SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Comissão Eleitoral Nacional

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL
REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA CEN
DELIBERAÇÃO Nº 007/2018 - CEN-CAU/BR

A COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL (CEN-CAU/BR), reunida ordinariamente em Brasília- DF, na
sede do CAU/BR, no dia 04 de julho de 2018, no uso das competências que lhe conferem o art. 127 do
Regimento Interno do CAU/BR, aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n º 0065-05/2017,
de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR nº 139, de 28 de abril de 2017, e o art. 6º da
Resolução CAU/BR nº 105, de 26 de junho de 2015, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o Plano de Ação e Orçamento/2018 aprovado para a Comissão Eleitoral Nacional;
Considerando a necessidade de acompanhamento da execução orçamentária do Plano de Ação da CEN
em 2018, conforme Plano de Trabalho;
Considerando a participação efetiva de suplentes de conselheiros nas reuniões da CEN; e
Considerando a necessidade de realização de reuniões técnicas de membros da CEN com a assessoria
para a evolução dos trabalhos da comissão.
DELIBEROU:
1 - Aprovar a Reprogramação do Plano de Ação da CEN-CAU/BR para 2018, alterando o valor previsto
no plano de ação, de R$ 238.914,00 (duzentos e trinta e oito mil e novecentos e quatorze reais), para
R$ 269.388,00 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais) para desenvolvimento
das ações das ATIVIDADES e sem a realização de PROJETOS, conforme tabela anexa e tabela re
sumida abaixo:
Atividade: Manter e Desenvolver as Atividades da CEN
12 (doze) Reuniões Ordinárias a serem realizadas em Brasília, na sede do CAU/BR, com
R$
a participação de 5 membros, considerando passagens + 2 diárias e 1 deslocamento para
83.069,00
cada.
R$
Salários e Encargos do analista técnico: pagamento de salários e encargos de 12 meses
188.119,00
do analista técnico da comissão.
Realização de 4 (quatro) Reuniões Técnicas entre um membro da CEN e a Assessorias
Técnicas para condução dos trabalhos da Comissão, considerando 1 diária para o
conselheiro e que as reuniões serão nas vésperas das reuniões ordinárias.

R$
3.240,00

Realizar duas reuniões extraordinárias em Brasília/DF, na sede do CAU/BR, com o
pagamento de l diária para cada conselheiro e realizadas nas vésperas das reuniões
Plenárias.

R$
8.100,00
R$
282.528,00

2 - Enviar a presente deliberação à Presidência do CAU/BR, para o devido encaminhamento à Assessoria
de Planejamento do CAU/BR para as devidas providências.
Aprovado por unanimidade dos membros presentes.
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Brasília - DF, 04 de julho de 2018.
JOSÉ GERARDO DA FONSECA SOARES
Coordenador
MATOZALÉM SOUSA SANTANA
Coordenador Adjunto
ANDREA LÚCIA VILELLA ARRUDA

Membro

EDNEZER RODRIGUES FLORES

Membro
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Orientação: As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas. Verificar os comentários colocando o cursor na célula correspondente, no cabeçalho. Caso seja necessário aumentar o número de linhas, favor atentar na
continuidade das fórmulas.
CAU/BR
Unidade Organizacional:
PLANO DE AÇÃO • REPROGRAMAÇÃO 2018
1-QUADRO GERAL
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Manter e
desenvolver as
atividades da
comissão

Objetivo Geral

Realizar as
reuniões
ordinárias,
extraordinárias e
técnicas para
cumprir com as
obrigações
regimentais da

Objetivo
Estratégico
Principal

Objetivo
Estratégico
Secundário

Construir cultura
!Aprimorar e
inovar os
organizacional
processos e as adequada à
ações
estratégia

Reprogramação 2018
Resultado

Garantir a excução
do processo
eleitoral ordinário
e extraordinário
doCAU

Programação
2018 (A}

238.914

EKecução
Jan/Mai (B)

97.183

Variação

Projetado
Jun/Dez(C)

Proposta
Reprogramação
(D=B+C)

185.345

282.528

Valor(R$)
(F=D-A)

%

(G=F/A *100)

43.614

18,3

comissão.
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LEGENDA: P = PROJETOi A= ATIVl[)ADE/ FP = FUNDO DE APOIO

A participação de conselheiro titular em reunião de comissão ordinária e do respectivo sulpente em reunião daCEN, ou vice-versa, implicou em custos àCEN não previstos nas diretrizes de elaboração dos Planos de Ação, que devem ser previstos
nesta reprogramação para as reuniões subsequentes.
Para o bom desenvolvimento das atividades da comissão será necessária a realização de 4 (quatro) reuniões técnicas.

Anexo 1.1-Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Reprogramação 2018
Anexo 1.2 • Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018
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Orientação: As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas. Preencher apenas os campos em branco.
CAU/BR

Anexo 1.1- Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Reprogramação 2018
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TOTAL GERAL

282.528

% Part.

188.119
66,6

º·º
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70.875
25,1

23.534
8,3

0,0

0,0

0,0
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282.528
100,0

0,0
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100,0

100,0
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Obs: O anexo 1.2 deve ser preenchido para os projetos/atividades aprovados em 2018, que na proposta de Reprocramaçio apre.se ntem 11lterações nas ações, metas e/ou resultados, e para os novos projetos/atividades. As células sinalizadas, em cinta, sio rórmulu e n io devem ser modificadas.

Unidade Organiracional:

COMISSÃO ELEITORAL NAOONAl {ctN-CAU/BR

Responsável Projeto/Atividade:

Coordenadoc J05f GERARDO OA FONSECA SOARES

Tipo (Projeto ou Atividade):

,--

Denominação do Projeto ou Atividade :

M1nter e Desenvolver as AtNidades d1 Comissio Ehiito�I

Objetivo Geral :

Ruliar as reuniões ordinârias extraord_in_�_ri!S e_técnicas para cumprir com as obrigações regimentais da comisslo.

Objetivo Estratégico Principal:

Objetivo Estratégico Secundário:

Dese
volver compet
[)_e_�l!_nyolver
competências
diricentu
iri&:entu e ,colaboOOorne Ga�nlif a l��cte_do processo eleito�!
ências de d

Resultado esperado do Projeto/Atividade:
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AT

Reuniões OrdiniriH d.i CEN

[AT

S.ilirios e,ncarios.inalist.i
têcnico.
Reuniões Têcnicas da CEN
Reuniões extt.iordinírias

Guantir a excu io do

Oeurl�odaA;áo
Metas-

Oet.ilhamento ffl
Meta.s

Periodo cfe Exewçiio
Resultados
bperados

Reali r 12 (d z I
��
� � . 12 �,uniões a ser�� Atendimento ãs
Reunroes Ord1nanu
reahliidH em Brasilia,
! dem ndH d
em Brasiti.;'DF, na na sede do CAU/BR,
� .
ª
com1ua o.
_
sede do CAU BR
com � _participaçao de
Pa1.im,nto de s.ilirios
M.inter e
P
a aa mento de
1
Desenvolver H
e enca raos de 12
.
1 s.i1 anos
. e e n cara;os
Ativid.idesda
mesndo .in alista
analiSla têcnico.
Comissão Ele itoral hêcn ico da comissão. 1
Ruliuçio de 4
As 4 reuniões ticnicas
Encamin hamento
{quatro) Reuniões acontece rio n.i sede
d.is decisões da
Têcnicas entre o
do CAU/BR, em
cm
membro da CEN e a Brasí1 i .i sendo
Encaminhamen10
Reuniões a serem
Realizar duas
ru1 iudas em Brasili.i, 1dn decisões d.i
reuniões
n .i sede do CAU/BR,
CEN e preparativos
extraordinirias

lndt<adorda .i,ão
Revisiodo
re1ul.1mentoeleitora1
Remuneração
rea linda/ prevista

Revisão do
res:ul.imento,1,ilor.il

Revisão do
lregul.imenlo eleitor.il

lnkio

Tl'rmino

ocesso,leitora! ordinãrio e extnlordinirio do CAU
custo cfa Açio (RSJ

Provarn.i{io 2018
i)(e<uçio l.irt/Mal
(A)

Vatlil;io

Reproer.1maçlio 20118
Pn>jet.do
Jun/Cnz(C}

Proposta de
Reproi,�io (D=&tCj

V-1:lore-s
{f=D-A)

,.
1,,,,.,

"--Partic.
(<i)

01/01/2018 1 31/12/2018

52.520

27.629

5S.440

83.069

30.549

..,,

01/01/2018 1 31/12/2018

186.394

69.555

118.56S

188.119

1.725

0,9

04/07/2018 1 31/12/2018

3.240

3.240

3.240

o,o

04/07/2018 1 31/12/2018

8.100

8.100

8.100

0,0

{O)

o,o

Respons.i�pefil:
fll.l!�io

Conselheiro José
29,41Ger.irdo Fonseca
Soares

Conselheiro José
66,61Ger.irdo Fo nseu
Soares
Conselheiro José
l,llGerardo Fonseca
Soues

Conselheiro José
2,91Gerardo Fon seca
Soues
0,0
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Informar as alterações nas ações, metas, resultados e/ou valores (transposições) da Programação 2018,

Nos meses de janeiro a maio, ainda que não previsto nas diretrizes de elaboração dos Planos de Ação, quando da participação de conselheiro titular em reunião de comissão ordinâria e do respectivo suple n te em reunião d.i CEN, ou vice-versa, houve o débito de valores referentes a viagem e deslocamento do centro de
custos da CEN. Houve em média os segui ntes gastos, que serão previstos para as reun iões seguintes:
. Passagens: RS 2594,52
. Acrescimos com deslocame ntos e/o diâria por reunião: R$ 1.620,00.
Criação da ação •Reunioes Técnicas da CEN" a serem realizadas na sede do CAU/BR, em Brasilia, sendo considerado o pagamento de 1 diárias para o conselheiro e que as reuniões serão nas vésperas das reuniões ordinárias.
Criação da ação •Reuniões extraordinárias•, que se constituirão de preparativos finais e construção de argumento para o projeto de resolução que aprova o Regulamento Eleitoral do CAU. Ocorrerão nas vi!speras das reuniões Plenárias, com o pagamento de l diária para cada conselheiro.
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