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Comissão de Ensino e Formação 

do CAU/BR (CEF)
A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino

e Formação

Cumprir e fazer cumprir a Lei 12.378/2010 e as Resoluções do CAU/BR no tocante às

matérias de Ensino e Formação, e ter todos os cursos de arquitetura e urbanismo

cadastrados no CAU, em respeito ao art. 4º da Lei 12.378/10. Dar cumprimento as

competências e atribuições da Comissão de Ensino e Formação dispostas no

Regimento do CAU/BR

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua

formação continuada
04 - Educação de qualidade

Contribuir para o aprimoramento do Ensino e da Formação da Arquitetura e

Urbanismo no Brasil.
                          183.600,00 

Comissão de Ensino e Formação 

do CAU/BR (CEF)
P

Programa de Acreditação de Cursos de Graduação em

Arquitetura e Urbanismo pelo CAU

Programa de Acreditação de Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo

CAU que constitui um processo cujo objetivo é certificar a qualidade da formação

profissional por meio de parâmetros, entre os quais os Perfis da Área & Padrões de

Qualidade para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo, por meio inscrição e seleção;

Relatório de Auto Avaliação (RAA); Relatório de Visita (RV); manifestação conclusiva

da Comissão de Avaliação (CAV); apreciação e homologação do resultado pelo

Plenário e outorga do Certificado de Acreditação pelo CAU/BR.

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua

formação continuada
04 - Educação de qualidade

Ser um referencial para estudantes e para a sociedade quanto a padrões de

qualidade na formação de profissionais de Arquitetura e Urbanismo, visando o

alcance de níveis internacionais de excelência.

                          146.430,00 

Comissão de Ética e Disciplina/BR 

(CED)
A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ética e

Disciplina do CAU/BR

Manutenção das atividades da comissão e apreciação de matérias éticas no âmbito

de sua competência.
Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Garantir o cumprimento do Código de Ética e Disciplina por parte dos

arquitetos e urbanistas, por meio de apreciação de processos ético-

disciplinares em grau de recurso e auxílio na divulgação do Código de Ética por

meio de campanhas de boas práticas profissionais.

                          183.600,00 

Comissão de Ética e Disciplina/BR 

(CED)
P

Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do

CAU/BR

Discussão sobre a condução dos processos ético-disciplinares e difusão do Código de

Ética e Disciplina nacionalmente.
Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Aprimoramento das atividades das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF

e do CAU/BR, por meio de debates regionais acerca do Código de Ética e

Disciplina, discussões para combate a práticas danosas e maneiras de coibi-las,

de maneira a permitir que os arquitetos e urbanistas prestem um serviço ético

à sociedade e zelem pelo interesse do contratante e da sociedade.

                          116.640,00 

Comissão de Ética e Disciplina/BR 

(CED)
P

Seminário Nacional da Comissão de Ética e Disciplina do

CAU/BR

Discussão sobre a condução dos processos ético-disciplinares e fechamento das

discussões dos Seminários Regionais realizados em 2018.
Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Aprimoramento das atividades das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF

e do CAU/BR, por meio de debate nacional acerca do Código de Ética e

Disciplina, discussões para combate a práticas danosas e maneiras de coibi-las,

de maneira a permitir que os arquitetos e urbanistas prestem um serviço ético

à sociedade e zelem pelo interesse do contratante e da sociedade.

                            33.360,00 

Comissão de Exercício 

Profissional/BR (CEP)
A

Manter e desenvolver as Atividades da Comissão de

Exercício Profissional do CAU/BR

Regulamentar o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo através da

elaboração de normativos, técnica e conceitualmente, comprometidos com os

princípios da boa prática. 

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Pugnar pela fiscalização e pelo aperfeiçoamento da regulamentação do

exercício da profissão e da Arquitetura e Urbanismo no Brasil
                          154.170,00 

Comissão de Exercício 

Profissional/BR (CEP)
P

Encontros Nacionais das CEPs (Reuniões com os CAU/UF

sobre Normativos)

Disseminar conhecimentos e estimular o entendimento da legislação e da

regulamentação do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo

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

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

O aperfeiçoamento da regulamentação do exercício da profissão e da

Arquitetura e Urbanismo no Brasil
                            65.180,00 

Comissão de Exercício 

Profissional/BR (CEP)
P

Palestras sobre "Fiscalização das atividades de Engenharia

de Segurança do Trabalho" 

Disseminar conhecimentos e estimular o entendimento da legislação e da

regulamentação do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo. Em conjunto

com a Comissão de Política Profissional - CPP-CAU/BR.

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Pugnar pelo aperfeiçoamento da fiscalização e pela divulgação do exercício da

profissão e da Arquitetura e Urbanismo. 
                            84.820,00 

Comissão de Organização e 

Administração/BR (COA)
A Manter e Desenvolver as Atividades da COA

Revisão e ampliar os normativos existentes e tratar das questões administrativas,

zelando pelo correto funcionamento do CAU/BR e dos CAU/BR
Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Realização das reuniões ordinárias da Comissão, bem como a realização de

reuniões técnicas e a participação dos membros da comissão no Seminário

Legislativo

                          154.170,00 

Comissão de Organização e 

Administração/BR (COA)
P VI Encontro das COA Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Participação de membros das comissões que tratam de organização e

administração, bem como assessores técnicos das comissões e assessores

jurídicos dos CAU/UF, para debater temas relacionados à atuação das

comissões e Gestão Administrativa

                            50.257,27 

Comissão de Organização e 

Administração/BR (COA)
P Mapeamento dos processos CAU/BR Mapear os processos Aprimorar e inovar os processos e as ações

Mapeamento dos processos no CAU/BR com a elaboração de tutoriais de

execução através da contratação de um empresa.
                            95.000,00 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Resultado

Programação

 2021

 (B)

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2021

Unidade

Responsável
P/A/ PE Denominação Objetivo Geral 

Objetivo

Estratégico 

Principal
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Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Resultado

Programação

 2021

 (B)

Unidade

Responsável
P/A/ PE Denominação Objetivo Geral 

Objetivo

Estratégico 

Principal

Comissão de Planejamento e 

Finanças/BR (CPFI)
A

Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de

Planejamento e Finanças
Propiciar os meios para o funcionamento da Comissão Aprimorar e inovar os processos e as ações Realizar as reuniões ordinárias e reuniões técnicas da comissão                           154.170,00 

Comissão de Planejamento e 

Finanças/BR (CPFI)
P Projeto Mais Arquitetos Apresentar o projeto no stand do CAU/BR na UIA 2021

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de

Estado
Interesse governamental                           150.000,00 

Comissão Eleitoral Nacional/BR 

(CEN)
A Manter as atividades da Comissão Eleitoral Nacional

Manutenção das atividades da comissão, condução do processo eleitoral e cumprir

com os deveres e competências da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR.

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os

arquitetos e urbanistas e a Sociedade

Garantir a execução do processo eleitoral do CAU de forma sistematizada e

uniforme em todo o território nacional.
                            63.720,00 

Comissão Eleitoral Nacional/BR 

(CEN)
P Revisão do processo eleitoral do CAU

Avaliar o processo eleitoral do CAU e elaborar propostas de encaminhamentos para

aprimoramento do processo eleitoral.
Aprimorar e inovar os processos e as ações

Proposição de encaminhamentos para aprimoramento do processo eleitoral

do CAU.
                          148.107,50 

Comissão de Política Profissional 

Profissional/BR (CPP)
A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão de

Política Profissional do CAU/BR

Compatibilizar as práticas profissionais da Arquitetura e Urbanismo através da

evolução de técnicas que sejam comprometidas com os princípios da boa prática do

exercício da Profissão.. 

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
17 - Parcerias e meios de 

implementação

Pugnar pela inserção e o aperfeiçoamento da profissão e da Arquitetura e

Urbanismo no Brasil
                            63.720,00 

Comissão de Política Profissional 

Profissional/BR (CPP)
P

Seminários Nacionais da CPP-CAU/BR (Reuniões com os

CAU/UF sobre Politicas Profissionais)

Disseminar e reunir conhecimentos, estimulando o entendimento da prática e do

exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Buscar estabelecer o processo sistêmico da Arquitetura e Urbanismo com a

sociedade
                          150.000,00 

Comissão de Política Urbana e 

Ambiental/BR (CPUA)
A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão de

Política Urbana e Ambiental do CAU/BR

Fortalecimento e valorização da CPUA em cada CAU/UF. Ações parlamentares, como

análise e proposição de projetos de lei no âmbito da política urbana.

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de

Estado

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis
Implementação do Plano de Trabalho da comissão                             63.720,00 

Comissão de Política Urbana e 

Ambiental/BR (CPUA)
P CPUA Itinerante

Proporcionar um ambiente de debates sobre a política urbana e ambiental,

estendendo os debates sobre temas relevantes.

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento

territorial e na gestão urbana

17 - Parcerias e meios de 

implementação
Elaboração de proposições conjuntas, inclusive resoluções                           150.000,00 

Comissão de Relações 

Internacionais/BR (CRI)
A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão de

Relações Internacionais
O cumprimento das competências regimentais da Comissão.

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

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

17 - Parcerias e meios de 

implementação

Formulação da política de atuação internacional do CAU/BR e

acompanhamento de seus desdobramentos, visando o fortalecimento da

presença internacional da Arquitetura e Urbanismo do Brasil (art. 106 do

Regimento Interno).

                            63.720,00 

Comissão de Relações 

Internacionais/BR (CRI)
P

Promoção de boas práticas internacionais no Brasil

(MUNDO NO BRASIL)

Conhecer boas práticas de conselhos, associações, empresas e profissionais de

outros países e estudar a pertinência e a viabilidade de adaptação desses projetos no

contexto brasileiro.

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

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

17 - Parcerias e meios de 

implementação

Reuniões para o detalhamento de projeto conjunto com a CPP e CPUA.

Concretizar novas parcerias internacionais (FPAA e demais consideradas

estratégicas). Conhecer Planos Nacionais de Arquitetura e Urbanismo de

outros países para subsidiar a criação de um projeto nacional.

                          110.000,00 

Comissão de Relações 

Internacionais/BR (CRI)
P

Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo (BRASIL

NO MUNDO)
Inserir competitivamente a arquitetura e urbanismo brasileiros no mercado exterior.

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

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

17 - Parcerias e meios de 

implementação

Dar continuidade ao projeto de produção de manual interativo com

orientações para atuação profissional no exterior em formato de Portal Web e

Cartilha. Promover seminário com experiências bem sucedidas de atuação no

mercado exterior.

                            40.000,00 

Comissão Temporária 

Extraordinária
A

Manter e desenvolver as atividades da Comissão

Temporária Extraordinária
Reservar recursos para a criação de comissões temporárias em 2021 Aprimorar e inovar os processos e as ações Reservar recursos para a criação de comissões temporárias em 2021                           150.000,00 

CEAU – Colegiado das Entidades 

Nacionais dos Arquitetos e 

Urbanistas

A Manter e Desenvolver as atividades do CEAU

Atender ao caráter propositivo e consultivo do órgão junto ao Conselho de

Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, através de discussões e manifestações

sobre assuntos de interesse da formação e exercício profissional e Atuar em estreita

parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.

Aprimorar e inovar os processos e as ações
Realizar reuniões para discussões de temas relevantes a sociedade e aos

arquitetos e urbanistas do Brasil.
                          116.640,00 
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Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Resultado

Programação

 2021

 (B)

Unidade

Responsável
P/A/ PE Denominação Objetivo Geral 

Objetivo

Estratégico 

Principal

CEAU – Colegiado das Entidades 

Nacionais dos Arquitetos e 

Urbanistas

P Seminário Nacional do CEAU Realizar um Seminário Nacional 
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Aproximar o CAU da sociedade promovendo novos conhecimento e boas

práticas aos arquitetos e urbanistas do Brasil.
                          150.000,00 

Gabinete da  Presidência A
Manter e Desenvolver as Atividades do Gabinete da

Presidência
Manter as atividades do Gabinete Aprimorar e inovar os processos e as ações Manter e melhorar o funcionamento do Gabinete da Presidência                       1.358.865,62 

Gabinete da  Presidência A
Representação Institucional do CAU em Eventos

Internacionais
Representar o CAU em eventos internacionais 

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

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Promoção da Arquitetura e Urbanismo Brasileiros e protagonismo nas ações

decorrentes das agendas internacionais relacionadas à Arquitetura e

Urbanismo

                          129.636,00 

Gabinete da  Presidência A Representação Institucional do CAU/BR Representar o CAU em eventos realizados no Brasil.
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Promoção da Arquitetura e Urbanismo Brasileiros e protagonismo nas ações

decorrentes das agendas internacionais relacionadas à Arquitetura e

Urbanismo

                          460.080,00 

Gabinete da  Presidência P Sede conjunta CAU/BR-IAB/DF
Dotar o CAU/BR de melhores condições de estrutura e atendimento aos arquitetos e

urbanistas

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e

o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Instalações compatíveis com as necessidades funcionais                     14.640.456,92 

Gabinete da  Presidência P ATHIS
Promover a aproximação da Arquitetura e Urbanismo da população de mais baixa

renda
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

10 - Reduzir as 

desigualdades

Promover ações em prol da Assistência Técnica em Habitação de Interesse

Social – ATHIS
                          672.928,11 

Gabinete da  Presidência PE Espaço  CAU no UIA2021RIO

Oportunizar a participação do CAU/BR e dos CAU/UF no UIA2020RIO. Promover a

interlocução da Arquitetura e Urbanismo com a sociedade em geral, com os

profissionais e com comunidade estrangeira que visitará o UIA2020RIO

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

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Consolidar a missão estratégica do CAU                           500.000,00 

Gabinete da  Presidência PE Acordo de Cooperação Técnica com MDR

Apoiar a implementação de serviços de assistência técnica para reformas de

moradias, a serem prestados por profissionais de Arquitetura e Engenharia, a

famílias de baixa renda, público alvo do programa federal Melhoria Habitacional.

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Apoiar ações para a capacitação de profissionais para qualificação dos serviços

de assistência técnica a serem prestados
                          200.000,00 

Gabinete da  Presidência/ CPUA-

CAU/BR
PE CAU Educa (CAU na Escola)

Promover a Educação Urbanística no Ensino Fundamental através do

desenvolvimento e disponibilização de materiais paradidáticos a serem utilizados em

escolas de Ensino Fundamental do território brasileiro 

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como Política de

estado

04 - Educação de qualidade Reconhecimento, desde os primeiros anos, da importância do Profissional

Arquiteto e Urbanista para a produção de cidades mais justas e sustentáveis.
                          155.600,00 

Gabinete da  Presidência PE Mapeamento da segurança da informação/Siccau
Promover a melhoria da segurança da informação do Siccau em atendimento a Lei

Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e

o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Garantir maior segurança das informações armazenadas no Siccau.                           500.000,00 

Gabinete da  Presidência /CEF-

CAU/BR
PE

Projeto de Acreditação de Cursos de Graduação em

Arquitetura e Urbanismo pelo CAU

Projeto de Acreditação de Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo

CAU que constitui um processo cujo objetivo é certificar a qualidade da formação

profissional por meio de parâmetros, entre os quais os Perfis da Área & Padrões de

Qualidade para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo.

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua

formação continuada
04 - Educação de qualidade

Ser um referencial para estudantes e para a sociedade quanto a padrões de

qualidade na formação de profissionais de Arquitetura e Urbanismo, visando o

alcance de níveis internacionais de excelência.

                          166.320,00 

Assessoria Especial da 

Presidência
A Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Especial Manter as atividades da Assessoria Especial Aprimorar e inovar os processos e as ações Manter e melhorar o funcionamento da assessoria especial                           335.859,89 

Assessoria Jurídica (ASSJUR) A Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica do CAU Aprimorar e inovar os processos e as ações Contribuir para os trabalhos técnicos da equipe de advogados                       2.536.040,18 
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Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Resultado

Programação

 2021

 (B)

Unidade

Responsável
P/A/ PE Denominação Objetivo Geral 

Objetivo

Estratégico 

Principal

Assessoria de Relações 

Institucionais e Parlamentares 

(AIP)

A
Manter e desenvolver as atividades da Assessoria

Institucional e Parlamentar do CAU/BR

Assessorar, acompanhar as tendências políticas, promover a mobilidade e

posicionamento sobre a agenda legislativa de interesse do CAU/BR que tenha

interface com os três poderes e instituições afins ao sistema CAU/BR e CAU/UF.

Aprimorar e inovar os processos e as ações
17 - Parcerias e meios de 

implementação

Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar

do CAU/BR 
                      1.431.373,16 

Assessoria de Relações 

Institucionais e Parlamentares 

(AIP)

P Seminário Legislativo Discutir proposições legislativas relevantes para a arquitetura e urbanismo no Brasil
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de

Estado

17 - Parcerias e meios de 

implementação

Estabelecer o posicionamento do CAU/BR nas proposições legislativas

relevantes para a arquitetura e urbanismo
                            70.000,00 

Auditoria A Manter e Desenvolver as atividades da Auditoria Interna Manutenção e Aprimoramento da Auditoria Interna Aprimorar e inovar os processos e as ações Conformidade e transparência da gestão do CAU                       1.081.137,25 

Assessoria de Comunicação 

Social
A

Manutenção e desenvolvimento da Comunicação

Integrada do CAU/BR
Assegurar a estrutura básica do setor de Comunicação do CAU/BR

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a

sociedade
Maior produtividade e qualidade do trabalho do setor                       1.204.661,09 

Assessoria de Comunicação 

Social
P Publicidade e Marketing

Realizar campanhas temáticas e outras ações sobre temas relacionados com

Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a

sociedade

Maior conhecimento e valorização geral das atividades dos arquitetos e

urbanistas
                      2.374.315,00 

Assessoria de Comunicação 

Social
P Imprensa Ampliar e monitorar a mídia espontânea do CAU/BR

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a

sociedade
Valorização geral das atividades dos arquitetos e urbanistas                                9.900,00 

Assessoria de Comunicação 

Social
P TV CAU/BR Difundir as ações do CAU/BR, tutoriais e entrevistas com arquitetos e urbanistas

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a

sociedade
Ampliação da difusão das ações do CAU/BR                             20.000,00 

Ouvidoria A Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria

Manter e aperfeiçoar continuamente a Ouvidoria como canal de comunicação

eficiente, que atenda com presteza ao público-alvo, identificando anseios e

necessidades da comunidade de arquitetos e urbanistas e da sociedade em geral.

Participação nas reuniões plenária, comissões.

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os

Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

16 - Paz, justiça e 

instituições eficazes

Garantir o funcionamento do setor da Ouvidoria, remunerando os

funcionários, garantindo a participação do Ouvidor geral nas reuniões e

mantendo o sistema utilizado para os atendimentos disponível.

                          764.097,41 

Conselho Diretor A Reuniões do Conselho Diretor

Tratar assuntos de interesse do CAU e de seu público-alvo, com vistas a instruir

matérias a serem submetidas ao plenário, ou para assessorar o presidente do

CAU/BR, na tomada de decisões

Aprimorar e inovar os processos e as ações Cumprir o que determina a lei nº12.378                             34.020,00 

Plenário do CAU/BR A Reuniões plenárias ordinárias e ampliadas Viabilizar a realização das reuniões do Plenário do CAU/BR Aprimorar e inovar os processos e as ações Realização de 12 reuniões, sendo  plenárias ordinárias e ampliadas                           679.200,00 

Secretaria Geral da Mesa (SGM) A Manutenção das Atividades da SGM Manter e desenvolver as atividades da Secretaria Geral da Mesa Aprimorar e inovar os processos e as ações
Manter e melhorar o funcionamento do plenário, comissões e órgãos

colegiados
                      3.928.965,69 

Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC
A Gestão da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados

Manter uma estrutura de serviços compartilhados visando a qualidade no

atendimento aos arquitetos e a sociedade em geral além de uniformizar

nacionalmente os serviços.

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Disponibilização de serviços compartilhados que proporcionem qualidade e

uniformidade no atendimento aos arquitetos e sociedade.
                      1.634.240,05 
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Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Resultado

Programação

 2021

 (B)

Unidade

Responsável
P/A/ PE Denominação Objetivo Geral 

Objetivo

Estratégico 

Principal

Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC/ 

Coordenadoria da RIA

A Gestão da Coordenadoria da RIA
Manter uma estrutura que permita o atendimento aos arquitetos, à sociedade e aos

CAU/UF

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os

arquitetos e urbanistas e a sociedade

Viabilizar a realização do atendimento qualificado e eficaz aos Arquitetos,

Sociedade e CAU/UF no âmbito da RIA
                      1.704.709,57 

Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC/ 

Coordenadoria Técnica do 

SICCAU

A Gestão da Coordenadoria Técnica do SICCAU
Manter uma estrutura que permita a sustentação e as evoluções do SICCAU,

permitindo o atendimento aos arquitetos, à sociedade e aos CAU/UF

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os

arquitetos e urbanistas e a sociedade

Disponibilizar no SICCAU serviços ao Arquiteto, à Sociedade e aos CAU/UF,

conforme normativos aprovados.
                      4.347.860,62 

Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC/ 

Coordenadoria de TI

A Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Manter uma estrutura que permita a disponibilização dos ativos de TI necessários

para os objetivos estratégicos do CAU

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Realizar a sustentação do ambiente tecnológico do CAU sob sua

responsabilidade, para a disponibilização de sistemas e serviços

compartilhados aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, aos Profissionais e

Empresas de Arquitetura e Urbanismo e à Sociedade.

                      3.023.086,67 

Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC/ 

Coordenadoria de GEO

A Gestão da Coordenadoria de Geotecnologia

Manter uma estrutura que permita a sustentação e as evoluções do Sistema de

Informações Geográficas (SIG) do CAU, permitindo o atendimento aos arquitetos, à

sociedade e aos CAU/UF

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Permitir a utilização das soluções de Informações Geográficas do CAU para

atendimento aos arquitetos, à sociedade e aos CAU/UF
                      1.342.827,02 

Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC/ 

Coordenadoria do SGI

A Gestão da Coordenadoria do Sistema de Gestão Integrada
Manter uma estrutura que permita a disponibilização e evolução das ferramentas de

Gestão da Estratégia, Gestão de Processos e de Conteúdo
Aprimorar e inovar os processos e as ações Contribuir com o aprimoramento das ações de gestão do CAU                       1.137.298,44 

Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC/ 

Coordenadoria do SGI

PE
Realizar implantação inicial do SGI para todos os CAU/UF

(Serviços Técnicos, Treinamento e Integração)

Implantação para todos os CAU/UF dos módulos priorizados para a primeira etapa

de implantação nacional do SGI

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e

o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Sustentação dos serviços e módulos priorizados do SGI, em uso pelo CAU/BR e

pelos CAU/UF
                          510.000,00 

Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC
A

Aquisição e Manutenção de Módulo de Controle e

Cobrança

Manter uma estrutura que permita a disponibilização dos ativos de TI necessários

para os objetivos estratégicos do CAU

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e

o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Aprimorar e inovar os processos e as ações dos processos da dívida ativa                           245.064,93 

Gerência Executiva (GEREX) A
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da

Gerência Executiva
Manter e desenvolver as atividades da Gerência Executiva do CAU/BR Aprimorar e inovar os processos e as ações

Desenvolvimento das ações necessárias para o pleno funcionamento do

Conselho.
                          609.483,87 

Gerência Executiva (GEREX) PE Modernização do Modelo de TI do CSC
Realizar estudo para revisão e modernização do Modelo de TI do CSC com a

contratação de consultoria.

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e

o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Atualização e modernização da estrutura do CSC para melhor performance e

qualidade de serviços aos CAU/UF 
                          500.000,00 

Gerência Executiva (GEREX) A
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da

Controladoria

Promover a melhoria dos Controles Internos nos processos do CAU BR, contribuindo

para a otimização dos recursos empregados realização das atividades do Conselho.
Aprimorar e inovar os processos e as ações Fomentar a prática de Controles Internos nos processos do CAU.                           417.817,80 

Gerência Executiva (GEREX)/ 

Controladoria
PE Mapeamento dos Processos Administrativos do CAU/BR

Elaborar e implementar o mapeamento, a melhoria e normatização dos processos

críticos do CAU BR
Aprimorar e inovar os processos e as ações

Construir uma metodologia de mapeamento de processos com o intuito de

otimizar as atividades do Conselho.
                          300.000,00 
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Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Resultado

Programação

 2021

 (B)

Unidade

Responsável
P/A/ PE Denominação Objetivo Geral 

Objetivo

Estratégico 

Principal

Gerência Executiva(GEREX) PE Revisão do Modelo organizacional do CAU/BR 
Revisar atual estrutura organizacional do CAU BR atualizando com as novas

necessidades da gestão 
Aprimorar e inovar os processos e as ações

Revisar e aprimorar a estrutura organizacional do CAU/BR com auxilio de uma

consultoria especializada no assunto.
                            30.000,00 

Gerência Administrativa (GERAD) A Manutenção da Gerência Administrativa Dotar o CAU/BR de uma gestão administrativa moderna, inovadora e sustentável. Aprimorar e inovar os processos e as ações 03 - Saúde e bem-estar
Garantir o bom funcionamento da gerência administrativa (área meio/apoio) e

por consequência das demais áreas do CAU/BR
                      7.376.761,10 

Gerência Administrativa (GERAD) P Capacitação de Funcionários e Conselheiros
Capacitar o CAU a exercer todas as suas funções definidas em Lei com competência e

inovação
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Capacitar o CAU a exercer todas as suas funções definidas em Lei com

competência e inovação
                          131.076,97 

Gerência Administrativa (GERAD) P Implantação da CTO Implementar novo organograma aprovado na Deliberação Plenária  96-07/2019 Aprimorar e inovar os processos e as ações

Compatibilização das atividades administrativas com o corpo funcional,

melhoria nos fluxos dos processos administrativos e criação de insumos para

alteração e complementação do PCCR do CAU/BR

                          187.284,50 

Gerência Administrativa (GERAD) PE Acervo do Arquiteto e Urbanista Miguel Pereira Recuperação e tratamento documental do acervo do arquiteto Miguel Pereira Valorizar a Arquitetura e Urbanismo Criação de um memorial público para acesso à sociedade.                             40.000,00 

Gerência de Planejamento e 

Gestão da Estratégia(GERPLAN)
A

Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de

Planejamento e Gestão Estratégica

Dotar o sistema CAU de um Sistema de Gestão da Estratégia em padrões de

excelência, permitindo à direção o estabelecimento de estratégias para correção dos

rumos traçados no cumprimento da Missão e viabilizando à avaliação e divulgação

dos resultados da entidade em prol do fortalecimento e desenvolvimento da

profissão e da arquitetura e urbanismo.

Aprimorar e inovar os processos e as ações 0
Desenvolvimento do pensamento estratégico na organização, com foco nos

resultados de curto, médio e longo prazo.
                      1.190.834,18 

Gerência de Orçamento e 

Finanças (GERFIN)
A Manutenção das Atividades da Gerência Financeira

Promover processos financeiros inovadores, permitindo adotar métodos eficazes nas

rotinas contábeis, orçamentárias e de contas a pagar/receber.
Aprimorar e inovar os processos e as ações

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;

II. Implantar e aprimorar os processos financeiros;
                      2.455.071,65 

Gerência de Orçamento e 

Finanças (GERFIN)
A Fundo de Apoio aos CAU/UF Viabilizar a operação dos CAU/UF enquadrados como CAU Básico Assegurar a sustentabilidade financeira Viabilizar a operação dos CAU/UF enquadrados como CAU Básico                           897.213,91 

Gerência de Orçamento e 

Finanças (GERFIN)
P Carteiras de Identidade Profissional

Dar andamento aos trâmites como despacho e acompanhamento das atividades

relacionadas à carteira de identidade profissional do CAU/BR.

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os

Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Viabilizar a emissão das carteiras profissionais dos Arquitetos e Urbanistas.                           491.600,00 

Gerência de Orçamento e 

Finanças (GERFIN)
A Reserva de Contingência Suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação aprovado Assegurar a sustentabilidade financeira Atender a demandas emergenciais não previstas.                           146.076,97 

                    64.812.789,35 TOTAL

Programação 2021  do CAU/BR - 7/80



Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações Ações Estratégicas Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12
12 Reuniões ordinárias da CEF, sendo 6 reuniões presenciais em Brasília (2 diárias + passagens para  6 conselheiros, sendo um representante das IES no CAU/BR)  e 6 

reuniões virtuais (sem custo)  - 

Ações de Melhoria da Qualidade 

do Ensino
              86.877,56             155.520,00                      79,0 

4 4 Reuniões virtuais extraordinárias da CEF (sem custo) 
Ações de Melhoria da Qualidade 

do Ensino
              10.349,44                               -                    (100,0)

1 1 Reunião técnica nacional virtual da CEF com as CEF dos CAU/Uf e equipes técnicas, de 2 dias (sem custo)
Ações de Melhoria da Qualidade 

do Ensino
                              -                                 -                             -   

2 2 Reuniões técnicas de 1 dia com o Coordenador ou conselheiro da CEF  e Assessoria e/ou com órgãos do governo federal (1 diária + passagem)
Ações de Melhoria da Qualidade 

do Ensino
                              -                    7.020,00                           -   

1 Participação dos membros da CEF no Seminário Legislativo do CAU/BR (1 diária + passagens para  6 conselheiros)
Ações de Melhoria da Qualidade 

do Ensino
                              -                 21.060,00                           -   

              97.227,00             183.600,00                      88,8 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação

Objetivo Estratégico Principal
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Contribuir para o aprimoramento do Ensino e da Formação da Arquitetura e 

Urbanismo no Brasil.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações Ações Estratégicas Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Reunião com os avaliadores - capacitação presencial (2 diárias + passagens para 20 Participantes  e 1 analista) Ações de Melhoria da Qualidade do Ensino                                  33.443,14                                  90.720,00                 171,3 

2 Reuniões presenciais da comissão temporária (3 diárias + passagens para 3 Conselheiros e 1 analista) Ações de Melhoria da Qualidade do Ensino                                                 -                                    30.780,00                        -   

4 Reuniões não  presenciais (virtuais) da comissão temporária  (sem custos) Ações de Melhoria da Qualidade do Ensino                                                 -                                                   -                          -   

1 Participação no Encontro Anual do Acordo de Camberra (4 diárias + passagens para 1 Conselheiro) Ações de Melhoria da Qualidade do Ensino                                                 -                                    24.930,00                        -   

                                 33.443,14                                146.430,00                 337,8 

Denominação do Projeto ou Atividade : Programa de Acreditação de Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo CAU

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

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Ser um referencial para estudantes e para a sociedade quanto a padrões de qualidade na formação de profissionais de Arquitetura 

e Urbanismo, visando o alcance de níveis internacionais de excelência.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações Ações Estratégicas Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

6
Reuniões ordinárias presenciais de 2 dias cada, em Brasília/DF, na sede do CAU/BR,  com a participação de 6 membros, considerando as despesas de 2 

diárias e 1 passagem para cada membro. 
Melhoria de Processo Ético              93.104,27            155.520,00                         67,0 

6 Reuniões ordinárias virtuais de 2 dias cada com a participação de 6 membros (sem custos). Melhoria de Processo Ético                            -                              -                               -   

1 Participação no Seminário Legislativo do CAU/BR (presencial, em Brasília, de 1 diária + 1 passagem para os 6 conselheiros)
Representação em Instâncias 

Públicas
                           -                21.060,00                             -   

2 Reuniões Técnicas presenciais  para tratar da Revisão do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR Melhoria de Processo Ético                1.620,00                7.020,00                       333,3 

4 Reuniões Técnicas virtuais  para tratar da Revisão do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR (sem custos). Melhoria de Processo Ético                            -                              -                               -   

             94.724,27            183.600,00                         93,8 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Garantir o cumprimento do Código de Ética e Disciplina por parte dos arquitetos e 

urbanistas, por meio de apreciação de processos ético-disciplinares em grau de recurso 

e auxílio na divulgação do Código de Ética por meio de campanhas de boas práticas 

profissionais.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

3
Realização de Seminários regionais da CED-CAU/BR fora de Brasília, com a participação de 6 conselheiros da CED-CAU/BR, 2 assessorias técnicas e 1 assessoria 

jurídica em 2 dias de evento. Custos com local e estrutura do evento correrão por conta do CAU/UF que receber o evento.

Melhoria de 

Processo Ético
                7.457,65            116.640,00            1.464,0 

               7.457,65            116.640,00            1.464,0 

Denominação do Projeto ou Atividade : Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Aprimoramento das atividades das Comissões de Ética e Disciplina dos 

CAU/UF e do CAU/BR, por meio de debates regionais  acerca do Código 

de Ética e Disciplina, discussões para combate a práticas danosas e 

maneiras de coibi-las, de maneira a permitir que os arquitetos e 

urbanistas prestem um serviço ético à sociedade e zelem pelo interesse 

do contratante e da sociedade.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1
Realização de um Seminário Nacional realizado por videoconferência. (Produção de vídeo e elaboração  de fluxo didático-serviços prestados- para apresentar o 

mapeamento do processo de acordo com a nova Resolução da CED- previsão de aprovação Plenária em novembro/2020)

Melhoria de 

Processo Ético
                           -                      33.360,00                      -   

                           -                      33.360,00                      -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Seminário Nacional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Total

Resultado do Projeto ou Atividade:

Aprimoramento das atividades das Comissões de Ética e Disciplina dos 

CAU/UF e do CAU/BR, por meio de debate nacional acerca do Código de 

Ética e Disciplina, discussões para combate a práticas danosas e maneiras 

de coibi-las, de maneira a permitir que os arquitetos e urbanistas prestem 

um serviço ético à sociedade e zelem pelo interesse do contratante e da 

sociedade.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12
Reuniões Ordinárias da Comissão, de 2 dias cada, sendo que 6 serão virtuais (por videoconferencia) e 6 serão presenciais,  em Brasília, na sede 

do CAU/BR

Fiscalização 

Orientativa
             85.940,00                       129.600,00                      50,8 

6
Reuniões Técnicas com 1 conselheiro membro, sendo que 4 serão virtuais (por videoconferência) e 2 serão  presenciais, de 1 dia cada, em 

Brasília, na sede do CAU/BR 

Fiscalização 

Orientativa
                   810,00                            7.020,00                   766,7 

1 Participação no Seminário Legislativo do CAU/BR ( presenciais, em Brasília, de 1 dia)
Representação em 

instancias públicas 
                             -                            17.550,00                           -   

4 Reuniões Extraordinárias virtuais (por videoconferência) - sem custos
Fiscalização 

Orientativa
                             -                                           -                             -   

             86.750,00                       154.170,00                   77,72 

Denominação do Projeto ou Atividade :
Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do 

CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Pugnar pela fiscalização e pelo aperfeiçoamento da regulamentação do 

exercício da profissão e da Arquitetura e Urbanismo no Brasil

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

4
Encontros Nacionais das CEPs (Reuniões com os CAU/UF para discussões sobre normativos), sendo que 2 eventos serão virtuais e 2 

presenciais, de 2 dias e fora de Brasília)

Fiscalização 

Orientativa
                             -                 65.180,00                                              -   

                             -                65.180,00                                              -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Encontros Nacionais das CEPs (Reuniões com os CAU/UF sobre Normativos)

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
O aperfeiçoamento da regulamentação do exercício da profissão e da Arquitetura e 

Urbanismo no Brasil

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

3
Palestras sobre "Fiscalização das atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho" (em conjunto com a Comissão de Política Profissional - CPP-

CAU/BR),  a fim de estimular os CAU/UF na capacitação e treinamento de agentes fiscais  (serão 3 eventos presenciais, de 2 dias, fora de Brasília).

Fiscalização 

Orientativa
                             -                 84.820,00                     -   

                             -                84.820,00                     -   

Denominação do Projeto ou Atividade :

Palestras sobre "Fiscalização das atividades de Engenharia de 

Segurança do Trabalho" (em conjunto com a Comissão de Política 

Profissional - CPP-CAU/BR)

Objetivo Estratégico Principal
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Pugnar pelo aperfeiçoamento da fiscalização e pela divulgação do 

exercício da profissão e da Arquitetura e Urbanismo. 

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Manter e Desenvolver as atividades da COA

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 1 Reunião extraordinária de 02 (dois) dias, com a participação de 05 conselheiros com o pagamento de 05 passagens de ida e volta Não se aplica                            -               (100,0)

1 1 Reunião extraordinária de 02 (dois) dias, com a participação de 05 conselheiros com o pagamento de 02 diárias para 5 conselheiros; Não se aplica                            -                        -   

6 06 Reuniões ordinárias, de 02 (dois) dias cada, com a participação de 05 conselheiros com o pagamento de 02 diárias por reunião Não se aplica              48.600,00                 44,1 

6 06 Reuniões ordinárias, de 02 (dois) dias cada, com a participação de 05 conselheiros com o pagamento de 05 passagens de ida e volta para cada reunião Não se aplica              81.000,00                      -   

6 06 Reuniões ordinárias, de 02 (dois) dias cada, com a participação de 05 conselheiros, de maneira virtual (sem custo) Não se aplica                            -                        -   

2 02 reuniões técnicas com o coordenador ou membro da comissão , de 01 (um) dia cada, com o pagamento de 01 diária por reunião Não se aplica                1.620,00               (58,7)

2 02 reuniões técnicas com o coordenador ou membro da comissão , de 01 (um) dia cada, com o pagamento de 01 passagem de ida e volta por reunião Não se aplica                5.400,00                      -   

1 Participação no Seminário Legislativo, com o pagamento de 05 passagens de ida e volta Não se aplica              13.500,00                      -   

1 Participação no Seminário Legislativo, com o pagamento de 01 diária para cada um dos 05 conselheiros Não se aplica                4.050,00                      -   

          119.053,16            154.170,00               29,50 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Realização das reuniões ordinárias da Comissão, bem como a realização 

de reuniões técnicas e a participação dos membros da comissão no 

Seminário Legislativo

Ação Custo da Ação

                           -   

Total

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

             12.090,00 

             89.965,60 

             16.997,56 
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1
Encontro de 02 dias  a ser realizada em Brasília, com a presença de 05 conselheiro e 01 convidado, com o pagamento de:

- 06 passagens; e
Não se aplica                                 -                   16.200,00                -   

1

Encontro de 02 dias  a ser realizada em Brasília, com a presença de 05 conselheiro e 01 convidado, com o pagamento de:

- 02 diárias para 05 conselheiros;

- 02 diárias para 01 convidado. 

Não se aplica                                 -                      9.720,00                -   

1
Encontro de 02 dias  a ser realizada em Brasília, com a presença de 05 conselheiro e 01 convidado, com o pagamento de:

-  infraestrutura para 60 participantes
Não se aplica                                 -                 24.337,270                -   

                                -                   50.257,27                -   

Denominação do Projeto ou Atividade : VI Encontro das COA

Objetivo Estratégico Principal Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Participação de membros das comissões que tratam de organização e 

administração, bem como assessores técnicos das comissões e assessores 

jurídicos dos CAU/UF, para debater temas relacionados à atuação das 

comissões e Gestão Administrativa

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Contratação de empresa para elaboração de tutoriais sobre processos Não se aplica               95.000,00               -   

                             -                95.000,00               -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Mapeamento dos processos CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Mapeamento dos processos no CAU/BR com a elaboração de 

tutoriais de execução através da contratação de um empresa.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

6 Reuniões Ordinárias da Comissão de 2 dias em Brasília, na sede do CAU/BR ( 5 conselheiros- 2 diárias + passagens) Não se aplica              71.985,24            129.600,00                        80,0 

1 Participação dos 5 conselheiros no Seminário Legislativo ( 1 diária + passagem para cada conselheiro) Não se aplica                             -                17.550,00                             -   

2 Reuniões Técnicas com a assessoria ( 1 representante da comissão - 1 diária + 1 passagem) Não se aplica                             -                   7.020,00                             -   

6 Representação de conselheiro membro da Comissão em reuniões ou eventos externos, do CAU/BR ou dos CAU/UF, por 2 dias Não se aplica              21.060,00                             -                      (100,0)

             93.045,24            154.170,00                        65,7 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: Realizar as reuniões ordinárias e reuniões técnicas da comissão

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Realizar o stand "Mais Arquitetos" no evento UIA 2021 Não se aplica                              -              150.000,00             -   

                             -              150.000,00             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Projeto " Mais Arquitetos"

Objetivo Estratégico Principal
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de 

Estado

Resultado do Projeto ou Atividade: Interesse governamental

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12 Reuniões Ordinárias da Comissão de 2 dias em Brasília, na sede do CAU/BR Não se aplica                            192.960,00                                    -                     (100,0)

6 Reunião extraordinária da Comissão de 2 dias em Brasília, na sede do CAU/BR Não se aplica                              84.420,00                                    -                     (100,0)

6 Reuniões Técnicas de 1 dia em Brasília, na sede do CAU/BR, entre assessorias técnica e jurídica e 1 conselheiro relator, membro da Comissão Não se aplica                              19.440,00                                    -                     (100,0)

6 Reuniões Ordinárias da Comissão de 1 dia em Brasília, na sede do CAU/BR ( 1 diária - 5 conselheiros e 1 passagem para 2 conselheiros) Não se aplica                                              -                      56.700,00                            -   

6 Reuniões Ordinárias da Comissão em formato virtual ( sem custo) Não se aplica                                              -                                      -                              -   

2 Reuniões Técnicas de 1 dia em Brasília, na sede do CAU/BR, entre assessorias técnica e jurídica e 1 conselheiro relator, membro da Comissão Não se aplica                                              -                         7.020,00                            -   

                           296.820,00                    63.720,00                     (78,5)

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter as atividades da Comissão Eleitoral Nacional

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e 

urbanistas e a Sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Garantir a execução do processo eleitoral do CAU de forma sistematizada e uniforme 

em todo o território nacional.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1
Seminário participativo com presidentes e conselheiros dos CAU/UF. Participação dos 5 membros da CEN-CAU/BR 

(aproximadamente 70 pessoas em  2 dias de evento em Brasília)
não se aplica                                      -                       25.702,50             -   

1
Seminário participativo com membros do CEAU e demais entidades de Arquitetura e Urbanismo. Participação dos 5 membros da CEN-CAU/BR 

(aproximadamente 20 pessoas em  1 dia de evento em Brasília)
não se aplica                                      -                       20.837,50             -   

1
Seminário participativo com conselheiros do CAU/BR. Participação dos 28 conselheiros do CAU/BR (aproximadamente 40 pessoas em  1 dia de evento em 

Brasília)
não se aplica                                      -                    101.567,50             -   

                                     -                    148.107,50             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Revisão do processo eleitoral do CAU

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Avaliação das ocorrências do processo eleitoral e encaminhamentos para a 

elaboração do relatório conclusivo do processo eleitoral nacional.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

5
05 (cinco) reuniões em Brasília, conforme calendário do CAU/BR, com  a participação de 05 conselheiros e um analista, onde, extraordinariamente, estão sendo 

contabilizadas: 01 (uma) diária para cada conselheiro e 02 passagens (ida e volta) para dois conselheiros, conforme aprovação em Plenário. 
Não se aplica              33.325,40            (100,0)

6
Reuniões Ordinárias da Comissão, de 01 dia cada, sendo presencial,  em Brasília/DF, na sede do CAU/BR (01 diária para os 5 conselheiros- total: 5 diárias  por 

reunião + 1 passagem para 2 conselheiros)
Não se aplica                            -                56.700,00                    -   

1 Reuniões Ordinárias da Comissão, de 01 dia, sendo presencial,  no CAU/SP, São Paulo /SP. (uma passagem e uma diária por membro - 6 membros) Não se aplica                            -                              -                      -   

2 Reuniões Técnicas com 1 conselheiro membro, com a respectiva assessoria técnica, no modelo presencial, de 1 dia cada (uma passagem e uma diária por reunião). Não se aplica                            -                  7.020,00                    -   

6 Reuniões Ordinárias da Comissão, de 01 dia cada, sendo virtual (sem custos) Não se aplica                            -                              -                      -   

2 Reuniões Técnicas da Comissão, de 01 dia cada, sendo virtual (sem custos) Não se aplica                            -                              -                      -   

4 Material de Expediente Não se aplica                            -                              -                      -   

             33.325,40              63.720,00                91,2 

Denominação do Projeto ou Atividade :
Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política 

Profissional do CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Pugnar pela inserção e o aperfeiçoamento da profissão e da Arquitetura 

e Urbanismo no Brasil

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1

Promover um Seminário Nacional de Segurança do Trabalho - Porto Velho/RO de 02 (dois) dias para 120 (cento e vinte) participantes, com 

a presença dos 06 (seis) integrantes da CPP-CAU/BR, conselheiros, analista e 01 (um) convidado. Sendo que o aluguel de espaço físico para 

o evento, considerando: apoio audiovisual, recepcionistas, mestre de cerimônia, água, café, material gráfico e outros, será de 

responsabilidade do CAU/UF onde o evento for realizado.

Não se aplica                 8.100,00                             -           (100,0)

1

Promover um Encontro Nacional das Comissões de Política Profissional dos CAU/UF e CAU/BR de 02 (dois) dias para 120 (cento e vinte) 

participantes, com a presença dos 06 (seis) integrantes da CPP-CAU/BR, conselheiros, analista e 01 (um) convidado. Sendo que o aluguel 

de espaço físico para o evento, considerando: apoio audiovisual, recepcionistas, mestre de cerimônia, água, café, material gráfico e 

outros,  será de responsabilidade do CAU/UF onde o evento for realizado.

Não se aplica               16.490,00                             -           (100,0)

1

Promover um Seminário Nacional de Nexos e Fluxos na Arquitetura e Urbanismo - Plataforma  -  Piloto de ATHIS - Belém/PA de 02 (dois) 

dias para 120 (cento e vinte) participantes, com a presença dos 06 (seis) integrantes da CPP-CAU/BR, conselheiros, analista e 01 (um) 

convidado. Sendo que o aluguel de espaço físico para o evento, considerando: apoio audiovisual, recepcionistas, mestre de cerimônia, 

água, café, material gráfico e outros, será de responsabilidade do CAU/UF onde o evento for realizado.

Não se aplica               23.084,01                             -           (100,0)

4

04 (quatro) oportunidades de participação e representação em Eventos Externos ao CAU/BR de 01 (um) integrante conselheiro da CPP-

CAU/BR em eventos pertinentes ao desenvolvimento das atividades da comissão, com a previsão de 01(uma) diária e 01(uma) passagens 

por participante.

Não se aplica                 1.620,63                             -           (100,0)

100% Materiais de consumo para realização dos seminários. Não se aplica                 5.593,50                             -           (100,0)

Denominação do Projeto ou Atividade :
Seminários Nacionais da CPP-CAU/BR (Reuniões com os CAU/UF sobre 

Politicas Profissionais)

Objetivo Estratégico Principal Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Buscar estabelecer o processo sistêmico da Arquitetura e Urbanismo 

com a sociedade

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

1

Seminário Nacional de Segurança do Trabalho - Parauapebas/PA-Promover um seminário de 01 (um) dia para 120 (cento e vinte) 

participantes, com a presença dos 06 (seis) integrantes da CPP-CAU/BR, conselheiros, 1 analista e 02 (dois) convidados, considerando 9 

diárias e 9 passagens. Sendo que o aluguel de espaço físico para o evento, considerando: apoio audiovisual, recepcionistas, mestre de 

cerimônia, água, café, material gráfico e outros, será de responsabilidade do CAU/UF onde o evento for realizado.

Não se aplica                             -                 31.590,00                 -   

1

Seminário de Novos Métodos de Viabilidade da ATHIS - João Pessoa/PB- Promover um seminário de 01 (um) dias para 120 (cento e vinte) 

participantes, com a presença dos 06 (seis) integrantes da CPP-CAU/BR, conselheiros,1 analista e 02 (dois) convidados, considerando 9 

diárias e 9 passagens. . Sendo que o aluguel de espaço físico para o evento, considerando: apoio audiovisual, recepcionistas, mestre de 

cerimônia, água, café, material gráfico e outros, será de responsabilidade do CAU/UF onde o evento for realizado.

Não se aplica                             -                 31.590,00                 -   

1

Seminário de Disseminação de Plataformas de Novas Tecnologias em Pequenos Escritórios e Profissionais Liberais em Arquitetura e 

Urbanismo - Rio de Janeiro/RJ- Promover um seminário de 01 (um) dias para 120 (cento e vinte) participantes, com a presença dos 06 

(seis) integrantes da CPP-CAU/BR, conselheiros, 1 analista e 01  convidado, considerando 8 diárias e 8 passagens. Sendo que o aluguel de 

espaço físico para o evento, considerando: apoio audiovisual, recepcionistas, mestre de cerimônia, água, café, material gráfico e outros, 

será de responsabilidade do CAU/UF onde o evento for realizado.

Não se aplica                             -                 28.080,00                 -   

1

Seminário Nacional de Nexos e Fluxos na Arquitetura e Urbanismo -Plataforma  -  Piloto de ATHIS - Florianópolis/SC- Promover um 

seminário de 01 (um) dias para 120 (cento e vinte) participantes, com a presença dos 06 (seis) integrantes da CPP-CAU/BR, conselheiros, 1 

analista e    01  convidado, considerando 8 diárias e 8 passagens. Sendo que o aluguel de espaço físico para o evento, considerando: apoio 

audiovisual, recepcionistas, mestre de cerimônia, água, café, material gráfico e outros, será de responsabilidade do CAU/UF onde o evento 

for realizado.

Não se aplica                             -                 28.080,00                 -   

1

II Seminário de Promoção do RRT como Instrumento de Gestão do Sistema CAU - Porto Alegre/RS- Promover um seminário de 01 (um) 

dias para 120 (cento e vinte) participantes, com a presença dos 06 (seis) integrantes da CPP-CAU/BR, conselheiros, 1 analista e 01  

convidado, considerando 8 diárias e 8 passagens.  Sendo que o aluguel de espaço físico para o evento, considerando: apoio audiovisual, 

recepcionistas, mestre de cerimônia, água, café, material gráfico e outros, será de responsabilidade do CAU/UF onde o evento for 

realizado.

Não se aplica                             -                 28.080,00                 -   

sob demanda Material de Expediente Não se aplica                             -                   2.580,00                 -   

             54.888,14            150.000,00           173,3 Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação

2020

(A)

Programação

2021

(B)

12 Reuniões Ordinárias da Comissão, sendo que 6 serão virtuais (por videoconferencia), 6 serão presenciais ( 1 diária  para os 5 conselheiros + 1 passagem para 2 conselheiros) Não se aplica 29.241,97 56.700,00                         93,9 

2 Reuniões Técnicas com 1 conselheiro membro, sendo que 4 serão virtuais (por videoconferência) e 2 serão presenciais. Não se aplica  - 7.020,00                              -   

1
Oficina Estratégica CPUA Itinerante: Oficina de 1 dia em Brasília de consolidação da CPUA Itinerante 2020 e encaminhamentos para 2021. Com pagamento de 1 diária de todos 

os 5 membros CPUA, 8 convidados e pagamento de passagens de 8 convidados e 2 suplentes. (Membros aproveitarão agenda em BSB). 
Não se aplica                 22.642,46  -                    (100,0)

1
Publicação / Consultoria: Produção de conteúdo sobre política urbana e ambiental a ser disponibilizado para divulgação  incluindo contratação de  serviços de transcrição, 

redação,  revisão, tradução,  ilustração e Consultoria para desenvolvimento de conteúdo 
Não se aplica                    2.096,54  -                    (100,0)

53.980,97 63.720,00 18,0 

Denominação do Projeto ou Atividade :
Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental 

do CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado

Resultado do Projeto ou Atividade: Implementação do Plano de Trabalho da comissão

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação

2020

(A)

Programação

2021

(B)

2 Participações em eventos presenciais e quatro participações em eventos virtuais para divulgação do Projeto
Representação em 

instancias públicas
 - 50.220,00                   -   

1 Contratação de 3 palestrantes ( diárias e passagem) 
Representação em 

instancias públicas
 - 10.530,00                   -   

1 Contratação de transcrição e itens para o evento (café e água)
Representação em 

instancias públicas
 - 5.010,00                   -   

1
6 Reuniões presenciais e 6 reuniões virtuais com visitas de acompanhamento dos trabalhos que estão sendo realizados pelas 

CPUAs dos CAU/UF.

Representação em 

instancias públicas
 - 84.240,00                   -   

 - 150.000,00  - 

Denominação do Projeto ou Atividade : CPUA Itinerante

Objetivo Estratégico Principal
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento 

territorial e na gestão urbana

Resultado do Projeto ou Atividade: Elaboração de proposições conjuntas, inclusive resoluções

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

6 Reuniões ordinárias de 1 dia em Brasília (diárias para 5 representantes da comissão + passagens para 2 conselheiros ) Não se aplica              21.750,00              56.700,00                       160,7 

3 Reuniões extraordinárias por videoconferência (sem custo) Não se aplica                7.942,11                            -                       (100,0)

6 Reuniões ordinárias por videoconferência (sem custo) Não se aplica                            -                              -                               -   

2 Reuniões técnicas com a presença do coordenador (1 diária + passagem)                            -                  7.020,00                             -   

             29.692,11              63.720,00                    114,60 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais

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

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Formulação da política de atuação internacional do CAU/BR e 

acompanhamento de seus desdobramentos, visando o fortalecimento da 

presença internacional da Arquitetura e Urbanismo do Brasil (art. 106 do 

Regimento Interno).

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

2
Reuniões preparatórias para o congresso UIA2021RIO 

(2 diárias para conselheiro relator + passagens)
Não se aplica                         2.430,00                  4.320,00                              77,8 

1
Participação na Convenção 2021 do American Institute of Architects - Instituto Americano de Arquitetos (AIA). A verba sairá do gabinete, conforme acordado com o 

Raquelson (3 diárias e 3 passagens)
Não se aplica                                       -                                 -                                     -   

1
Fórum internacional de presidentes durante o UIA2021RIO, com a temática 'Planos nacionais de AU'. (3 diárias para todos os membros da CRI + 3 diárias para 

assessoria da CRI + passagens) (previsto R$68.473,00 na Programação 2020)
Não se aplica                                       -                 30.780,00                                   -   

1 Contratação de apoio para organização do fórum (previsto R$32.280,89 na Programação 2020) Não se aplica                                       -                 20.000,00                                   -   

1 Congresso UIA2021 (previsto R$ 91.446,00 na Programação 2020) Não se aplica                                       -                 46.530,00                                   -   

3 Reuniões para o detalhamento de projeto conjunto com a CPP e CPUA (1 diária para 1 conselheiro, nas vésperas das reuniões Plenárias)
Capacitação em 

ATHIS
                                      -                       810,00                                   -   

1 Acompanhamento de evento pelo conselheiro relator (6 diárias e passagens)
Capacitação em 

ATHIS
                                      -                    7.560,00                                   -   

                        2.430,00             110.000,00                        4.426,7 

Denominação do Projeto ou Atividade : Promoção de boas práticas internacionais no Brasil (MUNDO NO BRASIL)

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Reuniões para o detalhamento de projeto conjunto com a CPP e CPUA. Concretizar 

novas parcerias internacionais (FPAA e demais consideradas estratégicas). 

Conhecer Planos Nacionais de Arquitetura e Urbanismo de outros países para 

subsidiar a criação de um projeto nacional.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Consultoria para elaboração de manual 'Como atuar no exterior' (previsto na contratação em 2020) Não se aplica                  77.875,00                            -                     (100,0)

1 Diagramação do manual 'Como atuar no exterior' (previsto para contratação em 2020) Não se aplica                    8.000,00                            -                     (100,0)

1 Seminário da Internacionalização em formato Webinar Não se aplica                                 -                              -                             -   

1 Contratação da execução do Portal Web da Internacionalização Não se aplica                                 -                40.000,00                           -   

                 85.875,00              40.000,00                     (53,4)

Denominação do Projeto ou Atividade : Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo (BRASIL NO MUNDO)

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

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Dar continuidade ao projeto de produção de manual interativo com 

orientações para atuação profissional no exterior em formato de Portal Web e 

Cartilha. Promover seminário com experiências bem sucedidas de atuação no 

mercado exterior.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total

Programação 2021  do CAU/BR - 30/80



Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

6

Reuniões do Colegiado- Realização de 3 reuniões fora de  Brasília.  Cada reunião terá 11 participantes  (5 Entidades + 1 representante da FENEA+3 conselheiros+ 

Secretária da Mesa e Assessora Parlamentar do CAU/BR  (custos a considerar: para 2 diárias e 1 passagem/cada reunião para cada participante) - sendo 3 

presenciais e  3 virtuais

Não se aplica           103.958,62            116.640,00              12,2 

          103.958,62            116.640,00              12,2 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as atividades do CEAU

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Realizar reuniões para discussões de temas relevantes a sociedade e 

aos arquitetos e urbanistas do Brasil.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total

Programação 2021  do CAU/BR - 31/80



Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1

Seminário Nacional com foco em exercício profissional e ensino e formação - Realização de atividades no período do Congresso Brasileiro de Arquitetos, referentes 

à Ensino à distância e exercício profissional. Pagamento de diárias e passagens para os 9 membros do CEAU e 2 funcionários. Pagamento de diárias e passagens para 

convidados e palestrantes.

Não se aplica                            -              150.000,00               -   

                           -              150.000,00               -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Seminário Nacional do CEAU

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Aproximar o CAU da sociedade promovendo novos  conhecimento e 

boas práticas aos arquitetos e urbanistas do Brasil.

Total

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Programação 2021  do CAU/BR - 32/80



Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

13 Pagamento mensal de salários e encargos  (1 Chefe de Gabinete e  3 Analistas Técnicas - (foi incluído o salário da Ana Laterza) Não se aplica        1.278.461,50        1.319.819,48               3,2 

13 Bolsa mensal de estagiário  (2 vagas) Não se aplica              57.548,52              39.046,14           (32,2)

       1.336.010,02        1.358.865,62               1,7 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades do Gabinete da Presidência

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: Manter e melhorar o funcionamento do Gabinete da Presidência

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total

Programação 2021  do CAU/BR - 33/80



Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

2 Viagens  com duração de 5 dias (passagens) para representação do CAU em eventos internacionais (2 Conselheiros) Não se aplica              12.009,13              57.616,00          379,8 

2 Viagens  com duração de 5 dias (diárias) para representação do CAU em eventos internacionais Não se aplica                            -                72.020,00                -   

             12.009,13            129.636,00          979,5 

Denominação do Projeto ou Atividade : Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Promoção da Arquitetura e Urbanismo Brasileiros e protagonismo nas 

ações decorrentes das agendas internacionais relacionadas à 

Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

48
Viagens do presidente ou seu representante para atividades administrativas na sede do CAU/BR

(04 viagens/mês com duração de 03 dias);  
Não se aplica              98.298,33           259.200,00          163,7 

17
Viagens de representantes ou convidados da presidência do CAU/BR para atividades  representativas do CAU/BR  em eventos nacionais

(Mensal - 01 viagen/mês com duração de 2 dias)
Não se aplica                   810,00             64.800,00       7.900,0 

144 Diárias para participação em atividades administrativas na sede do CAU/BR (presidência) Não se aplica              77.760,00           116.640,00            50,0 

34 Diárias para participação em atividades representativas do CAU/BR por delegação da presidência Não se aplica              18.360,00             19.440,00              5,9 

          195.228,33           460.080,00          135,7 

Denominação do Projeto ou Atividade : Representação Institucional do CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Promoção da Arquitetura e Urbanismo Brasileiros e protagonismo 

nas ações decorrentes das agendas internacionais relacionadas à 

Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1

Construção da sede do CAU/BR  (Construir em regime de parceria com o IAB-DF, com base no Contrato de Parceria, CAU/BR nº 016/2016, edifício corporativo com  

7.500 m² de área construída em terreno do IAB/DF situado no SGAF, via L2, Quadra 603, lote 21). Este valor corresponde a atualização monetária do valor residual 

do contrato, R$ 11.940.000,00 (14.740.000,00 - 2.800.000,00) ajustado em 2017, 2018 e 2019 pelos seguintes índices acumulados do INCC:  4,25%, 3,84% e 3,71% 

sendo este último atualizado no dia 30/09/19; deduzido do valor de R$ 101.040,00, resultante do somatório das ações 6, 7, 8 e 9.

Não se aplica          13.303.925,61      14.077.222,09             5,8 

1
Atualização monetária do valor global do contrato entre CAU/BR/IAB - 2019 (INCC) (Reequilíbrio dos valores acordados para o terreno do IAB e os aportes do 

CAU/BR, tomando-se como base a média do INCC apurado para os anos de 2017, 2018 e 2019 (30/09) - 3,93%)
Não se aplica                522.844,28            553.234,83             5,8 

1 Pagamento de IPTU do lote 21, situado no SGAF, via L2, Quadra 603, onde será erguida a sede do CAU/BR - IAB/DF Não se aplica                    7.615,46              10.000,00          31,3 

         13.834.385,35      14.640.456,92             5,8 

Denominação do Projeto ou Atividade : Sede conjunta CAU/BR-IAB/DF

Objetivo Estratégico Principal
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o 

atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: Instalações compatíveis com as necessidades funcionais

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 ATHIS (Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo). Promover a aproximação da Arquitetura e Urbanismo da população de mais baixa renda.
Capacitação em 

ATHIS
           515.745,57            672.928,11        30,5 

           515.745,57            672.928,11        30,5 

Denominação do Projeto ou Atividade : ATHIS

Objetivo Estratégico Principal Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Promover ações em prol  da Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social – ATHIS

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

0 Diárias para participação em reuniões/visitações ao Comitê Organizador do UIA2020RIO (2 pessoas para 6 reuniões) Não se aplica                1.620,00                                     -                     (100,0)

1 Participação do CAU/BR no 27º Congresso Mundial de Arquitetos, UIA-2021-RIO. Não se aplica                            -                      500.000,00                           -   

               1.620,00                    500.000,00               30.764,2 

Denominação do Projeto ou Atividade : Espaço  CAU no UIA2021RIO

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: Consolidar a missão estratégica do CAU

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Promover a capacitação de profissionais para qualificação dos serviços de assistência técnica a serem prestados Não se aplica            200.000,00            200.000,00             -   

           200.000,00            200.000,00             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Acordo de Cooperação Técnica com MDR

Objetivo Estratégico Principal Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Apoiar ações para a capacitação de profissionais para qualificação 

dos serviços de assistência técnica a serem prestados

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação

2020

(A)

Programação

2021

(B)

1 Premiação prevista em edital. (recurso 2020)* CAU nas escolas 139.900,00  -        (100,0)

1
Contratação de prestador de serviço especializado em design de Site de divulgação dos vencedores e gerenciamento de conteúdo para 

apresentação do desenvolvimento do projeto CAU Educa durante o ano de 2021. (recurso 2020)*
CAU nas escolas  -  -                 -   

1 Site, comunicação, instrumentos de divulgação dentro do site do CAU/BR e manutenção CAU nas escolas 17.000,00                 -   

1 Publicação de material virtual e mais 1000 cópias de versões impressas para distribuição para a UIA. CAU nas escolas 40.000,00                 -   

1 Nova premiação CAU Educa por meio de Edital para 2021 CAU nas escolas 40.500,00                 -   

1 Edital de patrocínio dos projetos vencedores (premiados) CAU nas escolas 36.500,00                 -   

1 Reunião geral CAU nas escolas 21.600,00                 -   

139.900,00 155.600,00 11,2 

Denominação do Projeto ou Atividade : CAU Educa (CAU na Escola)

Objetivo Estratégico Principal
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como Política de 

estado

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Reconhecimento, desde os primeiros anos, da importância do 

Profissional Arquiteto e Urbanista para a produção de cidades mais 

justas e sustentáveis.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas – CAU EDUCA (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1
Contratação de consultoria de empresa especializada em Avaliação de Segurança Digital , com o escopo de avaliar a integridade do SICCAU ,em face da Lei Geral de 

Proteção de Dados
Não se aplica                              -              500.000,00             -   

                             -              500.000,00             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Mapeamento da segurança da informação/Siccau

Objetivo Estratégico Principal
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: Garantir maior segurança das informações armazenadas no Siccau.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

7 Visitas técnicas (4 diárias + passagens para 3 Convidados e 1 analista) - sob resposabilidade da CEF

Ações de Melhoria 

da Qualidade do 

Ensino

                           -              166.320,00                           -   

                           -              166.320,00                           -   

Denominação do Projeto ou Atividade :
Projeto de Acreditação de Cursos de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo pelo CAU

Objetivo Estratégico Principal
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Ser um referencial para estudantes e para a sociedade quanto a padrões de 

qualidade na formação de profissionais de Arquitetura e Urbanismo, 

visando o alcance de níveis internacionais de excelência.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Manutenção da folha de pagamento da assessoria especial por 12 meses Não se aplica           328.981,64            335.859,89             2,1 

          328.981,64            335.859,89             2,1 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Especial

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: Manter e melhorar o funcionamento da assessoria especial

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Contratação de Serviços de Terceiros - Pessoa Física Não se aplica           100.000,00                            -              (100,0)

1 Contratação de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não se aplica              50.000,00            150.000,00              200,0 

1 Publicações no DOU (sob demanda) Não se aplica              90.000,00              60.000,00              (33,3)

1 Despesas Judiciais (sob demanda) para o custeio de proposições de ações judiciais Não se aplica           100.000,00            100.000,00                    -   

1 Remuneração de Pessoal da  Assessoria Jurídica ( 1 Chefe  + 2 Coord. + 4 Analistas + 2 Téc.) Não se aplica        1.610.168,40        2.177.700,55                35,2 

2 2 Estagiários para auxiliar no desenvolvimento das atividades da Assessoria Jurídica (anual) Não se aplica              35.723,28              36.339,63                  1,7 

16 Diárias para Viagens Técnicas aos CAU/UF para prestar assessoramento Não se aplica                            -                              -                      -   

8 Passagem para Viagens Técnicas aos CAU/UF para prestar assessoramento Não se aplica                            -                              -                      -   

1 Encontro de Assessores Jurídicos (valor referente aos custos com palestrantes) Não se aplica                            -                              -                      -   

1 Aquisição de obras jurídicas intelectuais Não se aplica                            -                12.000,00                    -   

       1.985.891,68        2.536.040,18                27,7 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: Contribuir para os trabalhos técnicos da equipe de advogados

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remuneração anual  da Equipe - Pessoal - Salários, Encargos e Benefício - (1 Chefe+ 3 Analistas) Não se aplica              773.596,61          1.149.870,69                          48,6 

1 Pagamento anual de bolsa para  2 (dois) estagiários Não se aplica                38.365,68                39.046,14                            1,8 

0 Pagamentos referentes à contratação de dois assistentes administrativos na modalidade RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) por 12 meses. Não se aplica              165.742,62                              -                        (100,0)

1 Manutenção do Sistema da AIP (anual - 1 Sistema de gestão de proposições, 1 Sistema de Radar Legislativo e Executivo) Não se aplica              207.480,00              223.816,33                            7,9 

1 Serviços de Consultoria e Assessoria parlamentar  (Valor destinado a pagar serviço de consultoria para esclarecer pontos de proposições) Não se aplica                        36,00                10.000,00                  27.677,8 

2 Visitas Técnicas e participação em eventos e reuniões (duas reuniões presenciais de dois dias) Não se aplica                  2.878,32                  8.640,00                        200,2 

         1.188.099,23          1.431.373,16                          20,5 

Denominação do Projeto ou Atividade :
Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar 

do CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar 

do CAU/BR 

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total

Programação 2021  do CAU/BR - 45/80



Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

3 Participação de palestrantes Não se aplica                            -                38.100,00               -   

1 Material Gráfico Não se aplica                            -                10.000,00               -   

1 Preparação do Seminário Não se aplica                            -                16.900,00               -   

1 Reuniões preparatórias (on line) Não se aplica                            -                  5.000,00               -   

                           -                70.000,00               -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Seminário Legislativo

Objetivo Estratégico Principal
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de 

Estado

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Estabelecer o posicionamento do CAU/BR nas proposições 

legislativas relevantes para a arquitetura e urbanismo

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1
Pagamento de salários - 1 auditor e  1 analista. Atividades: Realização de auditorias internas de acompanhamento de gestão relativas a 2021, à distância nos 

CAU/UF e in loco no CAU/BR, seguindo um Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) aprovado.
Não se aplica            519.656,00            670.687,25        29,1 

1
Coordenação conjunta com a Assessoria de Planejamento mas elaborações das Prestações de Contas/Relatórios de Gestão TCU relativas a 2020 do CAU/BR e dos 

CAU/UF.
Não se aplica                              -                                -               -   

1
Fiscalização do contrato com empresa responsável pela realização das auditorias independentes sobre as demonstrações contábeis relativas a 2020 do CAU/BR e 

de 100% dos CAU/UF.
Não se aplica            217.344,49            410.450,00        88,8 

1
Fiscalização do contrato porventura prorrogado com empresa para realização das auditorias independentes sobre as demonstrações contábeis relativas a 2020 do 

CAU/BR e de 100% dos CAU/UF.
Não se aplica            150.000,00    (100,0)

1 Realização de auditoria  periódica dos portais da transparência do CAU/BR e dos CAU/UF. Não se aplica                              -                                -               -   

1
Manifestações e emissões de notas técnicas em assuntos pertinentes à Auditoria, demandadas pelas áreas e órgãos do CAU/BR e dos CAU/UF e emissões de 

minutas de documentos em cumprimento a demandas dos órgãos de controle externo e judiciais.
Não se aplica                              -                                -               -   

           887.000,49        1.081.137,25        21,9 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as atividades da Auditoria Interna

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: Conformidade e transparência da gestão do CAU

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020
(A)

Programação 

2021
(B)

1 Produção de material impresso (Relatórios e folders diversos), para sustentação das iniciativas do CAU/BR. Ações Nacionais em Mídia                                 91.944,56                                 41.944,53            (54,4)

1 Aquisição/renovação de software para edição de imagens e vídeos Ações Nacionais em Mídia                                 35.000,00                                 35.000,00                   -   

4 Salários e Encargos e Benefícios - Assessoria Comunicação Social (1 chefe + 1 Assessor + 1 Analista) Ações Nacionais em Mídia                              960.420,01                           1.009.147,36                5,1 

3 Estagiários CIEE (dois estagiários de Jornalismo e um de Propaganda e Marketing) Ações Nacionais em Mídia                                 57.548,52                                 58.569,20                1,8 

1 Contratação de serviços de produção de textos jornalístico por mês (RPA) Ações Nacionais em Mídia                              169.950,00                                 30.000,00            (82,3)

1 Contratação de serviços de e-mail marketing (ex-VERT-CSC) Ações Nacionais em Mídia                                 60.000,00                                                -            (100,0)

1 Site Arq. Urb. Todos (renovação de contrato) Ações Nacionais em Mídia                                   8.000,00                                                -            (100,0)

1 Contratar fornecedores para a Produção do Anuário de Arquitetura e Urbanismo para dar continuidade a publicações iniciadas em 2017 Ações Nacionais em Mídia                                 30.000,00                                 30.000,00              (0,0)

                          1.412.863,09                           1.204.661,09            (14,7)

Denominação do Projeto ou Atividade : Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: Maior produtividade e qualidade do trabalho do setor 

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações Ações Estratégicas Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Campanha Arquitetura e Urbanismo para Todos -  Comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista  Ações Nacionais em Mídia        1.464.630,98        1.064.202,00            (27,3)

1 Campanha Arquitetura para a vida (1a. Temporada) -A Arquitetura no dia-a-dia Ações Nacionais em Mídia              97.802,14                            -            (100,0)

1 Campanha Arquitetura para a vida (2a. Temporada) -Comemoração do Mês Urbano e do Dia Mundial da Arquitetura Ações Nacionais em Mídia              35.000,00                            -            (100,0)

1 Campanha Novas Cidades 2021 -Promover "lives" para debater Carta aos Candidatos 2020 Ações Nacionais em Mídia              71.901,00                            -            (100,0)

1 Carta aos Candidatos 2020 - Divulgar propostas para candidatos a prefeitos e vereadores Ações Nacionais em Mídia           104.110,00                            -            (100,0)

1 Campanha Arquitetura e Urbanismo, Compromisso com a Vida (Etapa 1) Ações Nacionais em Mídia              42.000,00            500.000,00        1.090,5 

1 III Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo Ações Nacionais em Mídia              35.000,00                            -            (100,0)

1 Roteiros para documentário ATHIS - Concepção de documentário sobre o tema Ações Nacionais em Mídia              66.560,00                            -            (100,0)

1 Divulgação documentário ATHIS Ações Nacionais em Mídia           150.000,00                            -            (100,0)

1 Documentário sobre equidade de gênero na Arquitetura e Urbanismo -Informar á sociedade ações do CAU/BR nesse tema Ações Nacionais em Mídia              93.500,00                            -            (100,0)

1 Divulgação do documentário sobre equidade de gênero (será previsto no Plano de Ação da Comissão Temporária de Política de Equidade) Ações Nacionais em Mídia                            -                              -                    -   

1 Firmar contrato para compra de fotos e ilustrações Ações Nacionais em Mídia                1.608,88                2.113,00              31,3 

1 Campanha Arquitetura e Urbanismo, Compromisso com a Vida (Etapa 2) Ações Nacionais em Mídia            250.000,00                  -   

1 Campanha "O que o CAU faz por você, cidadão (ã)" - fiscalização, a importância do RRT, defesa do projeto completo e dos concursos de projeto Ações Nacionais em Mídia            100.000,00                  -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Publicidade e Marketing

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Maior conhecimento e valorização geral das atividades dos arquitetos e 

urbanistas

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações Ações Estratégicas Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

1 Campanha "Mulher e Cidade" - por espaços mais humanos, mais seguros e com transporte digno Ações Nacionais em Mídia            100.000,00                  -   

1 Campanha "Novos campos de trabalho / empreendedorismo " (segmentada para a categoria) Ações Nacionais em Mídia              74.000,00                  -   

1 Campanha "Jovem Arquiteto / Iniciação no mercado" (segmentada para os estudantes) Ações Nacionais em Mídia              74.000,00                  -   

1 Campanha de apoio ao congresso UIARIO2021 Ações Nacionais em Mídia            120.000,00                  -   

1 Produção de vídeos institucionais Ações Nacionais em Mídia              90.000,00                  -   

       2.162.113,00        2.374.315,00                9,8 Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Contrato com empresa fornecedora de Mailing jornalístico (50 mil nomes) e distribuição de releases
Ações Nacionais em 

Mídia
                7.900,00                 7.900,00             -   

1 Releases e entrevistas do Especial III Conferência Nacional Arq Urb
Ações Nacionais em 

Mídia
                2.000,00    (100,0)

1 Releases e entrevistas do Especial Dia do Arquiteto e Urbanista
Ações Nacionais em 

Mídia
                2.000,00    (100,0)

5 Contratos com prestadoras de serviços de assinaturas de publicações em jornais e revistas digitais
Ações Nacionais em 

Mídia
                2.000,00                 2.000,00             -   

             13.900,00                 9.900,00      (28,8)

Imprensa

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 

sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: Valorização geral das atividades dos arquitetos e urbanistas

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

2 Montagem de estúdio e compra de equipamentos adicionais para TV CAU 
Ações Nacionais em 

Mídia
             20.000,00               20.000,00             -   

             20.000,00              20.000,00             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : TV CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 

sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: Ampliação da difusão das ações do CAU/BR

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações Ações Estratégicas Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remuneração anual dos funcionários e do Ouvidor Geral (1 Ouvidor + 1 Analista + 1 Técnico) Não se aplica                         686.898,49             695.145,34          1,2 

1 Pagamento de bolsa anual  do Estagiário Não se aplica                            19.182,84               19.523,07          1,8 

6 Participação do Ouvidor Geral em Reuniões Plenárias. Sendo 4 ordinárias em viagens de 2 dias cada à Brasília e 2 ampliadas, viagens de 1 dia cada em Brasília. Não se aplica                            33.525,42               22.430,00      (33,1)

6 Participação do Ouvidor Geral em Reuniões de Comissão e CD do CAU/BR em 6 viagens de 2 dias cada em Brasília. Não se aplica                              7.292,00               23.676,00      224,7 

-
Participação da Ouvidoria em fóruns, cursos, treinamentos e encontros temáticos que ocorrem nos Estado envolvendo temas relevantes ao atendimento do CAU/BR, 

bem como visitas para mediação de conflitos existentes nos CAU/UF. Duração de 2 dias cada. 

Qualificação dos Canais de 

Atendimento
                             2.430,00                               -      (100,0)

1 Participação do Ouvidor no Seminário Legislativo, 1 viagem de 1 dia Não se aplica                                            -                    3.323,00             -   

                        749.328,75             764.097,41          2,0 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Garantir o funcionamento do setor da Ouvidoria, remunerando os funcionários, 

garantindo a participação do Ouvidor geral nas reuniões e mantendo o sistema 

utilizado para os atendimentos disponível.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12
Realização de  05 reuniões ordinárias de 1 dia, com 1 diária para 5 Conselheiros Diretores + presidente. (Regimental, prevista no calendário) + 7 reuniões ordinárias 

de 01 dia de forma virtual
Não se aplica              23.305,05               24.300,00          4,3 

2 Realização de reuniões extraordinárias presenciais Não se aplica                              -                   9.720,00            -   

             23.305,05              34.020,00       46,0 

Denominação do Projeto ou Atividade : Reuniões do Conselho Diretor

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: Cumprir o que determina a lei nº12.378

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

6
Realização de 4 Reuniões Plenárias Ordinárias  (passagens, 2 diárias   para 27 Conselheiros + 1 membro do CEAU e (locação de infraestrutura por dois dias ).  

Realização de 02 Reuniões Plenárias Ampliadas de 01 dia ( 1 diária para 27  Conselheiros e 1 membro do CEAU) e (locação de infraestrutura)
Não se aplica            520.188,18            679.200,00        30,6 

6 Reuniões Virtuais Plenárias (sem custo diretos) Não se aplica                              -                                -               -   

           520.188,18            679.200,00        30,6 

Denominação do Projeto ou Atividade : Reuniões Plenárias ordinárias e ampliadas

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: Realização de 12 reuniões, sendo  plenárias ordinárias e ampliadas

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remuneração de 12 meses da equipe (1 secretária geral, 1 Coordenadora técnica, 9 analistas, 1 supervisora e 6 assistentes) Não se aplica        3.511.807,80         3.879.442,62        10,5 

1 Pagamento de bolsa por 12 meses do estagiário (1 estagiário auxiliando nos trabalhos da SGM e outros serviços prestados) Não se aplica              19.182,84               19.523,07          1,8 

- Contratação de 2 profissionais autônomos por RPA Não se aplica            170.059,53                              -      (100,0)

12 Transcrição do áudio de 12 reuniões plenárias Não se aplica              28.202,35               30.000,00          6,4 

       3.729.252,52        3.928.965,69          5,4 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manutenção das Atividades da SGM

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Manter e melhorar o funcionamento do plenário, comissões e 

órgãos colegiados

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remunerar os funcionários- Remuneração de 100% dos funcionários lotados no CSC durante 1 ano Não se aplica           471.768,72            481.628,69                   2,1 

2 Realizar as reuniões do colegiado do CSC- Realização das reuniões do CG-CSC durante 1 ano (4 Presenciais) Não se aplica              19.029,48                            -               (100,0)

3
Manter e gerenciar os sistemas contábil, orçamentário, patrimônio, passagens, diárias e almoxarifado, portal de transparência e prestação de contas - módulos 

fornecidos pela IMPLANTA- Manutenção do contrato com a fornecedora durante 1 ano
Não se aplica        1.126.565,77        1.150.110,99                   2,1 

4 Encontro de Contas TAQ Não se aplica           120.533,56                            -               (100,0)

5 Despesas bancárias- Pagamento de despesas Não se aplica                1.500,00                1.500,37                   0,0 

6 Certificados digitais- Funcionários do CSC utilizando assinatura digital Não se aplica                1.000,00                1.000,00                     -   

       1.740.397,53        1.634.240,05                 (6,1)

Denominação do Projeto ou Atividade : Gestão da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados

Objetivo Estratégico Principal
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Disponibilização de serviços compartilhados que proporcionem 

qualidade e uniformidade no atendimento aos arquitetos e sociedade.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remunerar os funcionários- Remuneração de 100% dos funcionários lotados na RIA durante 1 ano Não se aplica           781.888,00            847.755,36                8,4 

2 Remunerar o estagiário- Remuneração de 1 estagiário durante 1 ano Não se aplica              22.113,00              22.575,16                2,1 

3 Outras Despesas- Valor previsto para gratificações por substituição Não se aplica              10.450,00                            -           (100,0)

4 Disponibilizar o serviço de tele atendimento qualificado (TAQ)- Manutenção do serviço de tele atendimento  qualificado durante 1 ano Não se aplica           722.318,00            737.414,45                2,1 

5 Disponibilizar serviço telefônico 0800 e 4007- Manutenção do serviço telefônico durante 1 ano Não se aplica              94.000,00              95.964,60                2,1 

6 Fiscalizar o contrato de tele atendimento qualificado- Fiscalização do contrato do serviço de tele atendimento qualificado durante 1 ano Não se aplica              14.040,00                            -           (100,0)

7
Disponibilizar recursos para melhorias no Portal da RIA e aquisição de outros aplicativos para produção de conteúdos- Possibilitar melhorias técnicas e de 

produtividade no Portal da RIA e na produção dos conteúdos informativos.
Não se aplica                3.000,00                1.000,00            (66,7)

       1.647.809,00        1.704.709,57                3,5 

Denominação do Projeto ou Atividade : Gestão da Coordenadoria da RIA

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 

arquitetos e urbanistas e a sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Viabilizar a realização do atendimento qualificado e eficaz aos 

Arquitetos, Sociedade e CAU/UF no âmbito da RIA

Total

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remunerar os funcionários- Remuneração de 100% dos funcionários lotados na CORTEC durante 1 ano Não se aplica        1.572.938,00         1.729.812,96        10,0 

2 Remunerar o estagiário- Remuneração de 1 estagiário durante 1 ano Não se aplica                              -                 22.575,00             -   

3 Promover as evoluções no SICCAU 2.0 e demais sistemas satélites- Manutenção do contrato com fabrica de software durante 1 ano Não se aplica        1.726.425,00         1.768.019,28          2,4 

4 Promover as  correções no SICCAU 2.0 e demais sistemas satélites- Manutenção do contrato com fabrica de software durante 1 ano Não se aplica            650.950,00            664.554,86          2,1 

5
Estimar e validar os pontos de função das evoluções e correções no SICCAU e demais sistemas satélites- Manutenção do contrato com a fábrica de métrica durante 

1 ano
Não se aplica            149.768,36            152.898,52          2,1 

6 Contratar serviço para consulta e atualização das informações de óbito- Contratação de Serviços de Identificação de Óbitos Não se aplica                              -                 10.000,00             -   

       4.100.081,36        4.347.860,62          6,0 

Denominação do Projeto ou Atividade : Gestão da Coordenadoria Técnica do SICCAU

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 

arquitetos e urbanistas e a sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Disponibilizar no SICCAU serviços ao Arquiteto, à Sociedade e aos 

CAU/UF, conforme normativos aprovados.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remunerar os funcionários-  Remuneração de 100% dos funcionários lotados na CORTI durante 1 ano Não se aplica        1.014.277,00        1.068.269,76                    5,3 

2 Remunerar o estagiário- Remuneração de 1  estagiário durante 1 ano Não se aplica              20.000,00              22.575,00                  12,9 

3
Hospedar em Datacenter externo ao CAU/BR os serviços de alta criticidade para o CAU-  Manutenção do contrato com a empresa especializada em datacenter 

durante 1 ano
Não se aplica        1.200.000,00        1.710.000,00                  42,5 

4 Manter o  Datacenter no CAU/BR-  Manutenção durante 1 ano do datacenter no CAU/BR visando hospedar os serviços de média e baixa criticidade para o CAU Não se aplica              40.000,00              35.000,00                (12,5)

5 Manter circuito de dados para as aplicações compartilhadas no CSC-  Manutenção do contrato de circuito de dados dedicado por 12 meses Não se aplica              40.000,00              24.000,00                (40,0)

6 Manter Sites do CAU/BR e dos CAU/UF- Manutenção de Contrato dos Sites por 1 ano Não se aplica           139.900,00            142.823,91                    2,1 

7 Manter Sites do CAU/BR e dos CAU/UF- Manutenção de Contrato dos Sites por 1 ano Não se aplica              20.000,00              20.418,00                    2,1 

       2.474.177,00        3.023.086,67                  22,2 

Denominação do Projeto ou Atividade : Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Objetivo Estratégico Principal
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Realizar a sustentação do ambiente tecnológico do CAU sob sua 

responsabilidade, para a disponibilização de sistemas e serviços 

compartilhados aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, aos 

Profissionais e Empresas de Arquitetura e Urbanismo e à Sociedade.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Renumerar os funcionários-  Remuneração de 100% dos funcionários lotados na CORGEO durante 1 ano Não se aplica                  713.453,00             945.761,76              32,6 

2 Remunerar o estagiário-  Remuneração de 1  estagiário durante 1 ano Não se aplica                    22.113,00               22.575,16                2,1 

3 Atualizar as licenças do ArcGIS (iGEO)- Manutenção do contrato com a fornecedora das licenças durante 1 ano Não se aplica                  169.648,44             284.490,10              67,7 

4
Atualizar a plataforma que abrange o iGEO (plataforma WEB) e os aplicativos GIS Coletor, GIS Gestão e Mobiarq., além de suporte -  Manter o contrato de suporte, 

manutenção e atualizações disponíveis durante 1 ano.
Não se aplica                  109.017,54                              -            (100,0)

5 Prover serviços de Geocodificação/Georreferenciamento de dados no IGEO- Manutenção do contrato com a fornecedora durante 1 ano Não se aplica                    55.000,00               60.000,00                9,1 

6 Evoluções das soluções de SIG-  Evoluir e disponibilizar novas soluções de SIG Não se aplica                                   -                 30.000,00                  -   

              1.069.231,98         1.342.827,02              25,6 

Permitir a utilização das soluções de Informações Geográficas do CAU para 

atendimento aos arquitetos, à sociedade e aos CAU/UF

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Denominação do Projeto ou Atividade : Gestão da Coordenadoria de Geotecnologia

Objetivo Estratégico Principal
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: 
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remunerar os funcionários- Remuneração de 100% dos funcionários lotados na SGI durante 1 ano Não se aplica           811.254,00            847.755,36                  4,5 

2 Outras Despesas- Valor previsto para gratificações por substituição Não se aplica           196.878,00            200.992,75                  2,1 

3 Sistema de Gestão Integrada- Manutenção do contrato durante 1 ano Não se aplica              55.776,60              56.942,33                  2,1 

4 Sistema de Gestão Integrada- Manutenção do contrato durante 1 ano Não se aplica              55.776,60              56.942,33                  2,1 

5 Participação nas reuniões técnicas de alinhamento quanto ao Sistema de Gestão Integrada- Não se aplica              45.000,00              15.804,00              (64,9)

       1.164.685,20        1.178.436,77                  1,2 

Denominação do Projeto ou Atividade : Gestão da Coordenadoria do Sistema de Gestão Integrada

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: Contribuir com o aprimoramento das ações de gestão do CAU

Total

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Realização de Serviços Técnicos no âmbito da implantação do Sistema de Gestão Integrada- Serviços Técnicos - 1500 USTs Não se aplica            725.000,00            450.000,00      (37,9)

2 Disponibilização, manutenção, evolução dos sistemas contábeis e administrativos- Manutenções evolutivas para fins de integração Não se aplica              14.734,00               40.000,00     171,5 

3 Capacitação dos Usuários da Plataforma de TI- Capacitação dos usuários Não se aplica                              -                 20.000,00             -   

           739.734,00            510.000,00      (31,1)

Denominação do Projeto ou Atividade :
Realizar implantação inicial do SGI para todos os CAU/UF (Serviços 

Técnicos, Treinamento e Integração)

Objetivo Estratégico Principal
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Sustentação dos serviços e módulos priorizados do SGI, em uso 

pelo CAU/BR e pelos CAU/UF

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Não se aplica                            -                50.000,01                  -   

2 Não se aplica           504.890,80            195.064,93           (61,4)

          504.890,80            245.064,93           (51,5)

CS Aquisição e Manutenção de Módulo de Controle e Cobrança

Objetivo Estratégico Principal
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Aprimorar e inovar os processos e as ações dos processos da dívida 

ativa

Total

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Manutenção e Evolução do Sistema de Controle e Cobrança para os CAU/UF que fizeram a adesão ao serviço- Aquisição de solução composta pelos módulos  

processos, protocolo e dívida ativa
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remuneração anual de Pessoal da Gerência - 1 Gerente Não se aplica           620.342,43            589.960,81                             (4,9)

1 Remuneração anual de 1 estagiário Não se aplica              19.182,84              19.523,07                               1,8 

1 Revisão, Abono e Implantação do PCCR Não se aplica           100.000,00                            -                           (100,0)

          739.525,27            609.483,87                           (17,6)

Denominação do Projeto ou Atividade : Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Gerência Executiva

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Desenvolvimento das ações necessárias para o pleno funcionamento do 

Conselho.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1  Estudo de Revisão e Modernização do Modelo de TI do CSC   (Contratação de Consultoria sobre Modelo de TI para o CSC) Não se aplica                              -              500.000,00            -   

                             -              500.000,00            -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Modernização do Modelo de TI do CSC

Objetivo Estratégico Principal
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Atualização e modernização da estrutura do CSC para melhor 

performance e qualidade de serviços aos CAU/UF 

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remuneração anual de Pessoal da Gerência -  2 (dois)  Profissionais  Analistas Superior (PAS) Não se aplica            234.620,75            417.817,80        78,1 

           234.620,75            417.817,80        78,1 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Controladoria

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: Fomentar a prática de Controles Internos nos processos do CAU.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Mapeamento de Processos Administrativos do CAU/BR para subsidiar ações junto ao SGI  (Contratação de Consultoria) Não se aplica                            -              300.000,00                        -   

                           -              300.000,00                        -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Mapeamento dos Processos Administrativos do CAU/BR

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Total

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Construir uma metodologia de mapeamento de processos com o intuito 

de otimizar as atividades do Conselho.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Criação de um grupo de trabalho (sem custo) Não se aplica                              -                                -               -   

1 Confecção de um termo de referência para contratação de uma consultoria (sem custo) Não se aplica                              -                                -               -   

1 Contratação de uma consultoria para análise do atual organograma identificando melhorias e aprimoramentos do atual modelo Não se aplica                              -                 30.000,00             -   

1 Implementação da nova estrutura aprovada com o auxílio e acompanhamento do grupo de trabalho (sem custo) Não se aplica                              -                                -               -   

                             -                30.000,00             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Revisão do Modelo organizacional do CAU/BR 

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Revisar e aprimorar a estrutura organizacional do CAU/BR com 

auxilio de uma consultoria especializada no assunto.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

16 Remuneração de 1 Gerente, 1 Coordenador de RH, 5 Analistas e 10 assistentes Não se aplica                 2.849.361,63                 3.142.995,18                                10,3 

0 RPA  - Viagens (2 contratos encerrados) Não se aplica                      70.166,25                                    -                              (100,0)

8 Remuneração de 11 estagiários Não se aplica                    168.543,72                    209.358,62                                24,2 

1 Contratação de prestador de serviços que elaboram atestados de saúde ocupacional Não se aplica                      32.464,66                    102.999,00                              217,3 

0 Serviços de Intermediação de Estágios (CIEE) Não se aplica                         3.520,08                                    -                              (100,0)

1 Serviços de Intermediação de Menores Aprendizes - intermediação e salários (a ser contratado a partir de outubro) Não se aplica                         7.500,00                         7.500,00                                    -   

3 Aquisição Combustíveis e Lubrificantes para os 3 veículos do CAU Não se aplica                      15.042,90                      16.000,00                                  6,4 

5 Pagar condomínio das salas 401-409 (Serra Dourada) e condomínio da nova sede (General Alencastro) Não se aplica                    741.786,62                    777.149,04                                  4,8 

1 Despesas com Telecomunicações Não se aplica                    125.040,00                    166.150,00                                32,9 

1 Gêneros Alimentação (Aquisição de insumos para o atendimento às demandas do CAU/BR) Não se aplica                      15.274,50                      18.000,00                                17,8 

1 Impostos e Taxas (IPTU Serra Dourada + General Alencastro) Não se aplica                      76.782,23                      80.903,19                                  5,4 

5
Locação de Bens Imóveis - Custear as despesas com aluguel das salas do Serra Dourada (contratos finalizados) + Pagamento 

de aluguel para SPU e refeitório do General Alencastro (novos)
Não se aplica                    144.755,99                      39.162,04                              (72,9)

Denominação do Projeto ou Atividade : Manutenção da Gerência Administrativa 

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Garantir o bom funcionamento da gerência administrativa (área meio/apoio) e por 

consequência das demais áreas do CAU/BR

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

3
Manutenção e Conservação de Veículos (Contratação de assistência técnica especializada para manutenção dos 3 veículos do 

CAU/BR)
Não se aplica                      15.000,00                      15.000,00                                    -   

1 Material de Copa e Cozinha (Aquisição de insumos para o atendimento às demandas do CAU/BR) Não se aplica                         2.500,00                         2.500,00                                    -   

1
Material de Expediente (Aquisição de insumos para o atendimento às demandas do CAU/BR) - acréscimo devido a compra de 

novos equipamentos como suporte de monitor com gaveta, apoio de pé , etc...)
Não se aplica                      41.050,00                      50.000,00                                21,8 

1 Solução de Impressão (Contratação de empresa de outsourcing de impressão) Não se aplica                      28.934,80                      32.571,12                                12,6 

1 Material de Limpeza e Produtos de Higiene Não se aplica                      20.840,00                      22.000,00                                  5,6 

1

Comprar móveis para complementar a mobília o CAU/BR (Aquisição de 150 m2 de divisórias retráteis acústicas,  cadeiras 

empilháveis e mesas retráteis para comissões plenárias e cadeiras para a sala de treinamento, além de mesas e cadeiras para 

o refeitório)

Não se aplica                      38.752,80                    365.436,00                              843,0 

1 Seguros de Bens Imóveis (Contratação de seguros para os imóveis utilizados pelo CAU/BR) Não se aplica                         3.126,00                         3.500,00                                12,0 

1 Seguros de Bens Móveis (Contratação de seguro para os veículos da frota do CAU/BR) Não se aplica                         8.336,00                         8.336,00                                    -   

1
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional (Contratação de serviços de 1 copeira, 1 garçom, 2 recepcionistas, 2 serviços 

gerais e 2 motoristas) - Serra Dourada + General Alencastro (previsão de aumento de colaboradores)
Não se aplica                    473.422,00                    525.000,00                                10,9 

1 Serviços de Energia Elétrica (Serra Dourada + General Alencastro) Não se aplica                      54.733,26                      48.000,00                              (12,3)

1 Serviços de Infraestrutura de Rede ("Multip") Não se aplica                    206.980,66                    215.260,00                                  4,0 

1 Serviços de Reparos, Adaptação e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Não se aplica                      49.398,81                      50.000,00                                  1,2 

1 Serviços de Transporte (Serviços de rádio táxi disponibilizados aos funcionários e conselheiros) Não se aplica                         3.208,41                         3.500,00                                  9,1 

1 Aquisição de peças e equipamentos (notebooks/Desktops) e licenças de Office Não se aplica                      61.920,00                      64.400,00                                  4,0 

1 Seguro viagem contratado para os 28 Conselheiros Federais em viagens a serviço do CAU/BR Não se aplica                         6.776,50                      24.640,00                              263,6 Programação 2021  do CAU/BR - 71/80



Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

1 Serviços de Transmissão (Contratação de 30 diárias anuais de transmissão) - apenas plenárias Não se aplica                      43.940,15                      75.335,19                                71,4 

1 Serviços de Correios e Telégrafos Não se aplica                      15.114,51                      40.000,00                              164,6 

1 Outras Despesas Não se aplica                      44.370,76                      45.000,00                                  1,4 

1 Novo Ponto Eletrônico (manutenção) - Era recurso de capital mas agora o projetado será despesa corrente Não se aplica                         3.690,00                         3.690,00                                    -   

1 Gestão documental (Portaria Normativa nº 73/2019) - serviços Não se aplica                      20.000,00                      46.100,00                              130,5 

1 Gestão documental - Imobilizado Não se aplica                         8.000,00                      19.000,00                              137,5 

1 Divisórias retráteis (180 m²) Não se aplica                    365.000,00                    365.000,00                                    -   

0 INSS - Terceiros Não se aplica                         6.257,25                                    -                              (100,0)

1 Customização do módulo de acompanhamento de avaliações do RH no SGI Não se aplica                      21.572,64                      15.000,00                              (30,5)

0 Serviço de frete - Mudança nova sede Não se aplica                      65.745,00                                    -                              (100,0)

1 Locação de Bens Imóveis - Custear as despesas com aluguel do CAU/BR do General Alencastro (6 meses) Não se aplica                                    -                      777.275,73                                    -   

                5.858.908,13                 7.376.761,10                                25,9 Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Treinamentos e Capacitações do corpo funcional do CAU BR Não se aplica           109.213,11            131.076,97             20,0 

          109.213,11            131.076,97             20,0 

Denominação do Projeto ou Atividade : Capacitação de Funcionários e Conselheiros

Objetivo Estratégico Principal Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Capacitar o CAU a exercer todas as suas funções definidas em Lei com 

competência e inovação

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Contratação de 1 funcionário ( 1 analista técnico ) previstos pela CTO que não contratado em 2020. Não se aplica            310.000,00            187.284,50      (39,6)

           310.000,00            187.284,50      (39,6)

Denominação do Projeto ou Atividade : Implantação da CTO

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 

Compatibilização das atividades administrativas com o corpo 

funcional, melhoria nos fluxos dos processos administrativos e 

criação de insumos para alteração e complementação do PCCR do 

CAU/BR

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Definição do TR para contratação da consultoria (sem custo) Não se aplica                              -                                -               -   

1 Contratação da empresa especializada Não se aplica                              -                 40.000,00             -   

1 Tratamento do acervo (organização e restauração) (sem custo) Não se aplica                              -                                -               -   

1 Inauguração do espaço físico (sem custo) Não se aplica                              -                                -               -   

                             -                40.000,00             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Acervo do Arquiteto e Urbanista Miguel Pereira

Objetivo Estratégico Principal Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Resultado do Projeto ou Atividade: Criação de um memorial público para acesso à sociedade.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Remuneração anual dos Colaboradores da Gerplan - 1 Assessor Chefe e 3 Profissional Analista Superior (PAS) Não se aplica             997.110,97          1.151.788,04                          15,5 

2 Remuneração Estagiários para auxiliar no desenvolvimento das atividades da Gerência de Planejamento e Outros serviços prestados. Não se aplica                38.365,68                39.046,14                            1,8 

1 Remuneração do contrato de RPA (5 meses + 6 meses)- Contrato vence em 19/novembro Não se aplica             138.336,00                              -                        (100,0)

1 Levantamento dos processos da GERPLAN e mapeamento de 2 processos críticos, realizado sem custos extras Não se aplica                              -                                -                                -   

112 Elaboração de Pareceres (Reprogramação  2020,  Programação 2021, Relatório de Gestão - Semestral e Anual),  realizado sem custos extras Não se aplica                              -                                -                                -   

2 Elaboração das Diretrizes Orçamentárias (Reprogramação e Programação),  realizado sem custos extras Não se aplica                              -                                -                                -   

12 Elaboração do monitoramento do Cenário de Recursos de Arrecadação  do CAU,  realizado sem custos extras Não se aplica                              -                                -                                -   

2 Realizar benchmarking  através de visitas em órgãos públicos que adotam BSC e indicadores,  realizado sem custos extras Não se aplica                              -                                -                                -   

13 Construção da matriz de negócio das unidades do CAU/BR,  realizado sem custos extras Não se aplica                              -                                -                                -   

         1.173.812,65          1.190.834,18                            1,5 

Denominação do Projeto ou Atividade :
Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Planejamento e Gestão 

Estratégica

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade: 
Desenvolvimento do pensamento estratégico na organização, com foco nos 

resultados de curto, médio e longo prazo.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Pagamento de salários, encargos e benefícios.( 1 Gerente + 2 Analistas + 5 Téc.) Não se aplica          1.475.585,82          1.678.646,16                         13,8 

1
Contratação de assessoria/consultoria contábil. 

Assessorar o CAU/BR  e os 27 CAU/UF.
Não se aplica             185.111,89             185.111,89                              -   

1
Pagamento das tarifas bancárias referente a movimentação de recursos das contas correntes do CAU/BR (Tarifas CAU/BR R$ 3.000,00) e

Ressarcimento de 20% das tarifas bancárias dos CAU/UF (Tarifas de registro, liquidação e baixa R$ 541.290,53) 
Não se aplica             493.850,00             544.290,53                         10,2 

1 Pagamento mensal da remuneração de 1 (um)  estagiário. Não se aplica               14.387,13               19.523,07                         35,7 

1 Suprimento de Fundos - Atender despesas eventuais Não se aplica               11.000,00               18.000,00                         63,6 

1 Automatização do Processo de Pagamento - Tesouraria Não se aplica               15.000,00                 9.500,00                        (36,7)

1 Palestrante - Apresentação virtual para o Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU Não se aplica                              -                                -                                -   

         2.194.934,84          2.455.071,65                         11,9 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manutenção das Atividades da Gerência Financeira

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Resultado do Projeto ou Atividade:
I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;

II. Implantar e aprimorar os processos financeiros;

Total

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Aportes financeiros ordinários para os CAU/UF cujas receitas são insuficientes para suportar as atividades operacionais previstas. Não se aplica            687.241,74            897.213,91          30,6 

           687.241,74            897.213,91          30,6 

Denominação do Projeto ou Atividade : Fundo de Apoio aos CAU/UF

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a sustentabilidade financeira

Resultado do Projeto ou Atividade: Viabilizar a operação dos CAU/UF enquadrados como CAU Básico

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12000 Carteiras de Identidade Profissional Não se aplica                              -              471.600,00             -   

1 Tarifas bancárias (registro, liquidação, baixa, DOC/TED ) Não se aplica                              -                 20.000,00             -   

                             -              491.600,00             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Carteiras de Identidade Profissional

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Resultado do Projeto ou Atividade:
Viabilizar a emissão das carteiras profissionais dos Arquitetos e 

Urbanistas.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total
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Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1 Suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação aprovado. Não se aplica            532.690,45            146.076,97             -   

           532.690,45            146.076,97             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Reserva de Contingência

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a sustentabilidade financeira

Resultado do Projeto ou Atividade: Atender a demandas emergenciais não previstas.

Ação Custo da Ação

Metas Físicas (R$)

Var. (%)

(C=B/A)

Total

Programação 2021  do CAU/BR - 80/80


