
Resumo da Programação 2022

Unidade
Responsável

P /
A /
PE

Denominação Objetivo Geral
Objetivo

Estratégico 
Principal

Objetivos de 
Desenvolvimento

Sustentável
Resultado

Prazos Programação
2022
(R$)Data de

início
Data de

conclusão

Comissão de Ensino e
Formação (CEF-
CAU/BR)

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.

1/1/2022 12/31/2022  369,640.00

Comissão de Ensino e
Formação (CEF-
CAU/BR)

A

Manutenção e
desenvolvimento
de atividades da
representação das
IES no CAU/BR

Cumprir e fazer
cumprir a Lei
12.378/2010 e as
Resoluções do
CAU/BR no
tocante às
matérias de
Ensino e
Formação, em
respeito ao
art.614º da Lei
12.378/10.

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.

1/1/2022 12/31/2022  23,460.00

Comissão de Ensino e
Formação (CEF-
CAU/BR)

P

Avaliação /
Acreditação - CAU
x Formação x
Sociedade

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 por
meio de inscrição
e seleção.

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.

1/1/2022 12/31/2022  55,646.00

Comissão de Ensino e
Formação (CEF-
CAU/BR) e Gabinete
da Presidência

PE
Banco de dados da
formação e ensino
no Brasil

Cadastro de
cursos de
arquitetura e
urbanismo no
CAU. Criação de
banco de dados
dos cursos de
arquitetura e
urbanismo e suas
análises
qualitativas

Ter sistemas de
informação e
infraestrutura
que viabilizem a
gestão e o
atendimento
dos arquitetos e
urbanistas e a
sociedade

04 - Educação de
qualidade

Atualizar a base
cadastral de IES
de arquitetura e
urbanismo e se
aproximar dos
cursos de
graduação.

1/1/2022 12/31/2022  120,000.00



Comissão de Ensino e
Formação (CEF-
CAU/BR) e Gabinete
da Presidência

PE

I Seminário
nacional de CEFs
e Coordenadores
de Curso

Comunicações
com as CEF-
CAU/UF.
Estabelecimento
do Fórum
Nacional de
Coordenadores
de Cursos de
arquitetura e
urbanismo

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

04 - Educação de
qualidade

Nivelar difundir o
conhecimento
quanto à
formação/ensino
da Arquitetura e
Urbanismo.

1/1/2022 12/31/2022  142,400.00

Comissão de Ensino e
Formação (CEF-
CAU/BR) e Gabinete
da Presidência

PE Projeto Lelé

Arquitetura e
urbanismo,
formação e
ensino,
capacitação e
políticas públicas

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

04 - Educação de
qualidade

Incentivar as
ferramentas
extencionistas, a
formação
continuada e
auxiliar na
transição
formação x prática
profissional ,
visando a
qualificação
profissional, a
inserção ao
mercado de
trabalho e o
acesso da
sociedade à
Arquitetura e
Urbanismo.

1/1/2022 12/31/2022  168,320.00

Comissão de Ética e
Disciplina (CED-
CAU/BR)

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.

1/1/2022 12/31/2022  339,840.00

Comissão de Ética e
Disciplina (CED-
CAU/BR)

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
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.

1/1/2022 12/31/2022  84,960.00



Comissão de Ética e
Disciplina (CED-
CAU/BR)

P

Produção de
material e ações
de divulgação
relacionadas à
ética e disciplina

Criação de
material
publicitário
abordando
aspectos éticos
da conduta
profissional a
partir do estudo
das condutas de
maior incidência
em processos
éticos e outras
observadas pelas
comissões.

Promover o
exercício ético e
qualificado da
profissão

Conscientização
de profissionais e
da sociedade
acerca da conduta
ética de arquitetos
e urbanistas e
disseminação de
boas práticas no
exercício
profissional.

1/1/2022 12/31/2022  30,000.00

Comissão de Ética e
Disciplina (CED-
CAU/BR)

P

Treinamento
Técnico da
Comissão de Ética
e Disciplina do
CAU/BR

Realização de
trenamento das
assesorias técnica
e jurídica dos
CAU/UF sobre a
condução dos
processos ético-
disciplinares

Desenvolver
competências
de dirigentes e
colaboradores

Capacitação do
corpo técnico dos
CAU/UF na
condução de
processos ético
disciplinares e
demais ações
correlatas.

1/1/2022 12/31/2022  65,597.49

Comissão de
Exercício Profissional
(CEP-CAU/BR)

A

Manter e
desenvolver as
Atividades da
Comissão de
Exercício
Profissional (CEP)
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

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Pugnar pela
orientação e
fiscalização do
exercício da
profissão e da
Arquitetura e
Urbanismo e pelo
aperfeiçoamento
e entendimento
da
regulamentação

1/1/2022 12/31/2022  297,360.00

Comissão de
Exercício Profissional
(CEP-CAU/BR)

P.

Encontro Nacional
das CEPs
(Reuniões com os
CAU/UF sobre
Normativos)

Dissiminar
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

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

O
aperfeiçoamento
da
regulamentação
do exercício da
profissão e da
Arquitetura e
Urbanismo no
Brasil

0

Comissão de
Exercício Profissional
(CEP-CAU/BR)

P
Encontros
Temáticos com os
CAU/UF

Dissiminar
conhecimentos e
estimular o
entendimento da
legislação e da
regulamentação
do exercício
profissional da
Arquitetura e
Urbanismo

Aprimorar e
inovar os
processos e as
ações

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

O
aperfeiçoamento
da
regulamentação e
a melhoria da
aplicação das
normas do
CAU/BR

3/1/2022 12/31/2022  96,732.00

Comissão de
Exercício Profissional
(CEP-CAU/BR)

P

Seminário sobre
"Fiscalização das
atividades de
Engenharia de
Segurança do
Trabalho" (em
conjunto com a
CPP-CAU/BR)

Dissiminar
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

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Pugnar pelo
aperfeiçoamento
da fiscalização e
pela divulgação
do exercício da
profissão do
arquiteto e
urbanista

3/1/2022 12/31/2022  52,017.00

Comissão de
Organização e
Administração (COA-
CAU/BR)

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

1/1/2022 12/31/2022  302,750.00



Comissão de
Organização e
Administração (COA-
CAU/BR)

P VII 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

6/1/2022 12/31/2022  63,040.00

Comissão de
Organização e
Administração (COA-
CAU/BR)

P

Contratação de
empresa
especializada
(CENSO)

Realizar censo
sobre
profissionais
arquitetos e
urbanistas que
são funcionários
públicos e
professores, em
conjunto com as
comissões
competentes

Assegurar a
eficácia no
atendimento e
no
relacionamento
com os
Arquitetos e
Urbanistas e a
Sociedade

Mapeamento do
número e
localização de
profissionais
arquitetos e
urbanistas, como
funcionários
públicos e
professores

1/1/2022 12/31/2022  30,000.00

Comissão de
Organização e
Administração (COA-
CAU/BR)

P

Contratação de
empresas
especializada
(INDICADORES)

Elaborar
indicadores
estratégicos
institucionais e
organizacionais
(insumos e gestão
dos insumos)

Aprimorar e
inovar os
processos e as
ações

Mapeamento e
controle dos
indicadores
institucionais
organizacionais

1/1/2022 12/31/2022  56,000.00

Comissão de
Organização e
Administração (COA-
CAU/BR)

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.

1/1/2022 12/31/20220

Comissão de
Planejamento e
Finanças (CPFI-
CAU/BR)

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

1/1/2022 12/31/2022  291,020.00

Comissão de
Planejamento e
Finanças (CPFI-
CAU/BR)

P Seminários e
Eventos

Aperfeiçoamento
de normas,
procedimentos e
ferramentas

Aprimorar e
inovar os
processos e as
ações

Interesse
governamental 4/1/2022 12/31/2022  115,800.00

Comissão Eleitoral
Nacional (CEN-
CAU/BR)

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.

1/1/2022 12/31/2022  160,200.00

Comissão Eleitoral
Nacional (CEN-
CAU/BR)

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.

1/1/2022 12/31/20220



Comissão Eleitoral
Nacional (CEN-
CAU/BR)

P
Preparativos para
o processo eleitoral
do CAU

Realizar
atividades
preparatórias para
o processo
eleitoral do CAU
2022

Construir
cultura
organizacional
adequada à
estratégia

Realizar
atividades
preparatórias de
sensibilização de
gestores dos
CAU/UF e ações
publicitárias aos
candidatos e aos
profissionais em
geral.

1/1/2022 12/31/2022  150,000.00

Comissão de Política
Profissional (CPP-
CAU/BR)

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

1/1/2022 12/31/2022  248,900.00

Comissão de Política
Profissional (CPP-
CAU/BR)

P
Seminários
Nacionais da CPP-
CAU/BR

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

1/1/2022 12/31/2022  156,495.00

Comissão de Política
Urbana e Ambiental
(CPUA-CAU/BR)

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

1/1/2022 12/31/2022  277,610.00

Comissão de Política
Urbana e Ambiental
(CPUA-CAU/BR)

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

1/1/2022 12/31/2022  102,275.00

Comissão de Política
Urbana e Ambiental
(CPUA-CAU/BR) e
Gabinete da
Presidência

P Câmara Temática
de Patrimônio

Compartilhar as
práticas
profissionais da
Arquitetura
Patrimonial para o
aperfeiçoamento
e boa prática do
exercício
profissional

Valorizar a
Arquitetura e
Urbanismo

11 - Cidades e
comunidades
sustentáveis

Por meio de um
intercâmbio entre
os CAU/UF,
estabelecer
padrões para a
boa utilização e
valorização do
patrimônio cultural
arquitetônico

1/1/2022 12/31/2022  26,652.27

Comissão de Política
Urbana e Ambiental
(CPUA-CAU/BR) e
Gabinete da
Presidência

P

Simplificação do
Licenciamento
Urbanístico e
Edilício

Acompanhar e
propor ações que
visem a
simplificação dos
processos de
licenciamento de
projetos e obras
nos municípios
brasileiros e a
garantia da
correta
responsabilidade
e segurança dos
profissionais.

Estimular a
produção da
Arquitetura e
Urbanismo
como política de
Estado

08 - Trabalho
decente e
crescimento
econômico

Por meio do
Ministério da
economia e
parcerias com o
CONFEA e
CREA, influenciar
as alterações em
regulamentos, leis
e decretos. Bem
como, informar
aos profissionais
das boas práticas
em licenciamento

1/1/2022 12/31/2022  21,400.00



Comissão de
Relações
Internacionais (CRI-
CAU/BR)

A

Manter e
desenvolver as
atividades da
Comissão de
Relações
Internacionais

O cumprimento
das competências
regimentais da
Comissão.

Valorizar a
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).

1/1/2022 12/31/2022   236,280.00

Comissão de
Relações
Internacionais (CRI-
CAU/BR)

A

Desenvolver as
atividades da
comissão
relacionadas a
Política
Internacional do
CAU

Formular e
acompanhar a
política de
atuação
internacional do
CAU.

Estimular a
produção da
Arquitetura e
Urbanismo
como política de
Estado

17 - Parcerias e
meios de
implementação

Implementação e
gestão de acordos
internacionais
existentes e
consolidação de
novas parcerias.

1/1/2022 12/31/2022 0

Comissão de
Relações
Internacionais (CRI-
CAU/BR)

PE

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

Conhecer Planos
Nacionais de
Arquitetura e
Urbanismo de
outros países
para subsidiar a
criação de um
projeto nacional.

1/1/2022 12/31/2022   122,409.00

Comissão de
Relações
Internacionais (CRI-
CAU/BR)

PE

Internacionalização
da Arquitetura e
Urbanismo
(BRASIL NO
MUNDO)

Inserir
competitivamente
a arquitetura e
urbanismo
brasileiros no
mercado exterior.

Fomentar o
acesso da
sociedade à
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.

1/1/2022 12/31/2022   40,000.00

Comissão de
Relações
Internacionais (CRI-
CAU/BR)

A

Desenvolver as
atividades da
comissão
relacionadas a
Política
Institucional

Construir um
ambiente de
relacionamento
entre os
protagonistas do
sistema público e
privado nacional e
internacional para
potencializar a
produção da
Arquitetura e
Urbanismo como
espaço construído
de qualidade.

Estimular a
produção da
Arquitetura e
Urbanismo
como política de
Estado

17 - Parcerias e
meios de
implementação

Consolidar e
ampliar a
interlocução com
os agentes
públicos para
ampliar a
presença do
Arquiteto e
Urbanista na
gestão do
território e na
produção de
espaço
construído.

1/1/2022 12/31/2022 0

Comissão de
Relações
Internacionais (CRI-
CAU/BR)

PE

Desenvolvimento
de projetos para
subsidiar o
desenvolvimento
da Política
Institucional do
CAU

Construir um
ambiente de
relacionamento
entre os
protagonistas do
sistema público e
privado nacional e
internacional para
potencializar a
produção da
Arquitetura e
Urbanismo como
espaço construído
de qualidade.

Garantir a
participação dos
Arquitetos e
Urbanistas no
planejamento
territorial e na
gestão urbana

17 - Parcerias e
meios de
implementação

Consolidar e
ampliar a
interlocução com
os agentes
públicos para
ampliar a
presença do
Arquiteto e
Urbanista na
gestão do
território e na
produção de
espaço
construído.

1/1/2022 12/31/2022   395,000.00



Comissão Temporária
Extraordinária A

Manter e
desenvolver as
atividades da
Comissão
Temporária
Extraordinária

Reservar recursos
para a criação de
comissões
temporárias em
2022

Aprimorar e
inovar os
processos e as
ações

Reservar recursos
para a criação de
comissões
temporárias em
2022

1/1/2022 12/31/20220

Comissão Temporária
de Fiscalização (CTF) A

Manter e
desenvolver as
atividades da
Comissão
Temporária de
Fiscalização do
CAU/BR

Desenvolver o
Plano Nacional de
Fiscalização e os
indicadores de
fiscalização

Aprimorar e
inovar os
processos e as
ações

Desenvolver
instrumentos e
metodologias que
disponham sobre
a fiscalização do
exercício
profissional da
arquitetura e
urbanismo, seus
procedimentos
para formalização,
instrução e
julgamento de
processos por
infração à
legislação e a
aplicação de
penalidades, e
outros fatores

1/1/2022 5/18/2022 0

Comissão Temporária
de Fiscalização (CTF) P

Seminário para
apresentação aos
CAU/UF da minuta
do plano nacional
de fiscalização do
CAU/BR

Apresentar a
minuta de
documento de
orientação para
ações de
fiscalização do
exercício da
profissão de
Arquitetura e
Urbanismo
respeitando a
legislação de
suporte e as
características de
cada ente do
Sistema CAU.

Tornar a
fiscalização um
vetor de
melhoria do
exercício da
Arquitetura e
Urbanismo

Divulgar e
esclarecer os
novos
instrumentos e
metodologias que
disponham sobre
a fiscalização do
exercício
profissional da
arquitetura e
urbanismo

1/1/2022 5/18/2022 0

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.

1/1/2022 12/31/2022  311,520.00

CEAU – Colegiado
das Entidades
Nacionais dos
Arquitetos e
Urbanistas

P Seminário
Nacional

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.

1/1/2022 12/31/2022  150,000.00

Gabinete da
Presidência A

Manter e
Desenvolver as
Atividades do
Gabinete da
Presidência

Manter as
atividades do
Gabinete

Assegurar a
eficácia no
atendimento e
no
relacionamento
com os
Arquitetos e
Urbanistas e a
Sociedade

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Manter e melhorar
o funcionamento
do Gabinete da
Presidência

1/1/2022 12/31/2022  1,257,769.41



 Gabinete da
Presidência e CRI 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

17 - Parcerias e
meios de
implementação

Promoção da
Arquitetura e
Urbanismo
Brasileiros e
protagonismo nas
ações
decorrentes das
agendas
internacionais
relacionadas à
Arquitetura e
Urbanismo

1/1/2022 12/31/2022  54,054.00

 Gabinete da
Presidência e CRI 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

17 - Parcerias e
meios de
implementação

Promoção da
Arquitetura e
Urbanismo
Brasileiros e
protagonismo nas
ações
decorrentes das
agendas
internacionais
relacionadas à
Arquitetura e
Urbanismo

1/1/2022 12/31/2022  120,710.00

 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

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Instalações
compatíveis com
as necessidades
funcionais

1/1/2022 12/31/2022  14,375,212.29

 Gabinete da
Presidência e
Conselho Diretor

PE Edital de Patrocínio
para Publicações

Promover a
divulgação de
boas práticas e
ações exitosas
para valorização
da Arquitetura e
Urbanismo

Estimular o
conhecimento,
o uso de
processos
criativos e a
difusão das
melhores
práticas em
Arquitetura e
Urbanismo

17 - Parcerias e
meios de
implementação

Apoiar a
divulgação de
publicações que
valorizem o papel
fundamental da
arquitetura e do
urbanismo para a
sociedade

1/1/2022 12/31/2022  400,000.00

 Gabinete da
Presidência e CPP P Programa mais

arquitetos (ATHIS)

Promover a
aproximação da
Arquitetura e
Urbanismo da
população de
mais baixa renda.
Programa de
valorização
profissional e de
ampliação de
campo de
trabalho em um
tema de extrema
relevância para a
sociedade
brasileira, a
habitação popular,
assistência
técnica (ATHIS) e
REURB
(regularização
fundiária).

Fomentar o
acesso da
sociedade à
Arquitetura e
Urbanismo

11 - Cidades e
comunidades
sustentáveis

Promover ações
em prol da
Assistência
Técnica em
Habitação de
Interesse Social –
ATHIS. Atuar na
promoção da
habitação popular,
da saúde urbana
e da função social
da arquitetura,
ampliar o campo
de trabalho dos
profissionais de
arquitetura e
urbanismo e,
através destas
ações, obter
reconhecimento e
valorização da
profissão como
uma atividade
vital para a
promoção de
cidades mais
humanas,
sustentáveis e
resilientes.

1/1/2022 12/31/2022  1,600,223.24

 Gabinete da
Presidência e
Conselho Diretor

PE
Concurso de
Fotografia e
Croquis

Valorizar a
Arquitetura e
Paisagem Urbana
Brasileira, e
simultaneamente,
criar um banco de
imagens para o
Conselho.

Valorizar a
Arquitetura e
Urbanismo

11 - Cidades e
comunidades
sustentáveis

Valorizar e
divulgar a
arquitetura, o
urbanismo, a
paisagem
brasileira,
relacionando com
temas
estratégicos e de
interesse do
Conselho.

1/1/2022 3/8/2022   50,000.00



 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

0

 Gabinete da
Presidência P. Censo do CAU

Conhecer o
universo de
profissionais da
arquitetura e
urbanismo e suas
demandas
atualizadas pós
pandemia.

Assegurar a
eficácia no
atendimento e
no
relacionamento
com os
Arquitetos e
Urbanistas e a
Sociedade

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Obter dados
atualizados dos
profissionais e do
campo da
arquitetura e do
urbanismo para
construção das
ações e políticas
do Conselho.

1/1/2022 12/31/20220

 Gabinete da
Presidência, CPP e
CPUA

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

11 - Cidades e
comunidades
sustentáveis

Apoiar ações para
a capacitação de
profissionais para
qualificação dos
serviços de
assistência
técnica a serem
prestados

1/1/2022 12/31/2022 0

 Gabinete da
Presidência e CPUA P CAU Educa (CAU

na Escola)

Promover a
Educação
Urbanística no
Ensino
Fundamental
através do
desenvolvimento
e disponibilização
de materiais
paradida ́ticos a
serem utilizados
em escolas de
Ensino
Fundamental do
territo ́rio brasileiro

Estimular a
produção da
arquitetura e
urbanismo
como Política
de estado

04 - Educação de
qualidade
11 - Cidades e
comunidades
sustentáveis

Reconhecimento,
desde os
primeiros anos,
da importância do
Profissinal
Arquiteto e
Urbanista para a
produção de
cidades mais
justas e
sustentáveis.

1/1/2022 12/31/2022  117,600.00

 Gabinete da
Presidência e CSC 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

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Garantir maior
segurança das
informações
armazenadas no
Siccau.

1/1/2022 12/31/2022   849,400.90



 Gabinete da
Presidência junto a
diversas instâncias do
CAU (Conselho
Diretor, CEAU,
Comissões, CAU/Ufs,
etc.)

PE Projeto Câmaras
Temáticas

O Projeto
Câmaras
Temáticas tem
como objetivo
estabelecer uma
participação ativa
da sociedade em
relação a temas
relevantes
tratatos pelos
arquitetos e
urbanistas,
ampliar a
comunicação
direta e o diálogo
entre as
Conselheiras e
Conselheiros do
CAU/BR e a
categoria
profissional,
contribuir com a
elaboração de
documentos
técnicos
embasados para
fomentar pautas
de interesse do
Conselho, obter
contribuições de
especialistas e
cidadãos
engajados na
busca de cidades
mais humanas,
resilientes,
sustentáveis e de
uma atuação
profissional
comprometida
com os anseios
da sociedade.

Assegurar a
eficácia no
relacionamento
e comunicação
com a
sociedade

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Estabelecer o
regramento e
implementar pelo
menos uma
Câmara Temática
para tratar de
temas relevantes
para a gestão.

1/1/2022 12/31/2022   157,200.00

 Gabinete da
Presidência e CRI PE

2º Fórum
Internacional de
Entidades

Dar continuidade
à iniciativa, que
teve excelentes
resultados em sua
primeira edição
durante a
UIA2021RIO,
permitindo a troca
de experiência e a
aproximação
institucional com
entidades de
outros países.

Aprimorar e
inovar os
processos e as
ações

17 - Parcerias e
meios de
implementação

Engajar e
esclarecer atores
estratégicos da
sociedade sobre a
importância de se
pensar as cidades
e os
assentamentos
humanos como
uma Política de
Estado prioritária
para a garantia da
saúde pública e
do bem-estar
social.

7/21/2022 7/23/2022   240,579.06

 Gabinete da
Presidência, COA e
GEREX

P

Consultoria para
reestruturação
organizacional do
Gabinete

Contratação de
consultoria com
expertise técnica
para um
diagnóstico e
elaboração de
proposta de
reestruturação e
atualização
organizacional do
gabinete frente à
crescente
demanda e novos
desafios.

Construir
cultura
organizacional
adequada à
estratégia

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Reestruturação
organizacional do
gabinete e
assessorias, para
melhorar fluxos e
sanar demandas
represadas.

1/1/2022 6/1/2022   25,530.00



 Gabinete da
Presidência PE Premiação Ações

Urbanas

Premiação em
comemoração ao
dia do Arquiteto e
Urbanista a boas
práticas de ações
urbanas, visando
reconhecer
gestores públicos
e parlamentares
que colocaram a
arquitetura em
primeiro lugar, e
ações de impacto
na valorização da
profissão (formato
e regulamento a
definir).

Valorizar a
Arquitetura e
Urbanismo

11 - Cidades e
comunidades
sustentáveis

Valorização da
arquitetura e
urbanismo por
meio da
visibilização de
boas práticas.

12/15/202212/15/2022   600,000.00

 Gabinete da
Presidência e
Assessoria Jurídica

P
Consultoria para
pareceres
técnicos/jurídicos

Consultoria,
parecer,
assessoria
jurídica e
representação
junto ao STF na
defesa dos
interesses do
CAU BR

Garantir a
participação dos
Arquitetos e
Urbanistas no
planejamento
territorial e na
gestão urbana

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Atualização e
Revisão da
estratégia jurídica
de defesa do cau
em relação as
atribuições da
profissão do
arquiteto e
urbanista, nas
ações e projetos
de lei que
questionam as
atribuições
privativas da
profissão;
atualização de
repertório para
ampliação do
debate sobre
ensino e formação

1/1/2022 12/31/2022   500,000.00

 Gabinete da
Presidência, CPUA e
GEREX

PE Edital de Acervos
(Miguel Pereira)

Edital de fomento
a ações de
proteção e
valorização de
acervos
referenciais para
a história e
memória da
Arquitetura e
Urbanismo,
incluindo o acervo
do Arquiteto e
Urbanista Miguel
Pereira, sob
custódia do CAU.

Valorizar a
Arquitetura e
Urbanismo

12 - Consumo e
produção
responsáveis

Valorizar o
patrimônio
arquitetônico,
urbanístico e
ambiental
nacional.

1/1/2022 12/31/2022   1,000,000.00

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

1/1/2022 12/31/2022  430,133.59

Assessoria Jurídica 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

1/1/2022 12/31/2022  2,952,081.14

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

1/1/2022 12/31/2022  1,418,924.12



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

6/1/2022 12/31/2022  224,690.00

Assessoria de
Relações
Institucionais e
Parlamentares (AIP)

P

Entrevistas com
parlamentares para
debates sobre
temas
relacionados à
Arquitetura e
Urbanismo,
regulamentação
profissional e
temas de interesse
à profissão do
Arquiteto e
Urbanista.

Diálogo
permanente entre
o CAU/BR e o
Congresso
Nacional, de
maneira a
viabilizar ações
mais assertivas e
propositivas

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

1/1/2022 12/31/2022  105,006.00

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

1/1/2022 12/31/2022  1,282,061.14

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

1/1/2022 12/31/2022  1,250,814.11

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

1/1/2022 12/31/2022  2,725,000.00

Assessoria de
Comunicação Social e
Gabinete da
Presidência

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

1/1/2022 12/31/2022  102,000.00

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

6/1/2022 12/31/2022  30,000.00

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

12 - Consumo e
produção
responsáveis

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.

1/1/2022 12/31/2022  919,223.81



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

1/1/2022 12/31/2022  48,600.00

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 16
reuniões plenárias
ordinárias e
ampliadas

1/1/2022 12/31/2022  1,620,300.00

Secretaria Geral da
Mesa 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

1/1/2022 12/31/2022  4,618,284.36

Gerência do Centro
de Serviços
Compartilhados
(GERCSC)

A

Gestão da
Gerência do
Centro de Serviços
Compartilhados

Gestão da
Gerência do
Centro de
Serviços
Compartilhados

Ter sistemas de
informação e
infraestrutura
que viabilizem a
gestão e o
atendimento
dos arquitetos e
urbanistas e a
sociedade

Disponibilização
de serviços
compartilhados
que proporcionem
qualidade e
uniformidade no
atendimento aos
arquitetos e
sociedade.

1/1/2022 12/31/2022  2,335,511.40

Coordenadoria do
SICCAU
(CORSICCAU)

A Gestão da
CORSSICAU

Gestão da
CORSSICAU

Tornar a
fiscalização um
vetor de
melhoria do
exercício da
Arquitetura e
Urbanismo

Disponibilizar no
SICCAU serviços
ao Arquiteto, à
Sociedade e aos
CAU/UF,
conforme
normativos
aprovados.

1/1/2022 12/31/2022  6,856,579.61

Coordenadoria de
Tecnologia da
Informação (CORTI)

A

Gestão da
Coordenadoria de
Tecnologia de
Informação

Gestão da
Coordenadoria de
Tecnologia de
Informação

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.

1/1/2022 12/31/2022  4,745,418.30

Coordenadoria de
Geotecnologia
(CORGEO)

A
Gestão da
Coordenadoria de
Geotecnologia

Gestão da
Coordenadoria de
Geotecnologia

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
aquitetos, à
sociedade e aos
CAU/UF

1/1/2022 12/31/2022  1,751,769.16

Coordenadoria da
Rede Integrada de
Atendimento
(CORRIA)

A

Gestão da
Coordenadoria da
Rede Integrada de
Atendimento
(CORRIA)

Gestão da
Coordenadoria da
Rede Integrada
de Atendimento
(CORRIA)

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

1/1/2022 12/31/2022  1,904,573.92



Coordenadoria do
Sistema de Gestão
Integrada (SGI)

A

Gestão da
Coordenadoria do
Sistema de Gestão
Integrada (SGI)

Gestão da
Coordenadoria do
Sistema de
Gestão Integrada
(SGI)

Ter sistemas de
informação e
infraestrutura
que viabilizem a
gestão e o
atendimento
dos arquitetos e
urbanistas e a
sociedade

Contribuir com o
aprimoramento
das ações de
gestão do CAU

1/1/2022 12/31/2022  1,494,797.88

Centro de Serviços
Compartilhados -
CSC

A

Aquisição e
Manutenção de
Módulo de
Controle e
Cobrança

Aquisição e
Manutenção de
Módulo de
Controle e
Cobrança

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

1/1/2022 12/31/2022  253,876.00

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

0

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.

1/1/2022 12/31/2022  591,111.48

Gerência Executiva
(GEREX)/
Controladoria

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.

1/1/2022 12/31/2022  572,892.04

Gerência Executiva
(GEREX) P.

Solenidade do Dia
do Arquiteto e
Urbanista de 2022

Realizar o evento
comemorativo do
Dia do Arquiteto e
Urbanista de 2022

Valorizar a
Arquitetura e
Urbanismo

Permitir a
valorização da
profissão de
Arquitetura e
Urbanismo junto
ao público de
interesse do
Conselho,
fortalecendo a
atuação
profissional em
âmbito Nacional.

11/1/2022 12/31/20220

Gerência
Executiva(GEREX) P

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.

1/1/2022 6/30/2022   50,000.00

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

1/1/2022 12/31/2022  7,785,438.65

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

03 - Saúde e
bem-estar

Capacitar os
colaboradores do
CAU/BR a exercer
todas as suas
funções definidas
em Lei com
competência e
inovação

1/1/2022 12/31/2022  468,032.92



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

1/1/2022 12/31/2022  1,156,921.33

Gerência
Administrativa
(GERAD)

PE.

Acervo do
Arquiteto e
Urbanista Miguel
Pereira

Contratação de
empresa para
auxiliar na correta
destinação do
acervo através de
edital para
valorização e
proteção da
memória do
arquiteto

Valorizar a
Arquitetura e
Urbanismo

Destinação
correta do Acervo
Miguel Pereira

1/1/2022 12/31/20220

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

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Desenvolvimento
do pensamento
estratégico na
organização, com
foco nos
resultados de
curto, médio e
longo prazo.

1/1/2022 12/31/2022  1,613,820.40

Gerência de
Planejamento e
Gestão da
Estratégia(GERPLAN)

P. Planejamento da
Gestão

Aprimorar,
desenvolver e
acompanhar o
conhecimento do
planejamento
estratégico nos
CAU/UF

Construir
cultura
organizacional
adequada à
estratégia

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Aprimorar e
disseminar o
Planejamento
Estratégico do
CAU para todos
os CAU/UF

1/1/2022 12/31/20220

Gerência de
Planejamento e
Gestão da
Estratégia(GERPLAN)

PE
Revisão do
Planejamento CAU
2023

Em função de
importantes
mudanças que
vem acontecendo
no cenário
econômico e
social é o
momento do CAU
rever seus
desafios e
estratégias de
ação ampliando a
sua visão de
futuro e
estabelecendo
novos resultados,
metas e
prioridades

Construir
cultura
organizacional
adequada à
estratégia

16 - Paz, justiça e
instituições
eficazes

Aprimorar e
disseminar o
Planejamento
Estratégico do
CAU para todos
os CAU/UF

1/1/2022 12/31/2022  500,000.00



Gerência de
Orçamento e
Finanças

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;

1/1/2022 12/31/2022  2,753,056.89

Gerência de
Orçamento e
Finanças

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

1/1/2022 12/31/2022  728,119.28

Gerência Executiva A
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.

1/1/2022 12/31/2022  1,126,950.00

Gerência de
Orçamento e
Finanças

A Reserva de
Contingência

Suportar
eventuais ações
não contempladas
no Plano de Ação
aprovado

Assegurar a
sustentabilidade
financeira

Atender a
demandas
emergenciais não
previstas.

1/1/2022 12/31/2022  15,746.11

TOTAL  80,883,336.32




