Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2017
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para os projetos/atividades aprovados em 2017, que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados, e para os novos projetos/atividades. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional:

Gerência Técnica

Responsável Projeto/Atividade:

Max Queinon Batista de Sousa

Tipo (Projeto ou Atividade):

Atividade

Denominação do Projeto ou Atividade :

Fiscalização do Exercício Profissional

Objetivo Geral :

Implementar a fiscalização no Estado de Rondônia

Objetivo Estratégico Principal :

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

Resultado esperado do Projeto/Atividade:

Manutenção das ações voltadas para fiscalização no Estado de Rondônia

Descrição da Ação
Nº

2

Remuneração dos colaboradores da Gerência
Técnica

R

Custo da Ação (R$)

Variação

Fundo de Apoio
% Partic.
(G)

Reprogramação 2017

AT/N/R/E/C
Ações

1

Período de Execução

Detalhamento das
Metas

Metas

Remuneração de 02
funcionários

Viagens da fiscalização no
ano de 2017.

R

Viagens para fiscalização no interior do Estado

3

R

Uso de veículo oficial para fiscalização no Estado Viagens da fiscalização no
de Rondônia
ano de 2017.

4

N

Suprimento de fundos para fiscalização

5 suprimentos de fundos
para viagens ao interior do
Estado

Custear as despesas com
salários, encargos e
gratificações do gerente
técnico e do agente de
fiscalização
Viagens para fiscalização nas
09 regiões do Estado de
Rondônia
Despesas com combustível
em viagens para fiscalização
nas 09 regiões do Estado de
Viagens para fiscalização nas
09 regiões do Estado de
Rondônia

Resultados
Esperados

Indicador da
ação

Intensificação da fiscalização Custo de pessoal na área
do Conselho no Estado de
técnica / Receita
Rondônia
corrente total
Intensificação da fiscalização Viagens no interior do
do Conselho no Estado de
Estado / Número de
Rondônia
trabalhos fiscalizados
Intensificação da fiscalização
Quilômetros rodados
do Conselho no Estado de
com veículo oficial /
Rondônia
Número de trabalhos
Quantidade de suprimentos Número de suprimentos
ofertados / viagens
/ viagens ao interior do
realizados no interior
Estado

Programação 2017
(A)

%
(F=E/A)

A custear com
% Utilização do
Recursos do Fundo
Fundo de Apoio
de Apoio (R$)

Término

01/01/2017

31/12/2017

185.746,24

82.962

143.784

226.746

41.000

22,1

84,3

226.745,83

100,00

01/01/2017

31/12/2017

40.000,00

17.250

12.000

29.250

(10.750)

-26,9

10,9

18.750,00

64,10

01/01/2017

31/12/2017

15.000,00

1.064

6.936

8.000

(7.000)

-46,7

3,0

7.927,57

99,09

5.000

749

4.251

5.000

-

0,0

1,9

5.000,00

100,00

268.996

23.250

9,5

100,0

Total

245.746

Execução
Jan/Maio (B)

Projetado
Jun/Dez (C )

102.024

166.972

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO
.

Proposta de
Reprogramação
(D=B+C)

Valores
(E=D-A)

Início

258.423,4

Responsável pela
Execução

96,1

268.996

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2017
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para os projetos/atividades aprovados em 2017, que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados, e para os novos projetos/atividades. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional:
Gerência Administrativa
Responsável Projeto/Atividade:
Cássio Sousa Nascimento
Tipo (Projeto ou Atividade):
Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade :

Manutenção da Gerência Administrativa
Manter o funcionamento do CAU/RO para melhor atendimento aos profissionais arquitetos e urbanistas

Objetivo Geral :
Objetivo Estratégico Principal :

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

Resultado esperado do Projeto/Atividade:

Ter sistema e infraestrutura que possibilite o atendimento de qualidade aos profissionais arquitetos e urbanistas
Descrição da Ação

Nº

AT/N/R/E/C

Ações

Metas

Detalhamento das
Metas

Período de Execução

Custo da Ação (R$)
Reprogramação 2017

Resultados
Esperados

Indicador da
ação

Início

Término

Programação 2017
(A)

Execução
Jan/Maio (B)

Projetado
Jun/Dez (C )

Variação
Proposta de
Reprogramação
(D=B+C)

Valores
(E=D-A)

Fundo de Apoio
% Partic.
(G)

%
(F=E/A)

A custear com
% Utilização do
Recursos do Fundo
Fundo de Apoio
de Apoio (R$)

1

AT

Oficinas mensais para apresentação das
fereramentas do CAU: SICCAU, IGEO, entre
outros.

Oficinas mensais com no
mínimo 10 profissionais
apresentando os sistemas
utilizados pelo CAU.

Oficina na última sexta-feira
de cada mês com um grupo
pequeno de profissionais

Apresentar aos profissionais
e aos recém registrados as
funcionalidades do sistema
aos arquitetos e urbanistas

Número de oficinas
realizadas / número de
recém formados por
trimestre

01/01/2017

31/12/2017

-

-

-

-

0,0

0,0

-

2

AT

Atendimento presencial e via telefônica aos
profissionais arquitetos e urbanistas

Atendimento de 500/ano,
sendo em média de 30
profissionais ao mês

Atendimento de em média
30/mês via telefone, mídias
sociais 20/mês , via email
120/mês

Ter estratégias eficazes
implementadas que
garantam aos profissionais
terem suas dúvidas e
problemas solucionados de
forma satisfatória

Número de
atendimentos realizados
/ Quantidade
profissionais ativos

01/01/2017

31/12/2017

-

-

-

-

0,0

0,0

-

Responsável pela
Execução

3

AT

Realização de solenidade com os profissionais
recém formados para entrega dos registros
provisórios aos acadêmicos em arquitetura e
urbanismo

Solenidade de apresentação
do CAU/RO aos recém
Solenidade de entrega de
registrados em arquitetura e registros provisórios a 200
urbanismo das 07 IES do
profissionais em média
Estado.

Apresentar aos profissionais
Participação do CAU em
e aos recém registrados e
colações de graus /
transmitir as funcionalidades
colação de graus nas IES
do sistema aos arquitetos e
no Estado
urbanistas

01/01/2017

31/12/2017

4

R

Água

Fornecimento mensal dos
serviços de água e esgoto

Custear mensalmente
despesas referentes a água e
esgoto da sede do CAU/RO

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Custo mensal de água /
Número de funcionários

01/01/2017

31/12/2017

6.000

11.911

4.000

15.911

5

AT

Energia Elétrica

Fornecimento mensal de
energia elétrica

Custear mensalmente
Manutenção das atividades
despesas referentes a energia administrativas e melhor
elétrica da sede do CAU/RO
funcionamento do Conselho

Custo mensal de energia
elétrica / Número de
funcionários

01/01/2017

31/12/2017

8.500

1.650

6.850

Custear mensalmente os
Manutenção das atividades
serviços de assessoria contábil administrativas e melhor
do CAU/RO
funcionamento do Conselho

01/01/2017

31/12/2017

23.166

9.814

Custear mensalmente os
Manutenção das atividades
serviços de assessoria juridica administrativas e melhor
do CAU/RO
funcionamento do Conselho

01/01/2017

31/12/2017

25.920

01/01/2017

31/12/2017

01/01/2017

6

AT

Consultoria contábil

Prestação do serviço de
consultoria contábil do
CAU/RO

7

AT

Consultoria jurídica

Prestação do serviço de
consultoria jurídica do
CAU/RO

8

9

AT

AT

0,0

9.911

165,2

5,9

15.911,00

100,00

8.500

(0)

0,0

3,2

8.500,00

100,01

13.352

23.166

(0)

0,0

8,6

23.166,00

100,00

10.000

15.920

25.920

-

0,0

9,6

25.920,00

100,00

5.082

1.750

3.332

5.082

-

0,0

1,9

5.082,00

100,00

31/12/2017

15.000

4.375

10.625

15.000

-

0,0

5,6

15.000,00

100,00

01/01/2017

31/12/2017

18.000

911

9.090

10.000

-44,4

3,7

-

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

01/01/2017

31/12/2017

1.000

-

1.000

1.000

-

0,0

0,4

-

01/01/2017

31/12/2017

1.500

690

810

1.500

0

0,0

0,6

-

-

Prestação de serviço de
segurança predial do
CAU/RO

Manutenção mensal dos
Manutenção das atividades
serviços voltadas a segurança administrativas e melhor
predial do CAU/RO
funcionamento do Conselho

Serviço de Limpeza

Prestação do serviço de
limpeza e conservação do
CAU/RO

Custear mensal o serviço
continuado de limpeza e
conservação da sede do
Conselho

Aquisição ao longo do ano de
Manutenção das atividades
materiais de expediente:
administrativas e melhor
tonners, papel, materiais de
funcionamento do Conselho
escritório.

Segurança Predial

Quantidade de serviços
de manutenção
realizados / Serviços
necessários

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

-

-

-

-

0,0

Custo mensal com
assessoria contábil /
relatórios contábeis
gerados
Custo mensal com
assessoria jurídica /
pareceres jurídicos
gerados

-

10

R

Material de Expediente

Promoção de condições de
trabalho para melhor
funcionamento do conselho
e atendimento aos
profissionais arquitetos e
urbanistas

11

AT

Carteiras Profissionais

Custear as despesas como
Envio de carteiras
postagem das carteiras dos
profissionais aos arquitetos e
profissionais arquitetos e
urbanistas do Estado
urbanistas

12

AT

Taxas e Impostos

Pagamento de taxas
municipais e estaduais do
conselho

Pagamento de taxa de alvará Manutenção das atividades
de funcionamento, taxas do administrativas e melhor
DETRAN entre outros
funcionamento do Conselho
Custear as despesas de
ressarcimentos solicitados
pelos arquitetos e urbanistas

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Número de solicitações
aprovadas / número de
solicitações realizadas

01/01/2017

31/12/2017

5.000

2.341

2.659

5.000

0

0,0

1,9

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Custo mensal das linhas
fixas e móveis /
quantidade de linhas
disponíveis no Conselho

01/01/2017

31/12/2017

15.000

3.673

11.327

15.000

(0)

0,0

5,6

5.000

5.000

-

0,0

1,9

-

21,7

69,9

-

Aquisição de materiais
de expedientes /
Quantidades de
funcionários no CAU

13

AT

Restituições e Ressarcimentos

Devolução de taxas pagas
em duplicidade ou
indevidamente pelos
arquitetos e urbanistas,

14

AT

Serviço de Telecomunicações

Fornecimento dos serviços
de telefonia móvel (05
linhas) e fixas (02 linhas) do
Conselho

Custear as despesas com
telefonia móvel e fixa do
CAU/RO

15

AT

Seguro de bens móveis

Contratação de serviço de
seguro referente ao veículo
oficial do conselho

Custear a despesa referente a Manutenção das atividades
contratação de seguradora
administrativas e melhor
para veículo oficial
funcionamento do Conselho

Custo de seguro veículo /
quantidade de veículos

01/01/2017

31/12/2017

5.000

Possibilitar os custos de
remuneração aos
colaboradores do CAU/RO
para atendimento e
funcionamento do conselho

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Custo com pessoal da
área administrativa /
receita corrente total

01/01/2017

31/12/2017

154.521

67.466

120.555

188.021

-

(8.000)

15.000,0

100,00

16

R

Salários e Encargos*

Remuneração de 03
colaboradores do CAU/RO

17

AT

Vale Transporte

Pagamento mensal de vale Custear despesas referente a
transporte a 05 funcionários vale transporte dos 07
e 02 estagiários
colaboradores do CAU/RO

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Custo com vale
transporte / número de
funcionários

01/01/2017

31/12/2017

6.864

3.736

3.128

6.864

-

0,0

2,6

-

Vale Alimentação

Pagamento de auxílio
alimentação de 05
colaboradores do CAU/RO

Custear as despesas com
auxílio alimentação

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Custo com vale
alimentação / número
de funcionários

01/01/2017

31/12/2017

39.000

16.207

22.793

39.000

-

0,0

14,5

-

Custear as despesas de
Manutenção das atividades
intermediação dos estagiários administrativas e melhor
do CAU/RO
funcionamento do Conselho

Custo anual com
estagiários / Receita
corrente do Conselho

01/01/2017

31/12/2017

1.680

734

946

1.680

0

0,0

0,6

1.680,0

100,00

Custear as despesas referente Manutenção das atividades
a salários aos 02 estagiários administrativas e melhor
do CAU/RO
funcionamento do Conselho

Custo mensal com
estagiários /

01/01/2017

31/12/2017

10.498

7.560

2.938

10.498

0

0,0

3,9

10.497,6

100,00

01/01/2017

31/12/2017

8.000

(8.000)

-100,0

0,0

-

-

18

AT

19

AT

Serviço de Intermediação de Estagiários

Remuneração mensal ao
CIEE por conta da
contratação dos estagiários

20

AT

Remuneração de Estagiários

Remuneração de 02
estagiários do CAU/RO

21

E

Serviço de Medicina do Trabalho

Contratação de empresa
especializada no serviço de
medicina do trabalho

22

R

Serviço de Reparos e Adaptação

Realização de pequenos
Pequenos reparos na sede do
reparos e/ou consertos na
CAU/RO
sede do CAU/RO

23

R

Manutenção e conservação de veículos

Despesas miúdas de pronto pagamento

24

25

26

AT

AT

AT

Custear as despesas com
PPRA e PCMSO

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

-

-

-

33.499

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Quantidade de serviços
de manutenção
realizados / Serviços
necessários

01/01/2017

31/12/2017

15.000

7.199

15.100

22.299

7.299

48,7

8,3

Manutenção e conservação
de um (01) veículo

Custear despesas referente a Manutenção das atividades
manutenção do veículo oficial administrativas e melhor
do conselho
funcionamento do Conselho

Quantidade veículos /
número de manutenção

01/01/2017

31/12/2017

4.000

3.207

2.193

5.400

1.400

35,0

2,0

Despesas para suprimento
de fundos

Custear 03 suprimentos de
fundos no ano de 2017

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Taxas bancárias

Manutenção da conta
bancária do CAU/RO

Manutenção da conta
corrente e das duas contas
poupanças do CAU/RO

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Passagens - Funcionários

Participação dos
colaboradores do CAU/RO
em eventos promovidos pelo
CAU/RO

Custear despesas com diárias
Manutenção das atividades
aos colaboradores do CAU/RO
administrativas e melhor
em eventos promovidos pelo
funcionamento do Conselho
CAU/RO

4.000,0

74,07

01/01/2017

31/12/2017

3.741

2.758

983

3.741

-

0,0

1,4

-

Custo mensal bancária /
número de contas
bancárias do CAU

01/01/2017

31/12/2017

14.000

6.225

8.070

14.295

295

2,1

5,3

-

Viagens realizadas /
número de eventos
técnicos realizados no
ano

01/01/2017

31/12/2017

24.000

4.197

19.803

24.000

0,0

8,9

(0)

24.000,0

100,00

27

AT

Despesas com concurso

Contratação via concurso
público de empregados
públicos

Contratação de empresa para
Manutenção das atividades
a realização de certame para
administrativas e melhor
contratação de empregados
funcionamento do Conselho
públicos

Custo com concurso /
número de inscritos

01/01/2017

31/12/2017

17.000

-

17.000

17.000

28

AT

Diárias - Funcionários

Participação dos
colaboradores do CAU/RO
em eventos promovidos pelo
CAU/RO

Custear despesas com
passagens aos colaboradores
do CAU/RO em eventos
promovidos pelo CAU/RO

Manutenção das atividades
administrativas e melhor
funcionamento do Conselho

Viagens realizadas /
número de eventos
técnicos realizados no
ano

01/01/2017

31/12/2017

20.000

-

18.000

18.000

29

N

Aquisição de plataforma de cotação de preços

Elaboração de 05 processos
utilizando a ferramenta
"Banco de Preços".

Aquisição de itens para o
andamento das ações e
atividades do CAU/RO

Aquisição de materiais de
Custo de contratação /
expediente, veículo, recursos
Número de licitações
de Ti e equipamentos de
realizadas
copa e cozinha

01/05/2017

01/08/2017

2.000

Total

-

447.472

2.000

168.402

-

315.474

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO
.

483.876

-

0,0

6,3

(2.000)

-10,0

6,7

2.000

0,0

0,7

36.404

8,1

179,9

-

18.000,00

100,00

-

166.757

483.806

34,5

166.757

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2017
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para os projetos/atividades aprovados em 2017, que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados, e para os novos projetos/atividades. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional:
Presidência
Responsável Projeto/Atividade:
Raísa Tavares Thomaz
Tipo (Projeto ou Atividade):
Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade :
Representação Institucional do CAU/RO
Objetivo Geral :
Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades, por meio de estímulos a politicas públicas e privadas na sociedade rondoniense.
Objetivo Estratégico Principal :
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:
Intesificar a comunicação junto aos CAU/Ufs e CAU/BR para aprimorar o exercício da arquitetura e urbanismo
Descrição da Ação
Nº

AT/N/R/E/C

Ações

Detalhamento das
Metas

Metas

1

R

Participação de conselheiros em reuniões
plenárias do CAU/RO

12 reuniões plenárias
ordinárias e 02 reuniões
extraordinárias.

2

R

Participação de Fórum de Presidentes

04 reuniões ordinarias do
Fórum de Presidentes.

Período de Execução
Resultados
Esperados

Início

Término

Número de conselheiros
participantes em
plenárias / plenárias
definidas no ano

01/01/2017

31/12/2017

13.650,00

1.950

Partipação em Fóruns de
Presidentes / Fóruns
definidos

01/01/2017

31/12/2017

7.800,00

Participação em eventos
/ Eventos definidos pelo
CAU/BR

01/01/2017

31/12/2017

Participação em fóruns de
presidentes para debate de Participação em eventos
ações que possam alavancar / Eventos definidos pelo
a profissão de arquitetura e CAU/BR
urbanismo

01/01/2017

31/12/2017

Debate e apreciação de
Custear a participação dos
ações pertinentes ao
conselheiros titulares na
conselho para melhor
reunião plenária em reuniões
funcionamento e
ordinárias e extraordinárias
atendimento do CAU/RO
Participação em fóruns de
Custear a participação
presidentes para debate de
(diárias) da presidente em
ações que possam alavancar
fóruns de presidentes
a profissão de arquitetura e
urbanismo
Participação em fóruns de
Custear a participação
presidentes para debate de
(passagens) da presidente em ações que possam alavancar
fóruns de presidentes
a profissão de arquitetura e
urbanismo

3

R

Pagamento de passagens para viagens a serviço
do CAU/RO

04 reuniões ordinarias do
Fórum de Presidentes e
outros encontros
promovidos pelo CAU/BR.

4

R

Participação em encontros promovidos pelo
CAU/RO e CAU/BR

Custear a vinda de convidados
Atender a convites e
para ações como: palestras,
convocações de atividades
seminários entre outros
promovidas ou patrocinadas
promovidos ou com
pelo CAU.
participação do CAU/RO

Custo da Ação (R$)
Reprogramação 2017

Indicador da
ação

Total

Programação 2017
(A)

Variação
Proposta de
Reprogramação
(D=B+C)

Valores
(E=D-A)

11.700

13.650

-

6.500

9.750

16.250

19.050,00

8.594

21.000

10.000,00

7.800

6.100

50.500

24.844

48.550

Execução
Jan/Maio (B)

Projetado
Jun/Dez (C )

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO
.

Fundo de Apoio
% Partic.
(G)

%
(F=E/A)

A custear com
% Utilização do
Recursos do Fundo
Fundo de Apoio
de Apoio (R$)

0,0

5,1

-

8.450

108,3

6,0

-

29.594

10.544

55,3

11,0

-

13.900

3.900

39,0

5,2

-

73.394
73.394

22.894

45,3

27,3

0,0
0

Responsável pela
Execução

0,0

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2017
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para os projetos/atividades aprovados em 2017, que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados, e para os novos projetos/atividades. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional:
Gerência Administrativa
Responsável Projeto/Atividade:
Cássio Sousa Nascimento
Tipo (Projeto ou Atividade):
Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade :
Comunicação do CAU/RO
Objetivo Geral :
Divulgar ações desempenhadas pelo Conselho à sociedade e aos profissionais
Objetivo Estratégico Principal :
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Resultado esperado do Projeto/Atividade:
Divulgação das ações institucionais do Conselho
Descrição da Ação
Nº

1

2

AT/N/R/E/C

Ações

R

AT

Valorização Profissional junto a sociedade

Metas

Detalhamento das
Metas

Período de Execução
Resultados
Esperados

Indicador da
ação

Início

Término

Custo da Ação (R$)
Reprogramação 2017
Programação 2017
(A)

Cópias e Encadernações

Encadernação de processos
adminstrativos éticos e
financeiros

Aprimoramento das
atividades internas
adminstrativas e éticas do
CAU/RO

Número de processos
encadernados / número
de processos analisados

01/01/2017

31/12/2017

3.000,00

Despesas com correios e
telegráfos

Envios de correspondências
aos profissionais informando
sobre questões
administrativas, éticas

Aprimoramento das
atividades internas
adminstrativas e éticas do
CAU/RO

Número de
correspondências
enviadas / número de
profissionais ativos

01/01/2017

31/12/2017

1.000,00

Execução
Jan/Maio (B)

Projetado
Jun/Dez (C )

2.233

-

Variação
Proposta de
Reprogramação
(D=B+C)

Valores
(E=D-A)

Fundo de Apoio
% Partic.
(G)

%
(F=E/A)

A custear com
% Utilização do
Recursos do Fundo
Fundo de Apoio
de Apoio (R$)

767

3.000

(0)

0,0

1,1

-

1.000

1.000

-

0,0

0,4

-

Responsável pela
Execução

Valorização Profissional junto a sociedade

3

Quantidade de serviços
Divulgar ações institucionais
gráficos / Quantidade de
do CAU/RO junto a
eventos a serem
sociedade
promovidos

AT

Serviços Gráficos

Confeccção de folders,
adesivos mostrando o papel
no CAU na sociedade

AT

Serviços Gráficos

Confeccção de folders,
informativos, entre outros

Quantidade de serviços
gráficos / Quantidade de
eventos a serem
promovidos

Outros Serviços de
Comunicação e divulgação

Locação de espaço para
palestras, contratação de
serviços como backdrops,
entre outros

Quantidade de serviços
realizados / Quantidade
de eventos a serem
promovidos

4

5

01/01/2017

31/12/2017

10.000,00

6.409

3.591

10.000

01/01/2017

31/12/2017

01/01/2017

31/12/2017

3.000,00

1.135

1.865

3.000

01/01/2017

31/12/2017

5.000,00

-

5.000

5.000

-

-

0,0

3,7

-

-

0,0

0,0

-

-

0,0

1,1

-

-

0,0

1,9

-

Promoção da ética profissional
6

AT

01/01/2017

31/12/2017

-

0,0

0,0

-

Quantidade de serviços
Divulgar ações institucionais
gráficos / Quantidade de
do CAU/RO junto a
eventos a serem
sociedade
promovidos

01/01/2017

31/12/2017

4.000,00

-

4.000

4.000

-

0,0

1,5

-

Divulgar ações institucionais Participação do CAU em
do CAU/RO junto a
colações de grau /
sociedade
Número de IES no Estado

01/01/2017

31/12/2017

2.000,00

-

2.000

2.000

-

0,0

0,7

-

01/01/2017

31/12/2017

-

0,0

0,0

-

01/01/2017

31/12/2017

-

0,0

3,7

-

01/01/2017

31/12/2017

-

0,0

0,0

-

01/01/2017

31/12/2017

20.000,00

0

0,0

7,4

-

01/01/2017

31/12/2017

8.000,00

-

0,0

3,0

-

7

8

9

AT

AT

Cartilhas informando ações
Confecção de cartilhas,
desempenhadas pelo
informativos, folders sobre o
Conselho aos profissionais
papel do CAU
Ações voltadas aos acadêmicos em Arquitetura e
arquitetos e urbanistas
Urbanismo
Cerimônia de entrega dos
Entrega de folders, capacetes
registros provisórios aos
com a logo do conselho, entre
acadêmicos recém formados outros

10

11

AT

Divulgação em jornal e
revistas

Divulgação de reportagem em
jornal impresso

Quantidade de
reportagens feitas /
Quantidade de jornais
impressos no Estado
Quantidade de
Divulgar ações institucionais
reportagens feitas /
do CAU/RO junto a
Quantidade de canais tv
sociedade
e rádio no Estado

-

-

10.000,00

-

10.000

10.000

12

AT

Divulgação em Rádio e TV

Inserções em radio
informando as principais
ações do conselho

13

AT

Envio via correios de
informativos e/ou
notificações a arquitetos e
urbanistas

Envios de correspondências
aos profissionais informando
sobre questões
administrativas, éticas

Aprimoramento das
atividades internas
adminstrativas e éticas do
CAU/RO

14

AT

Serviços Fotográficos e
Vídeos

Elaboração de vídeos
institucionais sobre o
conselho

Números de vídeos
institucionais elaborados
Divulgar a população local o
/ Inserções que
papel do CAU/RO na
contenham assuntos
sociedade
referentes a arquitetura
e urbanismo

15

AT

Confeccção de folders,
adesivos mostrando o papel
no CAU na sociedade

Número de serviços
Apresentar aos profissionais e Divulgar ações institucionais
gráficos realizados /
sociedade em geral as ações do CAU/RO junto a
ações desempenhadas
promovidas pelo conselho
sociedade
ao longo do ano

01/01/2017

31/12/2017

-

-

0,0

0,0

-

16

AT

Outros Serviços de
Comunicação e divulgação

Locaçõ de espaço para
palestras, contratação de
serviços como backdrops,
entre outros

01/01/2017

31/12/2017

-

-

0,0

0,0

-

01/01/2017

31/12/2017

-

-

0,0

0,0

-

Divulgação institucional do CAU/RO

Divulgar ações institucionais
do CAU/RO junto a
sociedade

Número de
correspondências
enviadas / número de
profissionais ativos

Quantidade de serviços
realizados / Quantidade
de eventos a serem
promovidos

17

18

19

20

-

AT

Divulgação em jornal de
grande circulação no estado
homenagem ao dia do
arquiteto

Divulgação de reportagem em Divulgar ações institucionais Quantidade de inserções
jornal impresso no dia do
do CAU/RO junto a
/ número de jornais no
arquiteto e urbanista
sociedade
Estado

01/01/2017

31/12/2017

5.000,00

AT

Inserções realizados /
Inserções em rádio e tv sobre Inserções em radio na semana Divulgar ações institucionais
número de inserções que
o papel do arquiteto e
de comemoração do dia do
do CAU/RO junto a
tratam sobre arquitetura
urbanista
arquiteto
sociedade
e urbanismo

01/01/2017

31/12/2017

8.000,00

AT

Envio de correspondência a
cada profissional em
comemoração ao dia do
arquiteto

01/01/2017

31/12/2017

Quantidade de serviços
Divulgar ações institucionais
gráficos / Quantidade de
do CAU/RO junto a
eventos a serem
sociedade
promovidos

01/01/2017

Homenagem do Dia do Arquiteto

Envio de correspondências
aos profissionais ativos em
homenagem ao dia do
arquiteto

Prestigiar os profissionais
arquitetos e urbanistas em
homenagem ao dia do
profissional arquiteto e
urbanista

Número de
correspondências
enviadas / número de
profissionais ativos

1.569

-

18.431

20.000

8.000

8.000

2.500

5.000

-

0,0

1,9

-

-

8.000

8.000

-

0,0

3,0

-

5.000,00

-

5.000

5.000

-

0,0

1,9

-

31/12/2017

6.138,77

-

6.139

6.139

-

0,0

2,3

-

2.500

21

AT

Divulgação em locais de
Divulgação de stands com
grande circulação (shopping)
imagens dos profissionais
homenagem aos
arquitetos do Estado
profissionais

22

AT

Serviços Gráficos

Confeccção de folders,
informativos, entre outros

Número de serviços
Divulgar ações institucionais
gráficos realizados /
do CAU/RO junto a
ações desempenhadas
sociedade
ao longo do ano

01/01/2017

31/12/2017

7.000,00

2.000

5.000

7.000

-

0,0

2,6

-

Outros Serviços de
Comunicação e divulgação

Locação de espaço para
palestras, contratação de
serviços como backdrops,
entre outros

Promover a profissão da
arquitetura e urbanismo
junto aos profissionais
arquitetos e urbanistas e
sociedade em geral

Quantidade de serviços
gráficos / Quantidade de
eventos a serem
promovidos

01/01/2017

31/12/2017

5.000,00

664

4.336

5.000

0

0,0

1,9

-

5.926

9.074

15.000

10.000

10.000

23

AT

24

AT

Publicação de outdoors institucionais do
Conselho

Divulgação de 20 outdoor
institucionais no Estado de
Rondônia

Divulgação e ampliação das
atividades promovidas pelo
Divulgar ações institucionais
CAURO e informativos quanto do CAU/RO junto a
a importância do profissional sociedade
arquiteto e urbanista

Número de outdoors
inseridos no Estado /
pelas maiores cidades do
Estado

01/01/2017

31/12/2017

15.000,00

25

AT

Publicação de placas institucionais

Divulgação de ações do
conselho por meio de
busdoor em 20 ônibus de
transporte público no
município de porto velho

Divulgação e ampliação das
atividades promovidas pelo
Divulgar ações institucionais
CAURO e informativos quanto do CAU/RO junto a
a importância do profissional sociedade
arquiteto e urbanista

Número de inserções em
transporte públicos /
número de onibus na
capital

01/01/2017

31/12/2017

10.000,00

-

26

AT

Divulgação de ações do Conselho em mídias
(rádios, TV)

Inserção em tv de ações
institucionais do conselho

27

AT

Pesquisa de avaliação de
Pesquisa a ser realizada no site do Conselho para
avaliação junto aos
medir a satisfação dos profissionais com o
profissionais arquitetos e
Conselho
urbanistas ativos

Divulgação e ampliação das
atividades promovidas pelo
Divulgar ações institucionais
CAURO e informativos quanto do CAU/RO junto a
a importância do profissional sociedade
arquiteto e urbanista
Possibilitar um
acompanhamento de
satisfação trimestral dos
profissionais arquitetos e
urbanistas

Número de inserções na
TV / número de notícias
relacionadas a
arquitetura e urbanismo

01/01/2017

31/12/2017

Divulgar ações institucionais Quantidade de pesquisas
do CAU/RO junto a
realizadas / Número de
sociedade
profissionais ativos

01/01/2017

31/12/2017

Total
LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO
.

8.000,00

135.139
135.139

-

22.436
22.436

8.000

112.703
112.703

8.000

135.139
135.139

(0)

0,0

50,2

0

0,0

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2017
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para os projetos/atividades aprovados em 2017, que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados, e para os novos projetos/atividades. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional:
Gerência Administrativa
Responsável Projeto/Atividade:
Cássio Sousa Nascimento
Tipo (Projeto ou Atividade):
Projeto
Denominação do Projeto ou Atividade :
Capacitação de Funcionários e dirigentes do CAU/RO
Objetivo Geral :
Capacitar o quadro funcional e os dirigentes do CAU/RO
Objetivo Estratégico Principal :
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Resultado esperado do Projeto/Atividade:
Propiciar um maior conhecimento administrativo e técnico, público das ações a serem desempenhadas pelo CAU/RO
Descrição da Ação
Nº

1

AT/N/R/E/C

Ações

Investimento em capacitação de conselheiros
e/ou funcionários do CAU/RO

R

Detalhamento das
Metas

Metas
Participação em 04
capacitações voltadas a área
administrativa como: pregão
eletrônico, termo de
referência, edital entre
outros

Período de Execução
Resultados
Esperados

Capacitação dos
Custear a participação dos
colaboradores do conselho
colaboradores do CAU/RO em
em ações administrativas
treinamentos e capacitações
como: pregão eletrônico,
no ano de 2017.
termo de referência

Indicador da
ação

Início

Término

Participação em
treinamentos / números
de colaboradores do
Conselho

01/01/2017

31/12/2017

Total
LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO
.

Custo da Ação (R$)
Reprogramação 2017
Programação 2017
(A)

Execução
Jan/Maio (B)

Projetado
Jun/Dez (C )

10.208,04

5.181

4.319

10.208
10.208

5.181
5.181

4.319
4.319

Variação
Proposta de
Reprogramação
(D=B+C)

Valores
(E=D-A)

Fundo de Apoio
% Partic.
(G)

%
(F=E/A)

A custear com
% Utilização do
Recursos do Fundo
Fundo de Apoio
de Apoio (R$)

9.500

(708)

-6,9

3,5

9.500

9.500
9.500

(708)

-6,9

3,5

9.500,0

Responsável pela
Execução

100,00

100,0

0

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2017
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para os projetos/atividades aprovados em 2017, que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados, e para os novos projetos/atividades. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional:
Comissão de Ensino Formação e Exercício Profissional
Responsável Projeto/Atividade:
Stainer Barbosa Barbosa
Tipo (Projeto ou Atividade):
Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade :
Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEP
Objetivo Geral :
Proporcionar uma interação entre o Conselho e os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Principal :
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Resultado esperado do Projeto/Atividade:
Promoção do exercício profissional no Estado
Descrição da Ação
Nº

1

AT/N/R/E/C

R

Ações

Participação em seminários e encontros da CEF

Metas

Detalhamento das
Metas

Período de Execução
Resultados
Esperados

Indicador da
ação

Custo da Ação (R$)
Reprogramação 2017

Início

Término

Programação 2017
(A)

Execução
Jan/Maio (B)

Projetado
Jun/Dez (C )

Variação
Proposta de
Reprogramação
(D=B+C)

Valores
(E=D-A)

Fundo de Apoio
% Partic.
(G)

%
(F=E/A)

A custear com
% Utilização do
Recursos do Fundo
Fundo de Apoio
de Apoio (R$)

01 Reunião

Participação em eventos
Custear a participação
Participação em eventos
referentes a ensino e
(diárias) dos membros em
/ Eventos definidos pelo
formação possibilitando
eventos voltadas a atividades
ações efetivas e objetivas do CAU/BR
da comissão
conselho

01/01/2017

31/12/2017

5.000,00

3.900

3.100

7.000

2.000

40,0

2,6

-

01/01/2017

31/12/2017

6.000,00

4.550

2.450

7.000

1.000

16,7

2,6

-

15.516

941

6,5

5,8

-

5.850

-

0,0

2,2

-

35.366
35.366

3.941

12,5

13,1

2

R

Participação em seminários e encontros da CEP

02 Reuniões

Participação em eventos
Custear a participação
referentes a exercício
Participação em eventos
(diárias) dos membros em
profissional possibilitando
/ Eventos definidos pelo
eventos voltadas a atividades
ações efetivas e objetivas do CAU/BR
da comissão
conselho

3

R

Pagamento de passagens para viagens a serviço
do CAU/RO

Partiipação de 03 eventos
que envolvam a CEFEP

Custear a participação
(passagens) dos membros em
eventos voltadas a atividades
da comissão

Participação em eventos
referentes a ensino,
Participação em eventos
formação e exercício
/ Eventos definidos pelo
profissional possibilitando
CAU/BR
ações efetivas e objetivas do
conselho

01/01/2017

31/12/2017

14.575,00

8.549

6.968

4

R

Deslocamento para reuniões de comissões

12 reuniões de comissão

Custear a participação dos
membros titulares nas
reuniões ordinárias da
comissão

Debate e apreciação de
Participação em reuniões
ações pertinentes a comissão
de comissão / reuniões
como: análise de processos
mensais da comissão
éticos, entre outros.

01/01/2017

31/12/2017

5.850,00

3.537

2.313

20.536
20.536

14.831
14.831

Total
LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO
.

31.425
31.425

0,0
0

0,0

Responsável pela
Execução

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2017
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para os projetos/atividades aprovados em 2017, que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados, e para os novos projetos/atividades. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional:
Comissão de Ética e Disciplina
Responsável Projeto/Atividade:
Cristóvao Otero de Aguiar Araújo
Tipo (Projeto ou Atividade):
Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade :
Por uma ética profissional no CAU/RO
Objetivo Geral :
Divulgar e implementar a ética profissional do CAU/RO
Objetivo Estratégico Principal :
Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Resultado esperado do Projeto/Atividade:
Aprimorar as ações voltadas a ética e disciplina junto aos profissionais e acadêmicos em arquitetura e urbanismo
Descrição da Ação
Nº

1

2

3

AT/N/R/E/C

R

R

Custo da Ação (R$)
Reprogramação 2017

Fundo de Apoio

Participação em encontros e
Seminários da CED

Custear a
participação
(diárias) dos
Participação em 05
membros em
encontros da CED.
eventos voltadas a
atividades da
comissão

Participação em
eventos referentes
a ética e disciplina
possibilitando
ações efetivas e
objetivas do
conselho

Participação em eventos
/ Eventos definidos pelo
CAU/BR

01/01/2017

31/12/2017

11.000,00

9.750

4.250

14.000

3.000

27,3

5,2

-

Pagamento de passagens para
viagens a serviço do CAU/RO

Custear a
participação
(passagens) dos
Participação em 05
membros em
encontros da CED.
eventos voltadas a
atividades da
comissão

Participação em
eventos referentes
a ética e disciplina
possibilitando
ações efetivas e
objetivas do
conselho

Participação em eventos
/ Eventos definidos pelo
CAU/BR

01/01/2017

31/12/2017

14.575,00

11.309

4.208

15.516

941

6,5

5,8

-

Custear a
participação dos
membros titulares
nas reuniões
ordinárias da
comissão

Debate e
apreciação de
ações pertinentes a
comissão como:
análise de
processos éticos,
entre outros.

Participação em reuniões
de comissão / reuniões
mensais da comissão

01/01/2017

31/12/2017

5.850,00

2.600

3.250

-

0,0

2,2

-

31.425
31.425

23.659
23.659

11.708
11.708

12 reuniões de
comissão

Execução
Jan/Maio (B)

Projetado
Jun/Dez (C )

4

5.850

Total

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO
.

35.366
35.366

%
(F=E/A)

A custear com
% Utilização do
Recursos do Fundo
Fundo de Apoio
de Apoio (R$)

Término

Proposta de
Reprogramação
(D=B+C)

Valores
(E=D-A)

% Partic.
(G)

Início

Metas

Programação 2017
(A)

Variação

Indicador da
ação

Deslocamento para reuniões de
comissões

R

Período de Execução
Resultados
Esperados

Ações

Detalhamento das
Metas

-

0,0

0,0

3.941

12,5

13,1

-

-

0,0

0,0

Responsável pela
Execução

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2017
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para os projetos/atividades aprovados em 2017, que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados, e para os novos projetos/atividades. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional:
Comissão de Atos Administrativos e Finanças
Responsável Projeto/Atividade:
Heverton Luiz Nascimento do Carmo
Tipo (Projeto ou Atividade):
Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade :
Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CAF
Objetivo Geral :
Organizar os processos administrativos e financeiros visando uma gestão transparente
Objetivo Estratégico Principal :
Assegurar a sustentabilidade financeira
Resultado esperado do Projeto/Atividade:
Possibilitar um aprimoramento das ações internas e administrativas do Conselho
Descrição da Ação
Nº

AT/N/R/E/C

Ações

Metas

Detalhamento das
Metas

Período de Execução
Resultados
Esperados

Indicador da
ação

Início

Término

Custo da Ação (R$)
Reprogramação 2017
Programação 2017
(A)

Execução
Jan/Maio (B)

Projetado
Jun/Dez (C )

Variação
Proposta de
Reprogramação
(D=B+C)

Valores
(E=D-A)

Fundo de Apoio
% Partic.
(G)

%
(F=E/A)

A custear com
% Utilização do
Recursos do Fundo
Fundo de Apoio
de Apoio (R$)

1

R

Participação de encontros da COA e CPFI

Participação em eventos
Custear a participação
referentes ao planejamento Participação em eventos
Participação em 03 reuniões (diárias) dos membros em
e finanças possibilitando
/ Eventos definidos pelo
da COA e CPFI
eventos voltadas a atividades
ações efetivas e objetivas do CAU/BR
da comissão
conselho

01/01/2017

31/12/2017

11.000,00

3.900

10.100

14.000

3.000

27,3

5,2

-

2

R

Pagamento de passagens para viagens a serviço
do CAU/RO

Participação em eventos
Custear a participação
referentes ao planejamento Participação em eventos
Participação em 03 reuniões (passagens) dos membros em
e finanças possibilitando
/ Eventos definidos pelo
da COA e CPFI
eventos voltadas a atividades
ações efetivas e objetivas do CAU/BR
da comissão
conselho

01/01/2017

31/12/2017

14.575,00

3.367

12.150

15.517

942

6,5

5,8

-

Responsável pela
Execução

3

R

Deslocamento para reuniões de comissões

12 reuniões de comissão

Custear a participação dos
membros titulares nas
reuniões ordinárias da
comissão

Debate e apreciação de
ações pertinentes a comissão
como: aprovação da contas Participação em reuniões
trimestrais, anuais, relatório de comissão / reuniões
de gestão e questões
mensais da comissão
administrativas internas do
CAU/RO

01/01/2017

31/12/2017

5.850,00

488

5.363

4

Total

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO
.

5.850

31.425
31.425

7.755
7.755

27.612
27.612

35.367
35.367

-

0,0

2,2

-

0,0

0,0

3.942

12,5

13,1

-

-

-

0,0

0,0

0

