
4- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2017:

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. _________

Contribuição com 100% da cota parte do CAU/PI para o fundo de 

apoio durante 1 ano.
_________                                     20.794 

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. _________

Contribuição com 100% da cota parte do CAU/PI para o csc-cau 

durante 1 ano.
_________                                     49.676 

PRESIDÊNCIA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA Assegurar a sustentabilidade financeira Não houve custeio de demanda não planejada no período. _________ _________ _________                                     15.000 

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

Despesas com aluguel, abastecimento de água, luz e telefones fixo e móvel, Remuneração da empresa 

de serviços gerais, contrato com a empresa de sistema de pagamento de pessoal, contrato com a 

empresa de assistência e suporte técnico, contrato com a empresa de segurança predial e preventiva, 

pagamento de despesas judiciais, despesas bancárias, pagamento de empresa de saúde e segurança 

no trabalho, remuneração e auxílio alimentação dos funcionários alocados neste centro de custos, 

despesas com a imprensa nacional, aquisição de materiais de consumo (expediente, limpeza e 

informática), aquisição de crachás para os funcionários, limpeza e manutenção de ar condicionado, 

pagamento da bolsa auxílio para 01 estagiário, aquisição de equipamentos (HD Externo, fragmentador 

de papel e um roteador), aquisição de placas de tombo, recarga dos extintores de incêndio, pagamento 

do serviço de dedetização e pagamento de suprimento de fundos.

Despesas com  impostos e taxas. Durante o ano 

de 2017 não houve vistoria do Corpo de 

bombeiros no prédio da sede do CAU/PI, 

portanto não houve pagamento da taxa prevista 

no Plano para essa atividade.

                                  480.300 

GERÊNCIA TÉCNICA A X ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA NO CAU/PI
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Remuneração, auxílio alimentação e vale transporte dos funcionários alocados neste centro de custos, 

pagamento de diárias para o atendimento intinerante.
_________

A transposição orçamentária do Centro de custos Estrutura Básica 

para o Centro de custos Atendimento justifica-se pela necessidade 

de complementação do saldo com despesas de rescisão contratual 

de trabalho da Gerente Técnica Mariana Formiga.

_________                                   148.717 

GERÊNCIA TÉCNICA A X INSTITUIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CAU/PI
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Remuneração, auxílio alimentação e vale transporte dos funcionários alocados neste centro de custos, 

pagamento de despesas com correios, manutenção dos veículos (revisão, taxas de licenciamento e 

seguros),  diárias para a fiscalização intinerante e averiguação de denúncias, diárias e passagens para 

capacitação de funcionários, ressarcimentos de combustível,realização do Seminário de Fiscalização, 

palestra para síndicos e administradores de condomínios, confecção de folders RRT.

Foi aberto processo de Dispensa de licitação 

(PAD 60/2017) para Adesivagem dos veículos do 

CAU/PI, porém, a dispensa não teve sucesso 

devido à falta de certidões de regularidade fiscal 

das empresas participantes.

                                  228.676 

GERÊNCIA GERAL P X COMUNICAÇÃO DO CAU/PI Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Remuneração, auxílio alimentação e vale transporte dos funcionários alocados neste centro de custos, 

contratação de serviços de veiculação de outdoors, mídia em jornais e confecção de folders.

Contratação de elaboração de mídia social:  

Foi aberto processo de Dispensa de licitação 

(PAD 482/2017), porém, os valores dos 

orçamentos eram muito divergentes entre si , 

ultrapassando até mesmo o valor da dotação. 

Não houve tempo hábil para sequenciar o 

processo ainda em 2017. Confecção de 

adesivos para automóveis: ação executada 

através de Dispesa de licitação (PAD 371/2017), 

porém, o produto recebido não foi condizente 

com o o objeto da dispensa, sendo devolvido e o 

processo arquivado.

                                    49.858 

PRESIDÊNCIA P PATROCÍNIO EM ARQUITETURA
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Não houveram projetos, seminários, encontros ou eventos de Arquitetura e Urbanismo previamente 

aprovados em plenária.

Esta meta não foi atingida pois algumas das 

oportunidades de patrocínio que surgiram no 

decorrer de 2017, não foram aprovadas em 

Plenária devido as dificuldades de 

operacionalização dos mesmos como: solictação 

_________

Esta meta não foi atingida pois algumas 

das oportunidades de patrocínio que 

surgiram no decorrer de 2017, não foram 

aprovadas em Plenária devido as 

dificuldades de operacionalização dos 

                                      6.000 

GERÊNCIA GERAL P
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E 

DIRIGENTES DO CAU/PI
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Participação dos funcionários em cursos oferecidos nas áeras correspondentes aos setores em que 

atuam no Conselho.
_________

Em 2017 houve a capacitação da funcionária Eveline Alencar no 

curso “Os principais aspectos a serem observados pelos conselhos 

profissionais ao realizar licitações e celebrar contratos – Análise 

crítica, segundo a jurisprudência do TCU"  e o treinamento da 

funcionária Nadja Araújo nos Módulos de Compras e Contratos 

(SISCCL) e SISPAD

_________                                     15.700 

COMISSÃO DE ÉTICA, ENSINO E EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL
P POR UMA ÉTICA PROFISSIONAL NO CAU/PI Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Pagamento de diárias e passagens para membros da Comissão de Ética do CAU/PI, pagamento de 

diárias e passagens para funcionários assistentes da Comissão de Ética

Confecção de 1.000 livretos do código de ética: 

esta ação foi excluída, visto que devido à eleição 

do CAU e provável alteração alteração na 

Comissão de Ética, faria com que os livretos já 

fossem produzidos desatualizados. 

                                    22.400 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ATOS 

ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DO CAU/PI

A
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO 

CAU/PI
Aprimorar e inovar os processos e as ações

Pagamento de diárias e passagens para membros da Comissão de Finanças do CAU/PI, pagamento 

de diárias e passagens para funcionários do CAU/PI (exceto assistentes da Comissão de Ética e da 

fiscalização)

_________ _________                                     57.400 

PRESIDÊNCIA A
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO 

CAU/PI

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Pagamento de diárias e passagens para o presidente ou representantes do Conselho participantes de 

atividades relacionadas ao exercício profissional em em eventos dentro e fora do Estado. Pagamento 

de diárias para conselheiros que residem fora da capital que sedia o CAU/PI. Ressarcimentos de 

combustível.

_________ _________                                     63.800 

COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL E 

POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
P ASSISTÊNCIA TÉCNICA Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Pagamento de diárias e passagens para membros da Comissão de Política Profissional e Política 

Urbana e Ambiental do CAU/PI, realização do seminário de Asssistência Técnica e confecção de 

material gráfico para palestra.

_________ _________                                     23.300 

              1.181.621 

 METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2017 

Justificativa dos resultados 

não alcançados frente aos 

aprovados no Plano de ação 

de 2017.

Programação 

Aprovada (A)

JUSTIFICATIVAS:

 METAS FINANCEIRAS  

Denominação Objetivo Estratégico Principal (Mapa Estratégico)

Justificativa para as metas físicas 

não realizadas frente as aprovadas 

no Plano de ação de 2017. Unidade Organizacional * P/A FA

 Total 

 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 





 Valor Previsto 

( R$)  

 Valor Executado 

( R$)  

                                   20.794                          20.794 100,0

                                   49.676                          49.676 100,0                            49.676                               49.676 

                                   15.000                                  -   0,0

                               (3.514)                                  476.786                        448.174 94,0                          245.000                             242.527 

                                 3.514                                  152.231                        149.350 98,1                            90.000                               88.793 

                                 228.676                        204.984 89,6                            90.000                               87.100 

                                   49.858                          39.443 79,1                            10.163                                 9.217 

                                     6.000                                  -   0,0

                                   15.700                            8.176 52,1

                                   22.400                          21.280 95,0

                                   57.400                          43.458 75,7

                                   63.800                          53.817 84,4

                                   23.300                          18.411 79,0

                             -                     1.181.621          1.057.562                      947               484.839                  477.314 

 Fundo de Apoio 

Transposição   (B)

Total Executado 

(R$)                                           

( D)

JUSTIFICATIVAS:

 METAS FINANCEIRAS  

Total Aprovado + 

Transposição

(R$)  (C=A+B)

% de Execução 


