizado com despesas do contrato 

de manutenção do sistema que emite 

as folhas de pagamento de pessoal.

                    4.016 -197,78 3.818 1.576 41,3

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Fundo de pronto pagamento CAU/PI 

(Suprimento de fundos).

Pagamento efetuado durante 12 

meses.
Suprimento de fundos.

Foi utilizado com despesas miúdas de 

pronto pagamento.
                    6.795 6.795 4.992 73,5

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Despesas bancárias
Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento das despesas bancárias do 

CAU/PI.
Em conformidade com o plano de ação.                   13.000 13.000 11.174 86,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Pagamento de impostos e taxas.
Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento dos impostos e taxas 

necessários ao bom funcionamneto do CAU/PI.
Em conformidade com o plano de ação.                        500 500 150 29,9

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Contratação de empresa da Saúde e segurança 

do trabalho.

Serviço contratado e realizado para o 

exercício 2016 (01 profissional da 

saúde e segurança do trabalho para 

elaborar o PCMSO E PPRA para o 

exercício de 2016).

Serviço contratado e realizado para o exercício 

2016.
Em conformidade com o plano de ação.                     1.000 1.000 1.000 100,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Remuneração dos funcionários do CAU/PI.

4 funcionários remunerados por um 

período de 1 ano (1 Analista de 

Planejamento, 1 Analista Contador, 1 

Gerente Geral e 1 Advogado).

Efetuar o pagamento da remuneração dos 

funcionários.
Em conformidade com o plano de ação.                270.531 -424,36 270.106 268.831 99,5 220.000 217.898

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Divulgação na Imprensa Nacional.
Pagamento efetuado durante 12 

meses.
Realizar o pagamento da Imprensa Nacional. Em conformidade com o plano de ação.                     5.900 5.900 3.796 64,3

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Despesas Judiciais.
Pagamento efetuado durante 12 

meses.
Realizar o pagamento das despesas judiciais. Em conformidade com o plano de ação.                        500 500 459 91,8

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Contratação de serviços de assistência e 

suporte técnico para os equipamentos de 

informática do CAU/PI.

Realizar o procedimento necessário 

para contratação de serviços de 

assistência e suporte técnico mensal 

para o CAU/PI - Pagamento efetuado 

durante 09 meses.

Realizar o pagamento da empresa contratada 

para prestar serviços de assistência e suporte 

técnico.

Em conformidade com o plano de ação.                     5.211 5.211 5.211 100,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aquisição de 3 impressoras multifuncionais 

para o CAU/PI.

Realizar procedimento licitatório para 

aquisição de 03 impressoras para 

estruturação dos setores do CAU/PI - 

As impressoras foram adquiridas.

Realizar o pagamento da aquisição das 

impressoras.
Em conformidade com o plano de ação.                     3.626 3.626 3.626 100,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aquisição de material de consumo.

Foi adquirido de material de expediente 

e material de limpeza e material de 

informática para o CAU/PI.

Realizar o pagamento do material de consumo 

adquirido.
Em conformidade com o plano de ação.                     7.499 7.499 5.636 75,2

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Limpeza e manutenção de ar condicionados.

Realizar contratação de serviços de 

limpeza e manutenção necessárias para 

08 ar-condicionados do CAU/PI - 

Contrato realizado.

Realizar o pagamento da empresa contratada 

para limpar os ar-condicionados.
Em conformidade com o plano de ação.                        820 820 820 100,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Auxilio alimentação.
Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento do auxílio-alimentação 

dos funcionários.
Em conformidade com o plano de ação.                   19.682 19.682 18.189 92,4

Gerência Geral A X
 Estrutura Básica Para 

Funcionamento do Conselho



Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

01 (um) Estagiário(a).
Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento da bolsa auxílio e auxílio 

transporte do estagiário (a).
Em conformidade com o plano de ação.                     7.340 7.340 6.395 87,1

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aquisição de monitor para câmeras. 01 Monitor de câmeras adquirido.
Realizar o pagamento da aquisição do monitor 

para câmeras.
Em conformidade com o plano de ação.                     1.000 1.000 958 95,8

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aquisição de software para elaboração da folha 

de pagamento de pessoal.
Software adquirido. Realizar o pagamento da aquisição do software. Em conformidade com o plano de ação.                     1.800 1.800 1.800 100,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aquisição de 01 (um) roteador. 01 roteador adquirido. Realizar o pagamento da aquisição do roteador. Em conformidade com o plano de ação.                        500 500 126 25,3

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Dedetização e descupinização da Sede do 

CAU/PI.

Pagamento realizado da empresa que 

dedetizou a sede do CAU/PI.

Realizar o pagamento da empresa contratada 

para dedetizar a sede do CAU/PI.
Em conformidade com o plano de ação.                     1.600 1.600 510 31,9

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Serviços de reparo no teto da sede do CAU/PI
Serviço realizado e pagamento 

efeuado.

Realizar o pagamento da empresa contratada 

para prestar serviços de reparo, manutenção e 

conservação do teto da Sede do CAU/PI 

Em conformidade com o plano de ação.                           -   3928 3.928 3.928 100,0

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aquisição de 01 (um) estabilizador.
 01 estabilizador para a impressora 

adquirido.

Realizar o pagamento da aquisição do 

estabilizador.
Em conformidade com o plano de ação.                     1.374 1.374 551 40,1

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

02 (dois) funcionários remunerados por um 

período de 1 ano (01 Gerente técnica e 01 

Assistente administrativo).

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento da remuneração dos 

funcionários.
Em conformidade com o plano de ação.                118.477 424,36 118.901 117.736 99,0 80.000 78.809

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Realizar pagamento de diárias para o 

atendimento itinerante nos municípios 

escolhidos para 2016.

Pagamento de diárias realizado durante 

12 meses.

Efetuar o pagamento das diárias necessárias 

para participação dos funcionários no 

atendimneto intinerante.

Foram pagos 09 (nove) diárias 

interestaduais.
                    3.600 3.600 3.600 100,0

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Realizar o pagamento do auxilio alimentação 

concedido pelo CAU/PI aos funcionários 

durante 1 ano(1 assistente atendimento, 1 

gerente técnica).

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento do auxílio-alimentação 

dos funcionários.
Em conformidade com o plano de ação.                     9.514 9.514 8.768 92,2

Gerência Técnica P X
Atendimento De Excelência No 

Cau/Pi

Gerência Geral A X
 Estrutura Básica Para 

Funcionamento do Conselho



Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

02 (dois) funcionários remunerados por um 

período de 1 ano (01 Fiscal e 01 Assistente de 

Fiscalização).

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento da remuneração dos 

funcionários.
Em conformidade com o plano de ação.                119.629 119.629 117.137 97,9 80.000 77.995

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Efetuar o pagamento de 100% das despesas 

com correios e telégrafos pelo período de 1 

ano.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.
Pagamento efetuado durante os 12 meses. Em conformidade com o plano de ação.                   12.903 467,4 13.370 13.370 100,0

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

100% das despesas com o carro pagas durante 

1 ano

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento das despesas com revisão, 

seguro e taxas de licenciamento.
Em conformidade com o plano de ação.                     6.800 6.800 1.570 23,1

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Realizar pagamento de diárias para a 

fiscalização itinerante nos municípios 

escolhidos para 2016, assim como averiguação 

de denúncias nos municípios indicados pela 

CEEP do CAU/PI.

Pagamento de diárias efetuado durante 

12 meses.

Efetuar o pagamento das diárias necessárias 

para participação dos funcionários no 

atendimneto intinerante.

Em conformidade com o plano de ação.                   22.800 22.800 15.400 67,5

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Realizar o pagamento de diárias necessárias à 

participação de funcionários da fiscalização do 

CAUPI nos treinamentos promovidos pelo 

CAUBR, outros CAU/UF organizadores de 

eventos fora do estado do PIAUÍ.

Pagamento de diárias efetuado durante 

12 meses.

Efetuar o pagamento das diárias necessárias 

para participação dos funcionários em eventos 

fora do Estado.

Em conformidade com o plano de ação.                     4.800 4.800 4.200 87,5

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Realizar o pagamento de passagens necessárias 

à participação de funcionários da fiscalização 

do CAU/PI nos treinamentos promovidos pelo 

CAU/BR, outros CAU/UF organizadores de 

eventos fora do Estado do PIAUÍ.

Pagamento de passagens efetuado 

durante 12 meses.

Efetuar o pagamento de passagens necessárias 

à participação de funcionários da fiscalização 

do CAU/PI nos treinamentos promovidos pelo 

CAU/BR,outros CAU/UF organizadores de 

eventos fora do estado do PIAUÍ.

Em conformidade com o plano de ação.                     5.000 -467,4 4.532 3.453 76,2

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Realizar ressarcimento de valores pagos com 

despesas relativas às viagens realizadas em 

virtude da fiscalização do CAU/PI.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.
Efetuar o pagamento de ressarcimentos. Em conformidade com o plano de ação.                     2.267 2.267 2.169 95,7

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Realizar procedimento licitatório para aquisição 

de veículo para atividades de 

fiscalização/atendimento itinerantes do CAU/PI.

Foi dado início ao porcesso licitatório, 

porém a despesa não foi liquidada até 

o encerramneto do exercício.

Efetuar o pagamento da aquisição do veículo. Em conformidade com o plano de ação.                162.700 162.700 74.500 45,8

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Realizar o abastecimento do veículo Ford Fiesta 

do CAU/PI, assim como do novo veÍculo a ser 

adquirido. 

Despesa não realizada no período.
Efetuar o pagamento da empresa contratada 

para fornecer combustível.
Ação não realizada no período.                     3.000 3.000 0 0,0

 Não executado até o fechamento 

do 3º quadrimestre. 

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Realizar o pagamento do auxílio alimentação 

concedido pelo CAU/PI aos funcionários 

durante 1 ano (01 assistente fiscalizaçao, 01 

analista fiscal).

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento do auxílio-alimentação 

dos funcionários.
Em conformidade com o plano de ação.                     9.513 9.513 8.768 92,2

Gerência Técnica P X
 Instituição da Fiscalização no 

CAU/PI



Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

01 (um) funcionário remunerado por um 

período de 1 ano (01 analista de comunicação).

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento da remuneração do 

funcionário.
Em conformidade com o plano de ação.                   28.603 28.603 26.952 94,2 5.256 4.937

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

Contratação de serviços de veiculação de 7 

outdoors  em homenagem ao dia do arquiteto 

em 2016 (divulgação, impressão, arte).

Pagamento da empresa vencedora da 

dispensa de licitação.

Efetuar o pagamneto da empresa que veiculou 

os outdoors em homenagem ao dia do 

arquiteto.

Em conformidade com o plano de ação.                     4.000 4.000 3.360 84,0

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

Contratação de serviços de mídia em jornais de 

grande circulação para divulgações de interesse 

do CAU/PI.

Despesa realizada no período.
Efetuar o pagamento da empresa contratada 

para prestar de mídia em jornais.
Em conformidade com o plano de ação.                     2.500 2.500 1.200 48,0

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

Contratação de serviços de veiculação de mídia 

em Rádio.
Despesa realizada no período.

Efetuar o pagamento da empresa contratada 

para prestar de mídia em Rádio.
Em conformidade com o plano de ação.                     2.000 2.000 1.200 60,0

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

Realizar a contratação de serviços gráficos de 

divulgação do CAU/PI.
Despesa realizada no período.

Efetuar o pagamento da empresa contratada 

para prestar serviços gráficos.
Em conformidade com o plano de ação.                     1.200 1.200 400 33,3

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

Realizar o pagamento do auxílio alimentação 

concedido pelo CAU/PI aos funcionários 

durante 1 ano (01 Analista de comunicação).

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento do auxílio-alimentação do 

funcionário.
Em conformidade com o plano de ação.                     4.757 4.757 4.384 92,2

Presidência P Patrocínio Em Arquitetura

Estimular o conhecimento, o 

uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas 

em Arquitetura e Urbanismo

Apoiar a seminários, encontros ou eventos de 

Arquitetura previamente aprovados pela 

plenária visando uma interação entre CAU/PI, 

Profissionais e sociedade.

Despesa realizada e paga de acordo 

com as solicitações até o fechamento 

do 3º quadrimestre.

Efetuar o pagamento de patrocínios. Em conformidade com o plano de ação.                     6.000 6.000 2.100 35,0

Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores

02 funcionários e 01 conselheiro capacitado 

como pregoeiro no período de 1 ano.

Foram capacitados através do curso de 

formação de pregoeiros todos os 

membros da CPL (Eveline, Charles e 

Liana).

Efetuar o pagamento da capacitação dos 03 

funcionários.
Em conformidade com o plano de ação.                     7.000 7.000 4.570 65,3

Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores

Capacitar funcionários do CAU/PI através de 

participação  em cursos oferecidos nas aéreas 

correspondentes aos setores que formam a 

estrutura do Conselho.

Foram capacitados através do curso de 

IGEO alguns funcionários (Charles, 

Liana, Mariana e Caroline)

Efetuar o pagamento da capacitação de 

funcionários.
Em conformidade com o plano de ação.                     5.000 5.000 4.098 82,0

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Realizar o pagamento de diárias para membros 

da Comissão de ética do CAU/PI representar o 

Conselho em eventos dentro e fora do Estado.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de diárias para membros 

da Comissão de ética do CAU/PI representar o 

Conselho em eventos dentro e fora do Estado.

Em conformidade com o plano de ação.                   10.800 10.800 10.800 100,0

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Realizar o pagamento de passagens para 

membros da Comissão de ética do CAU/PI 

representar o Conselho em eventos dentro e 

fora do Estado.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de passagens para 

membros da Comissão de ética do CAU/PI 

representar o Conselho em eventos dentro e 

fora do Estado.

Em conformidade com o plano de ação.                   10.284 -1000 9.284 7.726 83,2

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Realizar o pagamento de diárias para 

funcionários assistentes da Comissão de ética, 

ensino e exercicio profissional  do CAU/PI 

participarem de encontros /treinamentos 

realizados pelo CAU/BR.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de diárias para 

funcionários assistentes da Comissão de ética, 

ensino e exercicio profissional  do CAU/PI 

participarem de encontros /treinamentos 

realizados pelo CAU/BR.

Em conformidade com o plano de ação.                     3.600 -400 3.200 1.800 56,3

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Realizar o pagamento de passagens para 

funcionários assistentes da Comissão de ética, 

ensino e exercicio profissional  do CAU/PI 

participarem de encontros /treinamentos 

realizados pelo CAU/BR.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de passagens para 

funcionários assistentes da Comissão de ética, 

ensino e exercicio profissional  do CAU/PI 

participarem de encontros /treinamentos 

realizados pelo CAU/BR.

Em conformidade com o plano de ação.                     3.700 3.700 1.622 43,8

Comissão de Ética, Ensino e 

Exercício Profissional
P

 Por uma Ética Profissional no 

CAU/PI

Gerência Técnica P X  Comunicação do CAU/PI

Gerência Geral P
 Capacitação de Funcionários e 

Dirigentes do CAU/PI



Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Realizar o pagamento de diárias para 

participação dos membros da comissão de 

finanças em eventos dentro e fora do estado 

como representantes do CAU/PI.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de diárias para 

participação dos membros da comissão de 

finanças em eventos dentro e fora do estado 

como representantes do CAU/PI.

Em conformidade com o plano de ação.                     8.400 8.400 6.600 78,6

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Realizar o pagamento de passagens para 

participação dos membros da comissão de 

finanças em eventos dentro e fora do Estado 

como representantes do CAU/PI.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de passagens para 

participação dos membros da comissão de 

finanças em eventos dentro e fora do estado 

como representantes do CAU/PI.

Em conformidade com o plano de ação.                     8.000 1000 9.000 8.807 97,9

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Realizar o pagamento de diárias para 

participação dos funcionários em eventos 

dentro e fora do Estado do PIAUÍ.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de diárias para 

participação dos funcionários em eventos 

dentro e fora do estado do PIAUÍ.

Em conformidade com o plano de ação.                   24.000 24.000 20.400 85,0

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Realizar o pagamento de passagens para 

participação dos funcionários em eventos 

dentro e fora do Estado do PIAUÍ.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de passagens para 

participação dos funcionários em eventos 

dentro e fora do estado do PIAUÍ.

Em conformidade com o plano de ação.                   22.000 22.000 20.907 95,0

Estimular o conhecimento, o 

uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas 

em Arquitetura e Urbanismo

Ressarcimento de 100% de despesas 

necessárias correspondentes a disseminação de 

cultura e exercício profissional.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.
Efetuar o pagamento de ressarcimentos. Em conformidade com o plano de ação.                     2.000 295,27 2.295 2.126 92,6

Estimular o conhecimento, o 

uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas 

em Arquitetura e Urbanismo

Realizar o pagamento de diárias necessárias 

para o presidente do CAU/PI representar o 

Conselho, a atividade e o exercício profissional 

em eventos realizados fora do município que 

sedia o CAU/PI.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de diárias necessárias 

para o presidente do CAU/PI representar o 

Conselho, a atividade e o exercício profissional 

em eventos realizados fora do município que 

sedia o CAU/PI.

Em conformidade com o plano de ação.                   22.400 1645 24.045 24.045 100,0

Estimular o conhecimento, o 

uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas 

em Arquitetura e Urbanismo

Realizar o pagamento de passagens necessárias 

para o presidente do CAU/PI representar o 

conselho, a atividade e o exercício profissional 

em eventos realizados fora do município que 

sedia o CAU/PI.

Pagamento efetuado durante 12 

meses.

Efetuar o pagamento de passagens necessárias 

para o presidente do CAU/PI representar o 

conselho, a atividade e o exercício profissional 

em eventos realizados fora do municipio que 

sedia o CAU/PI.

Em conformidade com o plano de ação.                   10.000 -1540,27 8.460 8.460 100,0

           1.189.711                          -   1.189.711 1.020.898 85,8 426.085 419.641                                                       -   

Foram previstas 12 iniciativas estratégicas, sendo 8 projetos e 4 atividades.  Todas as iniciativas foram, total ou parcialmente executadas, o que representou uma efetividade de 100%. A execução orçamentária dos projetos e atividades totalizou 85,8% frente ao previsto aprovado para o exercício.  O CAU/PI envidou esforços para executar, da forma prevista, as me tas dos projetos e atividades contemplados no Plano de Ação. O CAU/PI, não apresentou justificativas para as execuções em patamares inferiores a 80%, 

frente ao aprovado para o exercício, bem como para os resultados não alcançados.  No tocante à atividade "Reserva de Contingência" foi redirecionado R$ 3.928,00 para suplementar a atividade  "Estrutura Básica para funcionamento do Conselho" objetivando a  serviços de reparo e conservação na sede do CAU/PI .

 Cabe mencionar que a execução da atividade do CSC situou-se em 98 %, pois o  Estudo de Gestão do Centro de Serviços Compartilhados - CSC não teve sua efetivação registratada, face aos ajustes financeiros  procedidos pela Gerência de Orçamento e Finanças do CAU/BR, que  envolveram o encontro de contas entre esses recursos devidos ao CSC e os do aporte de recursos a serem efetivados pelo CAU/BR a esse CAU/UF, à conta do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF. Ou seja, nesse contexto, o procedimento 

adotado pela GERFIN do CAU/BR foi de não proceder à emissão de boletos de cobrança, para os CAU Básicos,  do valor referente ao “Estudo sobre o CSC”, bem como não efetuar os repasses correspondentes por conta do Fundo de Apoio.    

  O CAU/PI utilizou os recursos do Fundo de Apoio correspondente a 98,5% do valor aprovado para esse CAU Básico, ou seja, R$  419.641,00 para a implementação de 5 iniciativas estratégicas, sendo: 51,9% para cobrir a  atividade da "Estrutura básica para  funcionamento  do Conselho " ;  18,8% para cobrir o  projeto de "Atendimento de Excelência no CAU/PI"; 18,6% para cobrir o projeto de "Instituição da Fiscalização no CAU/PI"; 1,2% para cobrir o projeto "Comunicação do CAU/PI"; e 9,5 % direcionado ao custeio 

do CSC. No propósito de construir uma efetiva cultura organizacional adequada à estratégia, sugere-se o aprimoramento  contínuo dos processos e procedimentos de planejamento e gestão da estratégia, bem como sua ampla disseminação no âmbito desse CAU/UF. Nesse contexto, um foco em especial para o aprimoramento da estruturação das iniciativas estratégicas com os detalhamentos  mais adequados das metas e resultados , visando ao atendimento dos objetivos estratégicos no alcance da Missão e Visão do 

CAU 2023.   Houve ajustes nos valores previstos das atividades Reserva de Contigência e Estrutura Básica objetivando a aprimoramentos no funcionamento do Conselho, como serviços de reparo, conservação e manutenção da sede, conforme a Reprogramação aprovada. 

Presidência P
 Representação Institucional do 

CAU/PI

COMENTÁRIO  (form.B):

 Total 

Comissão de Finanças, Atos 

Administrativo e Planejamento 

Estratégico do CAU/PI

P
 Administração e Planejamento 

do CAU/PI


