
Unidade Responsável
Proj./ 
Ativ.

Denominação Objetivo Geral
Objetivo Estratégico 

Principal
Objetivo Estratégico 

Primário
Objetivo Estratégico 

Secundário
Programação 

2016
%

%
CAU/BR

Comissão Exercício 

Profissional - CEP 
P  Caravana CAU 

 Realização de reuniões 

estratégicas (workshops) de forma 

a dissiminar a atuação e 

fiscalização do cau/al nos 

principais municípios do CAU/AL 

Estimular o conhecimento, o

uso de processos criativos e a

difusão das melhores práticas

em arquitetura e urbanismo 

 Ser reconhecido como 

referência na defesa e 

fomento das boas 

práticas da arquitetura e 

urbanismo 

1.200                   0,11%

Comissão Exercício 

Profissional - CEP 
P  Cauniversitário  Capacitar estudantes 

Estimular o conhecimento, o

uso de processos criativos e a

difusão das melhores práticas

em arquitetura e urbanismo 

 Ser reconhecido como 

referência na defesa e 

fomento das boas 

práticas da arquitetura e 

urbanismo 

 Promover o exercício 

ético e qualificado da 

profissão 

3.500                   0,33%

Comissão Exercício 

Profissional - CEP 
P

 sou arquiteto, e 

agora? 

 Capacitar profissionais e 

estudantes 

Estimular o conhecimento, o

uso de processos criativos e a

difusão das melhores práticas

em arquitetura e urbanismo 

 Ser reconhecido como 

referência na defesa e 

fomento das boas 

práticas da arquitetura e 

urbanismo 

17.000                 2%

Comissão de Ensino e 

Formação - CEF
P

Dia do Arquiteto

(Prêmio TFG)

 Premiar estudantes através de 

concurso 

Valorizar a Arquitetura e

Urbanismo
22.000                 2%

Comissão de Ensino e 

Formação - CEF
P

Residência 

Técnica

 Disseminar o conceito da 

residência técnica visando a 

capacitação profissional e cidadã 

dos Arquitetos. 

 Influenciar as diretrizes do 

ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação 

continuada 

3.250                   0,31%

Comissão de Ensino e 

Formação - CEF
P

Programa de 

Formação 

continuada

 Auxiliar no aperfeiçoamento de 

técnicas e/ou áreas específicas, 

como complementação da 

formação acadêmica. 

 Influenciar as diretrizes do 

ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação 

continuada 

3.250                   0,31%

 Presidência A Capacitação  Capacitar funcionários 
Desenvolver competências de

dirigentes e colaboradores
20.055                 2% 2% a 4%

 Presidência P
Comunicação - 

plano de mídia

 Realizar a divulgação ampla e 

efetiva junto aos arquitetos e a 

sociedade das ações e resultados 

do CAU/AL 

Assegurar a eficácia no

relacionamento e

comunicação com a sociedade

30.083                 3%
Mínimo

 3%

 Presidência P Patrocínio
 Estimular o conhecimento e 

processos criativos 

Estimular o conhecimento, o

uso de processos criativos e a

difusão das melhores práticas

em arquitetura e urbanismo

10.028                 1%
Máximo

 5%

 Presidência A Atendimento
 Assegurar um melhor atendimento 

aos profissionais e a sociedade 

Assegurar a eficácia no

atendimento e no

relacionamento com os

arquitetos e urbanistas e a

sociedade

127.067               12%
Mínimo

 10%

 Presidência A

Manutenção das 

rotinas 

administrativas 

do CAU/AL

 Assegurar um melhor atendimento 

aos profissionais e a sociedade 

 Assegurar a sustentabilidade 

financeira 
393.020               37%



 Presidência A
Fiscalização 

sistemática

 Fiscalização do exercicio 

profissional 

Tornar a fiscalização um vetor

de melhoria do exercício da

arquitetura e urbanismo

Ser reconhecido como 

referência na defesa e 

fomento das boas 

práticas da arquitetura e 

urbanismo

307.283               29%
Mínimo

 20%

 Presidência A

Ações de 

suprimento a 

demanda de 

deslocamento de 

pessoal

 Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores 

 Aprimorar e inovar os 

processos e as ações 

Desenvolver 

competências de 

dirigentes e 

colaboradores

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

55.000                 5,22%

 Presidência A

Aporte ao centro 

de serviços 

compartilhados - 

CSC

 Gerir e manter a evolução e 

despesas relativas ao CSC-CAU 

resolução cau/br n° 60, de 

07/11/2013 

Assegurar a eficácia no

atendimento e no

relacionamento com os

arquitetos e urbanistas e a

sociedade

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e 

comunicação com a 

sociedade

Assegurar a 

sustentabilidade financeira
77.489                 7%

 Presidência A

Contribuição ao 

fundo nacional de 

apoio aos 

CAU/CAUFS

 Contribuição ao fundo nacional de 

apoio aos CAU/UFS 

 Assegurar a sustentabilidade 

financeira 
37.990                 4%

 Presidência A
Reserva de 

contigência

 Manter  uma reserva para 

emrgências não contempladas 

pelo planejamento 

 Assegurar a sustentabilidade 

financeira 
10.028                 1%

Máximo

 2%

 Comissão de Administração e 

Finanças - CAF 
P

Planejameno e 

redesenho dos 

processos do 

CAU/AL

 Análise e Redesenho

de Processos 

 Construir cultura 

organizacional adequada à 

estratégia 

50.000                 5%

 Presidência P

Ampliação das 

instalações da 

sede 

 Ampliar a sede para melhor 

atendimento aos arquitetos 

Ter sistemas de informação e

infraestrutura que viabilizem a

gestão e o atendimento dos

arquitetos e urbanistas e a

sociedade

200.000               19%

1.118.243            
1.168.243            
1.368.243            

Base Calculo % CAU/BR

                         1.052.764 

TOTAL RECEITA ARRECADAÇÃO - Fonte CAU/BR
TOTAL RECEITA ARRECADAÇÃO - Aplicação Financeira

TOTAL RECEITA FINANCEIRA - Superavit Financeiro


