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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012  

CAU/BA 
 

(PARTE 1: ANÁLISE GERAL DO DESEMPENHO DE RESULTADOS) 

 

RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO: Guivaldo D’Alexandria Baptista (Presidente em exercício) 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06.02.2013 

 

1. DADOS GERAIS DO CAU/UF 

1.1 METAS:  

APRESENTAR A INSTITUIÇÃO E POTENCIALIZAR A APROXIMAÇÃO DO CONSELHO E PROFISSIONAIS 

1.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012: 

Constituição Jurídica 

Estruturação e organização das Plenárias 

Estruturação e organização das atividades de suporte interna 

Estruturação e organização das reuniões das Comissões Regimentais 

Estruturação física do CAU/BA com aquisição de equipamentos e mobiliários 

Realização de Seminários de Interiorização 

Reuniões com órgãos públicos para apresentação e proposição de parcerias 

Fiscalização orientativa e “de ofício” dirigida aos órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais. 

Participação em Feiras e Congressos, como expositor e apoiador; 

Execução de recadastramento e coleta de dados  

Realização do Dia do Arquiteto 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS: 

Implantação de reuniões internas de alinhamento em continuidade regular com vistas a socialização das informações; 

Regularização de calendário de reuniões das Comissões regimentais; 

Disciplinamento de horário de atendimento externo, para otimizar os atendimentos virtuais. 
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1.4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

 

1.4.1 QUADRO GERAL DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificação Previsto Executado % Executado 

FONTES    

1.  Receitas de Arrecadação 1.359.482,03 1.487.320,10 109,40% 

1.1 Anuidades   498.241,70    666.269,10 133,72% 

1.1.1 Pessoa Física   455.493,86    602.091,15 132,18% 

1.1.2 Pessoa Jurídica     42.747,84      64.177,95 150,13% 

1.2 RRT   861.240,33    821.051,00   95,33% 

2.  Aplicações Financeiras     73.133,57      72.040,39   98,51% 

3.  Outras Receitas   582.349,17    582.569,35 100,04% 

4.  Fundo de Apoio         0,00              0,00  ---------- 

5.  Saldos de Exercícios Anteriores         0,00              0,00 ---------- 

 I – TOTAL 2.014.964,77 2.141.929,84 106,30% 

USOS    

1.  Projetos  ------------ ----------------- ------------ 

2.  Atividades 2.014.964,77 1.227.834,09 60,94% 

II – TOTAL 2.014.964,77 1.227.834,09 60,94% 

VARIAÇÃO (I-II) ------------------   914.095,75 ---------- 
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1.4.1.1 JUSTIFICATIVA (QUANDO A VARIAÇÃO FOR INFERIOR OU SUPERIOR A 20%) 

           A VARIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO DE 2012 FOI NO PERCENTUAL DE 60,94% DEVIDO, PRINCIPALMENTE, PELA NÃO AQUISIÇÃO DO IMÓVEL 

PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE, SENDO ESTE PROJETO TRANSFERIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 

 
1.4.2 QUADRO COMPARATIVO DE EXECUÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESAS: 

 

  Previsto Executado 

Especificação Valor  % Part. Valor % Part. % Executado 

    Pessoal 580.091,50 28,79% 565.686,10 28,07% 97,52% 

Salários e Encargos 555.155,90 27,55% 546.250,60 27,11% 98,40% 

Diárias   24.935,60 1,24%   19.435,50 0,96% 77,94% 

Outras Despesas ------------- 0,00% ------------ 0,00% 0,00% 

Material de Consumo   34.000,00 1,69% 14.711,59 0,73% 43,27% 

   Serviços de Terceiros 796.774,10 39,54% 469.255,43 23,29% 58,89% 

   Diárias 115.000,00 5,71% 101.726,69 5,05% 88,46% 

   Passagens    75.400,70 3,74%   66.664,84 3,31% 88,41% 

    Serviços Prestados 498.243,40 24,73%  196.507,55 9,75% 39,44% 

    Aluguéis e Encargos   62.500,00 3,10%   62.500,00 3,10% 100,00% 

    Outras Despesas   55.630,00 2,76%   41.856,35 2,08% 75,24% 

   Encargos Diversos   11.750,00 0,58%     2.811,78 0,14% 23,93% 

   Soma 1.432.615,60 71,10% 1.052.464,90 52,23% 73,46% 

   Imobilizado    582.349,17 28,90%    175.369,19 8,70% 30,11% 

  TOTAIS 2.014.964,77 100,00% 1.227.834,09 60,94% 60,94% 

 
1.4.2.1 JUSTIFICATIVA (QUANDO A VARIAÇÃO FOR INFERIOR OU SUPERIOR A 20%) 
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1.4.3 QUADRO DE EXECUÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESAS: 

 

 
  PESSOAL 

MATERIAL 

DE 

CONSUMO 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

ENCARGOS 

DIVERSOS 
IMOB. 

TOTAL 

Executado 

%        

EXEC. 
COMISSÃO/ 

UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA 
Salários e 

Encargos 
Diárias Diárias Passagens 

Serviços 

Prestados 

Aluguéis e 

Encargos 

Outras 

Despesas 

SEDE CAU/BA 2.014.964,77 555.155,90 24.935,60 34.000,00 115.000,0 75.400,70 498.243,40 62.500,00 55.630,00 11.750,00 582.349,17 1.227.834,09 60,94% 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1.4.3.1 JUSTIFICATIVA (QUANDO A VARIAÇÃO FOR INFERIOR OU SUPERIOR A 20%) 

 

 

2 1.5 EVENTOS IMPORTANTES: 

 

Participação da FEIRA “CONSTRUIR BAHIA 2012” como expositor; 

Apoio Institucional para a realização da exposição denominada “A ARQUITETURA DE LELÉ: FÁBRICA E INVENÇÃO” a ser realizada no período de 06 a 25 de novembro de 2012, no Teatro Castro Alves,  em 

Salvador/Ba promovida pelo IAB/BA; 

Organização e execução do “DIA DO ARQUITETO” com programação idealizada como Debate Técnicos da seguinte abordagem: “O papel social da Arquitetura na atualidade” em 15.12.2012. 

 

3 1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Há que se elevar a autonomia local sem desconstrução da filosofia sistêmica, sob pena de inviabilizar atividades e especialmente, a implementação de uma gestão orçamentária e de incremento de 

receita potencializada.  

Há que se construir de forma coletiva o planejamento de ações sistêmicas, o alinhamento estratégico organizacional, especialmente no que se refere a concepção do planejamento e dos objetivos 

estratégicos da nossa organização, inclusive no que tange a formatação das diretrizes estratégicas, as quais serão operacionalizadas pelos Estados.  
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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012 
CAU/BA 

(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS) 

 

COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL: PRESIDÊNCIA  

COORDENADOR/ RESPONSÁVEL: JANDIRA FRANÇA – ATÉ 17.09.2012 

Guivaldo D’Alexandria Baptista – de 17.09 a 31.12.2012  

 

2. DADOS DA COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL 

2.1 METAS: 

 

Regularização Jurídica 

Suporte às atividades da Presidência 

Organização das Comissões Regimentais 

Inserção da imagem do CAU/BA em eventos, feiras, seminários; 

Ações de interiorização 

Ações de Fiscalização 

Aquisição de equipamentos e mobiliários para montagem da estruturação interna; 

Sistematização das reuniões Plenárias; 

Celebração de parcerias com objetivo de promover a valorização profissional e imagem do CAU/BA; 

Estruturação e organização do atendimento para recadastramento e coleta; 

Organização e execução da Comemoração do Dia do Arquiteto. 
 
2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012: 

Constituição formal do CAU/BA, para celebração do respectivo contrato de locação, contratação de seguro fiança e abertura da conta bancária da instituição; 

Aquisição de softwares para utilização de notebook e implantação do sistema de rede; 

Aquisição de computadores para operacionalização dos serviços do CAU/BA; 

Aquisição dos mobiliários necessários para operacionalização do atendimento e serviços a serem prestados ao CAU/BA; 

 

2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS: 
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Institucionalização de reuniões regulares com a equipe de trabalho objetivando alinhar rumos e estabelecer prioridades de atuação; 

Elaboração de agenda de eventos onde se identifique oportunidades de participação do CAU/BA; 

Elaboração de Plano de Comunicação objetivando direcionar, organizar e estruturar ações de divulgação da instituição. 

 

2.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES): 

      

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

DENOMINAÇÃO/Ações METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS RESULTADOS JUSTIFICATIVAS 

A Regularização da constituição 

jurídica do CAU-BA 

 

Constituição Jurídica e Formalização 

CAU/BA – âmbito federal e 

municipal 

100% realizada Celebração do respectivo contrato 

de locação, contratação de seguro 

fiança e abertura da conta 

bancária da instituição. 

-x-x-x- 

A Secretaria executiva da 

Presidência 

 

Secretariado e suporte as atividades 

da Presidência do Conselho 

100% realizada Sistematização, estruturação e 

organização das rotinas do 

institucional. 

-x-x-x- 

A Manutenção das atividades 

Internas 

 

Prover materiais de consumo e 

serviços diversos para manutenção 

das atividades internas 

100% realizada Sistematização, estruturação e 

organização das rotinas do 

institucional. 

-x-x-x- 

A Alinhamento de diretrizes para 

estruturação  da Comissão de 

ensino 

Reunião da Comissão de Ensino 

CAU-BR – CAU-BA  
100% realizada Troca de informações que 

subsidiaram alinhamento da 

Comissão Regional regimental. 

-x-x-x- 

A Congresso da FENEA para 

apresentação do CAU-BA 

Inserção da imagem do CAU-BA em 

entidades representativas de 

estudantes de arquitetura e 

urbanismo 

100% realizada Divulgação do CAU/BA enquanto 

instituição de fiscalização 

profissional do segmento. 

-x-x-x- 

A Interiorização CAU/BA 2012 Realização 10 (dez) Seminários de 

Interiorização CAU-BA nas regiões de 

maior concentração de arquitetos e 

urbanistas, objetivando a 

apresentação do Conselho. 

70% realizada (7 seminários) Apresentação do novo ente, 

divulgação dos serviços e 

estabelecimento de relação de 

atendimento aproximada com os 

profissionais de cada região. 

A ocorrência da doença que 

ensejou afastamento da 

Presidência acarretou 

sobrestamento de 

determinadas ações. 

A Apresentação do CAU-BA aos 

órgãos públicos do âmbito 

federal, estadual e municipais. 

Enviar ofícios de apresentação do 

CAU-BA, propondo parcerias e 

solicitação de informações quanto à 

presença de arquitetos e contratos 

na área da arquitetura e urbanismo 

aos órgãos públicos. 

100% realizada Apresentação do novo ente criado 

por Lei e da necessidade de 

alteração de solicitação da ART 

para RRT dos profissionais arquitetos 

e urbanistas. 

-x-x-x- 

      

A Fiscalização orientativa - 

preventiva 

Identificar temática e segmento de 

atuação. 
100% realizada Elaboração de estudo segmentado -x-x-x- 
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 Realizar visitas (orientativas-

preventivas) por temática e em 

segmento na Cidade de Salvador 

Realizar visitas ( orientativas-

preventivas) por temática e em 

segmento em Cidades do Interior do 

Estado da Bahia 

de atuação da fiscalização para 

efeito de planejamento da atuação 

para 2013. 

A Oficiamento de órgãos 

públicos de áreas 

convergentes  

 

Envio de ofícios às Prefeituras acima 

de 20.000 (vinte mil) habitantes 

propondo celebração de parcerias 

voltadas ao intercâmbio de dados 

para fiscalização.  

Realização de visitas de 

sensibilização para discussão do 

formato da parceria; 

Elaboração de instrumentos que 

formalizará a parceria e sua 

assinatura 

100% realizada Elaboração de minuta de convênio 

para formalização da parceria para 

efeito de intercâmbio de dados e 

otimização das ações de 

fiscalização. 

-x-x-x- 

A Treinamentos e mini cursos - 

“passo a passo” do(s) 

Sistema(s) SICCAU 

02 (dois) Treinamentos direcionados 

para profissionais. 

50% realizada Otimização dos custos com 

realização de treinamento local em 

evento, em que o CAU/BA 

participou como expositor. 

A justificativa para não 

realização de curso individual 

se dá pela necessidade de 

otimização dos gastos. O 

CAU/BA promoveu 

treinamentos e orientações 

pessoais e individuais quando 

do atendimento dos 

profissionais para efeito de 

recadastramento e coleta, 

além da participação – como 

expositor – em evento 

vinculado ao segmento. 

A Reuniões Plenárias Realização regular das Reuniões 

plenárias mensais para 

compartilhamento de gestão. 

100% realizada A aprovação regular de calendário 

para reuniões das Comissões 

Regimentais fomentam a troca das 

informações e compartilhamento 

da gestão. 

-x-x-x- 

A Reuniões das Comissões 

Regimentais 

 

05 Reuniões da Comissão de 

Planejamento e Finanças 

04 Reuniões da Comissão de Atos 

Administrativos 

04 Reuniões da Comissão de Ensino 

e Formação Profissional 

04 Reuniões da Comissão de 

Exercício Profissional e Fiscalização 

100% realizada Promoção da regularidade e 

constância de atuação das 

Comissões. 

-x-x-x 

A Feiras , Congressos e Eventos - participação com 01 stand de 100% realizada Inserção do CAU em eventos de -x-x-x- 
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de Arquitetura e Urbanismo 30m² na FEIRA CONSTRUIR BAHIA 

2012 

 

convergência com sua atuação, 

além de atendimento aos 

profissionais e 

treinamento/esclarecimentos do 

SICCAU. 

A Participação em eventos 

nacionais, congressos, 

conferencias de Arquitetura e 

Urbanismo 

Participar com representante em  

eventos anuais nacionais de 

destaque, em Arquitetura e 

Urbanismo 

100% realizada Coleta de dados de experiências 

comparadas vinculadas a 

organização e fiscalização da 

atuação profissional. 

-x-x-x- 

A Recadastramento profissional Disponibilização de pontos regionais 

para recadastramento dos 

profissionais do Estado da Bahia 

100% realizada Atualização do banco de dados e 

coleta para emissão dos novos 

documentos de identificação 

profissional. 

-x-x-x- 

A Convênios com entidades 

parceiras. 

Firmar convenio com IAB realização 

do evento Exposição A Arquitetura 

de Lelé em Salvador de 06 a 25 de 

novembro de 2012 

100% realizada Inserção da imagem do CAU/BA e 

fomento a valorização profissional. 

-x-x-x- 

A Dia do Arquiteto e Urbanista Realização de Seminário em 

Salvador  em Comemoração ao dia 

do Arquiteto 2012 

100% realizada Realização de Debate Temático em 

Comemoração ao Dia do Arquiteto. 

-x-x-x- 

A Informatização CAU-BA Aquisição de impressora – 

digitalizadora de mesa 

- projetor de imagens, micro 

computadores estações completas,  

servidor, notebooks, impressoras 

multifuncionais,  Ipad, Smartphones – 

Iphone. 

100% realizada Montagem da estrutura do 

Conselho e seu funcionamento; 

-x-x-x- 

A Informatização regular do 

CAU-BA 

Aquisição   softwares Office Std 2010 

Aquisição  software WinSvrStd 2012 

Aquisição  softwares WinSvrCAL 2012 

Aquisição de  Switch Cisco 

100% realizada Montagem da estrutura do 

Conselho e seu funcionamento; 

-x-x-x- 

A Estruturação mobiliária do 

CAU-BA 

Mobiliar a sede do CAU-BA para 

melhor funcionamento de suas 

unidades 

Locação de aparelhos de ar-

condicionado 

Aquisição condicionador de ar 

Springer 

Aquisição de central telefônica 

Aquisição de  mesas dobráveis 

Aquisição de  mesa executiva de 

reunião 

Aquisição de cadeiras fixas com 

prancheta 

100% realizada Montagem da estrutura do 

Conselho e seu funcionamento; 

-x-x-x- 
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Aquisição de  armários  

Aquisição de prateleiras para 

parede 

Aquisição de poltronas giratórias 

Aquisição de sofá 

Aquisição de gabinete executivo 

Aquisição de aparelhos telefônicos 
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2.5  EVENTOS IMPORTANTES: 

 
A participação em eventos como apoiador, expositor, foram marcantes para disseminação dos serviços do CAU e estabelecimentos de aproximação com os profissionais, além 

de configurar ações  de fortalecimento da imagem; 

A realização do DIA DO ARQUITETO idealizado enquanto evento técnico que cuidou de debater, em diferentes perspectivas, o “Papel Social da Arquitetura na atualidade”, confirmou o novo 

formato de organização para Comemoração da data. 

A atuação direcionada ao atendimento dos profissionais para recadastramento e coleta de dados propiciou um contato com os profissionais, além da implementação de pesquisa com objetivo 

de construir a matriz educacional do CAU/BA voltada à valorização profissional. 

 

 
 
 
 
 
 
2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
 
O primeiro ano de atuação, seja sob a perspectiva orçamentária ou operacional, direcionou de forma mais realista, o planejamento das atividades e a forma de atuação do CAU/BA. Faz-se 

necessário, entretanto, para que as ações locais sejam mais eficazes e que viabilize uma execução mais autônoma, sem desconstrução do sistema, sob pena de afastarmos o profissional, empresa 

do segmento, e reduzirmos receitas, diante da unilateralidade verificadas no decorrer do exercício. 

A política de comunicação impõe reflexão, seja no âmbito sistêmico, ou no âmbito local.  

A construção da imagem e sua consolidação é de visceral importância quando do nascimento institucional.  

A valorização profissional perpassa pela política de comunicação institucional, bem como a construção de projetos sistêmicos de atuação. 

De toda forma, ao final do exercício, os resultados foram positivos, atingimos as metas e estabelecemos uma relação de atendimento com os profissionais, que minimizaram os impactos e 

insatisfações geradas pelo do “novo”. 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR:  GUIVALDO D’ALEXANDRIA BAPTISTA 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06.02.2013 
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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012  

CAU/BA 
(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS) 

 

COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL: DIREÇÃO GERAL  

COORDENADOR/ RESPONSÁVEL: JANDIRA FRANÇA – ATÉ 17.09.2012 

Guivaldo D’Alexandria Baptista – de 17.09 a 31.12.2012 E ANDREA 

NORONHA 
 

 

3. DADOS DA COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL 

 

3.1 METAS: 

Estruturação das aquisições e contratações; 

Estruturação e organização operacional das diversas unidades nos espaços físicos; 

Elaboração de normativos internos em competência residual de regulamentação; 

Elaboração de formulários com objetivo de padronizar concessão de diárias e execução de despesas; 

Elaboração de formulários com objetivo de padronizar exigências essenciais para formalização e prestação de contas, para efeito de convênio. 

 

3.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012: 

Constituição formal do CAU/BA; 

Celebração do contrato de locação; 

Contratação de seguro fiança locatícia; 

Abertura de conta bancária; 

Realização de aquisições; 

Sistematização de concessão de diárias e ajudas de custo; 

Sistematização das prestações de contas; 

 

3.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS: 

 

Estabelecimento de reuniões regulares internas; Participação de reuniões Plenárias; Participação de reuniões das comissões regimentais, com objetivo de levantar dados e demandas, bem como 

organizar prioridades de atuação, no âmbito operacional. 
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3.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES): 

      

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

DENOMINAÇÃO/Ações METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS RESULTADOS JUSTIFICATIVAS 

A  

Implantação e planejamento 

da distribuição física das 

unidades 2012 

 

Locação de sede provisória 

Elaboração de  layout  para 

instalação e funcionamento das 

unidades internas. 

100% realizada Operacionalização do 

funcionamento por unidades 

técnicas. 

-x-x-x- 

A Formato da estruturação 

organizacional 

Elaboração de fluxograma com 

formato dos vínculos e de 

subordinação das unidades 

Elaborar  Plano de Atribuições das 

unidades organizacionais 

50% realizada Operacionalização do 

funcionamento por unidades 

hierárquicas. 

Diante da necessidade de 

alteração do Quadro 

Provisório de Pessoal, a 

elaboração das atribuições 

resultou sobrestada. 

 

A Sistematização de  

procedimentos internos 

 

Elaboração de normativo interno de 

concessão de diárias 

Formulários de concessão e 

prestação de contas de diárias para 

uniformizar atuação 

Normativo interno instituição do 

ressarcimento 

Formulário para ressarcimento  para 

uniformizar atuação 

Normativo interno para suprimento 

de fundos 

Formulários para concessão e 

prestação de contas de suprimento 

de fundos para uniformizar atuação 

normativo interno para projetos de 

parcerias 

Formulários recepcionamento, 

concessão e prestação de contas, 

quando houver, para uniformizar 

atuação. 

Normativo interno para celebração 

de convênios 

Formulários para concessão e 

prestação de contas, quando 

houver, de convênios. 

 

70% realizada Operacionalização do 

funcionamento institucional e 

uniformização de procedimentos. 

 

A normatização de 

ressarcimento ainda se 

encontra em pesquisa, 

considerando a necessidade 

de estabelecer a distinção 

precisa em face da existência 

de outros tipos de institutos. 

Minutas elaboradas, à 

exemplo de regulamentação 

de convênios e parcerias, 

ainda em análise e revisão, 

sem aprovação respectiva. 

 

A Reforma e adaptação da 

Sede provisória   CAU-BA. 

Elaboração de relatório descritivo 

dos bens necessários ao 

funcionamento  das unidades, para 

70% realizada Organização da distribuição física 

das unidades. 

Relatórios, descritivos e 

projetos contratados e 

elaborados, implementação 



 

 14/35 

após aprovação da presidência, 

enviar ao setor responsável para 

efetivação da contratação-

aquisição observadas as disposições 

legais.  

 

Elaboração de projeto arquitetônico 

de  disposição das unidades 

  

Contratação de  serviço de reforma 

da sede alugada do CAU-BA. 

 de cotação de preços, cujas 

variações de ofertas 

inviabilizaram o 

desencadeamento da 

licitação, em face da 

inexistência de dotação 

orçamentária respectiva. 

A Manutenção, aquisição de 

Bens e serviços necessários ao  

funcionamento do CAU-BA 

 

Contratação de serviço de telefonia 

móvel 

Contratação de serviço de telefonia 

fixa 

Contratação de serviço de internet 

Contratação de serviço de limpeza  

Contratação de serviço de 

vigilância 

Aquisição de  micro-ondas 

Aquisição de  fogão  

Aquisição de  purificadores de água 

Aquisição de refrigerador 

Aquisição de um veículo  

Serviços bancários mensais 

Aquisição de materiais de 

expediente diversos. 

Contratação de serviços diversos 

para manutenção atividades do 

Cau-Ba. 

 

90% realizado Estruturação do funcionamento e 

atuação externa. 

Os serviços de vigilância se 

mostraram desnecessários 

resultando na suspensão de 

sua contratação.  

 
 

3.5  EVENTOS IMPORTANTES: 

 
O acompanhamento e monitoramento da arrecadação viabilizaram a organização da atuação das unidades e correção de rumos, apesar dos relatórios não se mostrarem os mais adequados; 

As reflexões conceituais estabelecidas nos diversos níveis de atuação do CAU/BA e vinculadas a estruturação do plano de fiscalização se mostraram inovadoras e direcionaram a atuação do 

Conselho no âmbito do Estado da Bahia, para uma concepção qualitativa da fiscalização. 

O Dia do Arquiteto marcou a forma diferenciada de atuação do CAU/BA, ao realizar evento de cunho técnico voltado a discutir temáticas vinculadas ao segmento. 
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3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
A inexistência de relatórios via sistema, que possibilitem a correta conciliação bancária, obstaculizam o incremento da receita e implantação de medidas operacionais, à exemplo  da 

“recobrança” dos débitos existentes, seja para pessoa física ou pessoa jurídica; 

O incremento da receita é prática de importância matricial, inclusive para direcionamento da fiscalização. 

Em que pese a construção de uma filosofia institucional sistêmica, a limitação da autonomia local, dificultam as relações, a consolidação da imagem do “sistema”  e igualmente impedem o 

incremento da receita. 

A inexistência de planejamento prévio para diversas ações de cunho sistêmico e nacional, à exemplo da coleta de dados e logística de distribuição das carteiras, entre outras, dificultam a 

construção de uma rotina regular e equilibrada de atuação e consequentemente ferem a imagem institucional, além de alcançar a qualidade da execução das despesas.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ELABORADO POR:  ANDREA NORONHA 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06.02.2013 
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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012 
CAU/BA 

(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS) 

 
COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 
FINANCEIRA 

 

COORDENADOR/ RESPONSÁVEL: BEATRIZ LIMA  

 

4. DADOS DA COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL 

 

4.1 METAS: 

Implantação do Sistema IMPLANTA/SISCONT; 

Conciliação de registros; 

Análise e elaboração de prestação de contas; 

Contratação de consultoria; 

Participação de reuniões nacionais. 

4.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012: 

Implantação de regularidade de registros; 

Estruturação organizacional do CAU/BA seja sob a perspectiva financeira e administrativa; 

Organização interna das prestações de contas. 

Viabilização das contratações. 

 

4.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS: 

 

Realização de reuniões regulares com a Instituição financeira objetivando agilizar e regular a troca de informações financeiras e lançamentos dos dados necessários ao melhor monitoramento da 

gestão.  
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4.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES): 

      

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

DENOMINAÇÃO/Ações METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS RESULTADOS JUSTIFICATIVAS 

A Execução orçamentária e 

financeira (recebimentos e 

pagamentos) no sistema 

Siscont. 

Implantação do  Implanta/Siscont 

no âmbito do CAU/BA. 

Conciliação dos registros e 

elaboração de prestações de 

contas, para analise pela Comissão 

de Finanças nas reuniões mensais. 

100% realizados A atuação de forma regular em 

sistema como meio de consolidar 

uma gestão transparente do 

CAU/BA. 

-x-x-x- 

A  Contabilização CAU/BA 2012 Contratação de consultoria contábil 

 

100% realizado A contratação da consultoria 

propiciou o suporte de apoio e a 

agilização das atividades.  

-x-x-x- 

A Capacitação dos profissionais 

da área financeira, contábil e 

orçamentária. 

Participação em 03 capacitações 

promovidas pelo Sistema CAU/BR e 

CAU/UFs, voltados para área. 

 

67% realizado A troca de informações e 

uniformização de procedimentos. 

Inexistiram treinamentos 

ofertados em número superior 

ao estimado enquanto meta. 

 
4.5  EVENTOS IMPORTANTES: 

A discussão e formatação dos termos de Convênio com a Instituição Financeira; 

A organização das aquisições, sistematizando procedimentos para coleta de preços; 

O monitoramento e estudo do orçamento em face da arrecadação analisada. 

A análise da arrecadação em face dos recolhimentos registrados pelos profissionais e empresas do segmento. 

 

 
 
 
 
4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
Evidencia-se a necessidade de melhorar os relatórios obtidos em sistema, para que não se inviabilize a recobrança e a diminuição da receita, cuja ocorrência alcança o planejamento 

orçamentário e execução – pelas diversas outras unidades - das metas planejadas. 

 

ELABORADO POR:  ANDREA NORONHA VALIDADO POR BEATRIZ LIMA 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06.02.2013 
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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012 

CAU/BA 
(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS) 

 

COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL: GERÊNCIA DE OPERAÇÕES  

COORDENADOR/ RESPONSÁVEL: MARIA DAS GRAÇAS DORIA 

 
 

 

5. DADOS DA COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL 

 

5.1 METAS: 

A gerência de operações teve como meta em 2012 a verificação do exercício profissional inicialmente nos Órgãos Públicos, nas esferas municipal, estadual e federal, nas Prefeituras, a regularidade das 

pessoas jurídicas arquivadas na Junta Comercial do Estado da Bahia e em cartórios de registro de imóveis, em toda a Bahia. Neste mesmo período, trabalhamos também, em apoio à Presidência do 

Conselho, a caravana para interiorização do CAU para os arquiteto e urbanistas e a sociedade no interior da Bahia. 

 

Na interiorização do CAU, exercemos ação de fiscalização orientativa in loco.  

 

5.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012: 

 FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ARQUITETO E URBANISTA; 

O CAU/BA recebeu resposta dos ofícios encaminhados para Órgãos Públicos e Prefeituras.  

Foram verificadas as regularidades: 

 Dos profissionais lotados nos Órgãos e Prefeituras (anuidade); 

 Dos Órgãos (registro de seção técnica, RRT de cargo e função dos profissionais e RRT de execução dos serviços);  

 Das Prefeituras (RRT de cargo e função dos profissionais e RRT de execução dos serviços); e 

 Das empresas contratadas para execução de serviços, mediante licitação (registro da empresa, regularidade dos seus responsáveis técnicos, RRT da obra/serviço). 

Foram encaminhados ofício informando as pendências para os Gestores, para a adoção das devidas providências para a regularização. 

 

 CARAVANAS DE DIVULGAÇÃO DO CAU/BA NO INTERIOR DA BAHIA. 

A caravana de interiorização do CAU/BA foi realizada em municípios do interior do Estado onde há grande concentração de arquitetos e urbanistas na região, sendo desenvolvidas ações 

Institucionais e de Fiscalização. 

Assuntos abordados: 

 Criação de um Conselho próprio - anseio de 50 anos dos arquitetos; 

 Presença de arquitetos no poder legislativo - Zezéu Ribeiro: Lei de assistência técnica pública (Lei nº 11.888/2008); 

 Lei de criação do CAU/BR: Lei nº 12.378/2010 e seus benefícios para os arquitetos e urbanistas; 
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 Processo eleitoral dos Conselheiros e Presidentes - Representatividade da Bahia - Papel das Associações e Sindicatos no CAU; 

 Transição CREA X CAU em 2011; 

 CAU/UF: Cada Estado tem um Conselho que garante aos arquitetos e urbanistas de todo o país as mesmas condições de atendimento e disponibilização das funcionalidades do sistema 

SICCAU, independente da quantidade de registrados; 

 Processo de instalação do CAU/BA em 2012 - histórico: 

 Carteira profissional – Recadastramento e emissão da carteira 

 Sombreamento das atribuições com a engenharia civil, como por exemplo, elaboração de projeto arquitetônico. 

Representatividade do CAU no interior da Bahia pelos arquitetos e urbanistas locais: Plano diretor; Resíduos sólidos; Conselho de Habitação e Meio Ambiente; Conselho das Cidades; Plano de 

Saneamento. 

 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE FISCALIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE PROCESSOS. 

As ações de fiscalização desenvolvidas tem seguido o padrão dentro do estabelecido em resoluções, do Manual de Fiscalização e os tutoriais disponibilizados de utilização do SICCAU para 

uniformizar os procedimentos. 

 PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DA EQUIPE EM BRASÍLIA 

O CAU/BA encaminhou a gerente de operações para os treinamentos oferecidos pelo CAU/BR, para o SICCAU e o IGEO. 

 
5.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS: 

Caravanas de divulgação do CAU/BA no interior da Bahia: 

 A continuidade das caravanas estava programada para ser retomada em outubro/2012, porém com a programação do recadastramento dos profissiona is, foi feito um mutirão 

com os funcionários do CAU/BA para o devido cumprimento dos prazos. 

Medidas: 

 Deliberado pela análise dos resultados para estabelecer nova programação, se for o caso. 
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5.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES): 

      

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

DENOMINAÇÃO/Ações METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS RESULTADOS JUSTIFICATIVAS 

A Fiscalização do exercício 

profissional do arquiteto e 

urbanista 

Verificação de 20% dos profissionais 

cadastrados no SICCAU, através da 

triagem das informações recebidos 

mediante envio de ofício de 

“solicitação de informações” pela 

Presidência; 

 

Promover a verificação do registro 

de 30% de RRT de CF dos 

profissionais e de regularidade da 

anuidade dos profissionais e 

empresas; 

 

30% RRT simples para a execução de 

obras/serviços contratados pelos 

órgãos/empresas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

100% realizados O CAU/BA recebeu resposta dos 

ofícios encaminhados para Órgãos 

Públicos e Prefeituras.  

Foram verificadas as regularidades: 

 Dos profissionais lotados nos 

Órgãos e Prefeituras (anuidade); 

 Dos Órgãos (registro de seção 

técnica, RRT de cargo e função 

dos profissionais e RRT de 

execução dos serviços);  

 Das Prefeituras (RRT de cargo e 

função dos profissionais e RRT de 

execução dos serviços); e 

 Das empresas contratadas para 

execução de serviços, mediante 

licitação (registro da empresa, 

regularidade dos seus 

responsáveis técnicos, RRT da 

obra/serviço). 

Foram encaminhados ofício 

informando as pendências para os 

Gestores, para a adoção das 

devidas providências para a 

regularização. 

-x-x-x 

A Caravanas de divulgação do 

CAU/BA no interior da Bahia. 

Visitas aos escritórios da COELBA; 

Visitas aos Cartórios de registro de 

imóveis; 

Visitas a empresas sem registro; 

Visitas a obras com emissão de 

ofícios e Relatório de Constatação 

(considerada 2 em cada município) 

 

 

 

 

29% 

25% 

 

3% 

15% 

A caravana de interiorização do 

CAU/BA foi realizada em municípios 

do interior do Estado onde há 

grande concentração de arquitetos 

e urbanistas na região, sendo 

desenvolvidas ações Institucionais e 

de Fiscalização. 

Assuntos abordados: 

 Criação de um Conselho próprio 

- anseio de 50 anos dos 

arquitetos; 

 Presença de arquitetos no poder 

A continuidade das 

caravanas estava 

programada para ser 

retomada em outubro/2012, 

porém com a programação 

do recadastramento dos 

profissionais, foi feito um 

mutirão com os funcionários 

do CAU/BA para o devido 

cumprimento dos prazos. 
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legislativo - Zezéu Ribeiro: Lei de 

assistência técnica pública (Lei 

nº 11.888/2008); 

 Lei de criação do CAU/BR: Lei nº 

12.378/2010 e seus benefícios 

para os arquitetos e urbanistas; 

 Processo eleitoral dos 

Conselheiros e Presidentes - 

Representatividade da Bahia - 

Papel das Associações e 

Sindicatos no CAU; 

 Transição CREA X CAU em 2011; 

 CAU/UF: Cada Estado tem um 

Conselho que garante aos 

arquitetos e urbanistas de todo o 

país as mesmas condições de 

atendimento e disponibilização 

das funcionalidades do sistema 

SICCAU, independente da 

quantidade de registrados; 

 Processo de instalação do 

CAU/BA em 2012 - histórico: 

 Carteira profissional – 

Recadastramento e emissão da 

carteira 

 Sombreamento das atribuições 

com a engenharia civil, como 

por exemplo, elaboração de 

projeto arquitetônico. 

Representatividade do CAU no 

interior da Bahia pelos arquitetos e 

urbanistas locais: Plano diretor; 

Resíduos sólidos; Conselho de 

Habitação e Meio Ambiente; 

Conselho das Cidades; Plano de 

Saneamento. 

A Procedimentos Operacionais 

de Fiscalização; 

e Procedimentos Operacionais 

de Administração de 

Processos. 

Elaboração de manual de 

procedimentos operacionais visando 

a padronização das atividades 

quando efetuadas individualmente 

por Colaboradores equipe, evitando 

dessa forma que o Conselho aja 

conforme métodos diversos para 

uma mesma demanda 

100% realizado 

Foi elaborado o resumo do Manual 

de Fiscalização e os tutoriais 

disponibilizados no SICCAU para 

uniformizar os procedimentos. 

x-x-x- 
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A Participação de Treinamento 

da equipe em Brasília 

Participação em treinamento para 

utilização do sistema de 

georeferenciamento na fiscalização 

do CAU/BA; 

 

Participação em treinamento do 

Módulo de fiscalização do SICCAU 

pela equipe de Operações do 

CAU/BA. 

 

 O CAU/BA encaminhou a gerente 

de operações para os treinamentos 

oferecidos pelo CAU/BR, para o 

SICCAU e o IGEO. 

-x-x-x- 

 
5.5  EVENTOS IMPORTANTES: 

 
 Participação na Interiorização do CAU. 

 Apoio a gerência de Atendimento na programação do recadastramento dos profissionais e emissão das carteiras. 

 

 
 

 
 
 
 
5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
 

As ações desenvolvidas foram estabelecidas considerando aquelas ações que são exequíveis pelo CAU/BA. Para isso, foi necessário adequá-las as condições atuais quanto aos recursos materiais, 

equipamentos e humanos disponíveis neste momento. 

 

 

Percebemos que houve grande dificuldade em trabalhar as listagens de profissionais e contratos encaminhadas pelos Órgãos devido a deficiência do sistema SICCAU na triagem, que é dificultada 

pela impossibilidade de visualização das informações. 

 

 

 

ELABORADO POR:  ENGENHEIRA MARIA DAS GRAÇAS DORIA 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06.02.2013 

 



 

 23/35 

RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012  
CAU/BA 

(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS) 

 
COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL: GERÊNCIA TÉCNICA E DE 
FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENADOR/ RESPONSÁVEL: MÁRCIA SANTIAGO  

 

6. DADOS DA COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL 

 

6.1 METAS: 

OTIMIZAR O ATENDIMENTO ATRAVÉS DE: 

 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO COM DADOS DE TODOS OS PROFISSIONAIS E EMPRESAS CADASTRADOS. 

 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CONVERGENTES COM O CAU 

 PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO / TREINAMENTO DO SISTEMA SICCAU PROMOVIDO PELO CAU-BR. 

 TREINAMENTOS INTERNOS SOBRE PROCEDIMENTOS E USO DO SICCAU 

 DIVULGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO REGISTRO DE DENÚNCIA 

6.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012: 

AÇÕES: ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS ORIUNDOS DO CREA-BA, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO CAU-BA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL ATRAVÉS 

DA POSSIBILIDADE DE REGISTRO DE DENÚNCIAS. 

 
RESULTADOS: INCREMENTO DO REGISTRO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS, ATUALIZAÇÃO DAS FICHAS CADASTRAIS, SUPORTE AO PROFISSIONAL APÓS A TRANSIÇÃO CREA X CAU, CAPACITAÇÃO DA 

EQUIPE PARA O RECADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CAPTURA DOS DADOS BIOMÉTRICOS, UNIFORMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, ESCLARECIMENTO DAS DÚVIDAS MAIS FREQUENTES E 

ORIENTAÇÃO DIVERSAS NO ATENDIMENTO PRESENCIAL, TELEFÔNICO E POR E-MAIL, ALÉM DE DIVULGAÇÃO DE UM CANAL CONTÍNUO PARA DENÚNCIA POR PARTE DA SOCIEDADE, CONTRIBUINDO 

PARA A FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA PROFISSIONAL. 

6.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS: 

 

DEVIDO À CENTRALIZAÇÃO SISTÊMICA DOS PROCEDIMENTOS PELO CAU/BR, O AGUARDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES NO SICCAU IMPACTAM NA ADOÇÃO DE CERTAS MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS. 
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6.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES): 

      

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

DENOMINAÇÃO METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS RESULTADOS JUSTIFICATIVAS 

Manuten-

ção do 

atendimen-

to  

 

Atualização dos registros 

oriundos do CREA-BA 

Elaboração e manutenção de 01 

relatório com dados de todos os 

profissionais e empresas 

cadastrados. 

100% 

Incremento do registro de 

profissionais e empresas e 

atualização das fichas cadastrais 

através do registro de novos 

profissionais, recadastramento dos 

profissionais já registrados e análise 

comparativa entre as planilhas de 

profissionais e empresas enviadas 

pelo CREA-BA e os(as) efetivamente 

registrados(as) no SICCAU. 

 

Otimizar o atendimento por meio de 

participação em eventos 

convergentes com o CAU 

100% 

Divulgação e apresentação do 

novo Conselho, suporte ao 

profissional após a transição CREA X 

CAU em relação ao registro 

profissional, registro de 

responsabilidade técnica e novas 

rotinas através do evento de 

recadastramento dos profissionais e 

da participação em eventos como 

exposição Construir Bahia 2012, de 

12 a 15 de setembro, com stand 

para atendimento ao público; 

Comemoração do Dia do Arquiteto 

e Fiscalização do Casa Cor Bahia 

2012 

 

Capacitação dos profissionais 

de atendimento CAU-BA 

Participação em  seminário / 

treinamento do sistema SICCAU 

promovido pelo CAU-BR. 

100% 

Capacitação da equipe para o 

recadastramento dos profissionais, 

captura dos dados biométricos e 

uniformização dos procedimentos 

de acordo com o adotado pelo 

CAU/BR através da participação de 

dois funcionários no treinamento das 

carteiras profissionais em 10/10/12 e 

treinamento do SICCAU em 

11/10/12 no CAU/BR. 

 

Promoção de treinamento 

interno da equipe do CAU-BA Realização de 02 (dois) treinamentos 

internos sobre procedimentos e uso 

do SICCAU 

100% 

Capacitação da equipe para 

esclarecimento das dúvidas mais 

frequentes e orientação de 

procedimentos no atendimento 

presencial, telefônico e por e-mail 
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através de treinamentos internos 

para uso das funcionalidades do 

SICCAU e dos passo a passo 

(tutoriais) disponíveis no Sistema. 

 

Incentivo a política de 

denúncia para apoio à 

fiscalização do exercício 

profissional 

Divulgação de  informes (mensais), 

no site do CAU-BA, redes sociais e 

envio de e-mail aos profissionais 

como registrar denúncia 

50% Viabilização de um canal contínuo 

para denúncia por parte da 

sociedade, contribuindo para a 

fiscalização da ética profissional 

através de link publicado no site. 

A meta não foi totalmente 

realizada devido ao aguardo 

da disponibilização no SICCAU 

do Módulo Fiscalização por 

parte do CAU/BR. 
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6.5  EVENTOS IMPORTANTES: 

 
FEIRA CONSTRUIR BAHIA 2012 
CASA COR BAHIA 
DIA DO ARQUITETO 
RECADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS 

 
 
 
 
 
 
6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
DIANTE DE SER O 1º ANO DA TRANSIÇÃO CREA/CAU, DA NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ADAPTAÇÃO E ACEITABILIDADE DOS PROFISSIONAIS ÀS NOVAS ROTINAS 
E SISTEMA, O RESULTADO FOI BASTANTE SATISFÁTORIO COM AUMENTO DE REGISTRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFICAZ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ELABORADO POR:  ARQUITETA MÁRCIA SANTIAGO – GERENTE TÉCNICA 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/02/2013 
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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012  
CAU/BA 

(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS) 

 

COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL:  ASSESSORIA JURÍDICA 

COORDENADOR/ RESPONSÁVEL:  FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 

 

7. DADOS DA COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL 

 

7.1 METAS: 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU, constituída sob a forma de Autarquia Federal, em razão de sua natureza jurídica de direito público, submete-se às regras de licitação e de 

contratos públicos, para viabilizar as suas contratações e aquisições de bens e serviços, necessárias ao regular funcionamento e cumprimento da sua missão maior que é a de fiscalizar o exercício da 

atividade profissional da Arquitetura e Urbanismo. Sob esta premissa, o CAU-BA estabeleceu como metas da Unidade da Assessoria Jurídica para o exercício de 2012, o cumprimento da legislação 

pertinente e dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos que regem a Administração Pública, na medida em que previu a elaboração de 

cartilha de licitações e de contratos, o cumprimento da legislação no que se refere aos processos licitatórios para contratações de bens e serviços, bem como a elaboração de modelos de instrumentos 

jurídicos para facilitar e agilizar a operacionalização dos trabalhos da Unidade.  
 

 
7.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012: 

Cumprimento da legislação de licitações e de contratos públicos proporcionando um maior grau transparência e segurança na prática dos atos administrativos vinculados à missão fiscalizadora do 

Conselho, bem como a realização efetiva das contratações de bens e serviços que se mostraram necessários e urgentes, em virtude da instalação do CAU-BA no exercício de 2012, tais como: a 

locação do imóvel para instalação e funcionamento da Sede do CAU-BA, aquisição dos sistemas, equipamentos e suprimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, aquisição do mobiliário e 

cadeiras do CAU-BA, locação de equipamentos de ar-condicionado, contratação de empresa operadora de telefonia fixa, acesso a internet, telefonia móvel voz e dados, serviços contábeis, 

passagens aéreas e rodoviárias, seguro locatício, aquisição de impressoras, aquisição de materiais de escritórios, contratação de serviços de limpeza e conservação, serviços de entrega de documentos 

e serviços de motoboy, contratação de serviços de produção, impressão e veiculação de outdoors, dentre outros; através da constituição de uma dinâmica de trabalho e procedimentos facilitadores 

de resultados, uma vez  a Unidade foi estruturada e organizada com uma filosofia facilitadora, verificada desde a padronização dos instrumentos jurídicos necessários ao alcance das metas fixadas no 

Plano de Ação de 2013, de forma a agilizar e otimizar a atuação do Conselho para o cumprimento de sua missão fiscalizadora do serviço profissional da Arquitetura e Urbanismo. 

 

7.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS: 

 

Verificou-se que um das ações previstas no Plano de Ação de 2012, a exemplo das cartilhas de licitações e de contratos públicos que o CAU-BA pretendia publicar para atender uma demanda dos 

profissionais arquitetos e urbanistas que atuam no mercado de prestação de serviços às entidades do âmbito municipal, estadual e federal, não foi possível de ser executada, entre outras razões, em 

virtude do cumprimento pelos CAU/UF das ações prioritárias estabelecidas a nível sistêmico pelo CAU-BR, como o recadastramento dos profissionais para a confecção das identidades profissionais dos 

Arquitetos e Urbanistas. A medida adotada pela Unidade para o cumprimento dessa meta específica, uma vez que as demais metas do Plano de Ação foram executadas com bons resultados, foi a de 

transferir a sua execução para o primeiro trimestre do exercício de 2013, privilegiando o seu cumprimento sobre as demais metas e adotando a organização e sistematização das ações necessárias 

para facilitar a sua operacionalização.   
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7.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES): 

      

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

DENOMINAÇÃO METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS RESULTADOS JUSTIFICATIVAS 

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialização do processo de 

compra de bens e serviços do 

CAU-BA  

 

Viabilizar o cumprimento da 

legislação pertinente, no que se 

refere ao princípio da transparência 

e publicidade dos atos 

administrativos praticados pelo CAU-

BA;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

Cumprimento pelo CAU-BA das 

normas às quais está submetido, 

proporcionando um maior grau de 

transparência das ações e atos 

vinculados à missão de fiscalização 

do Conselho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de cartilha de licitações 

e contratos; 

 

 

 

 

 

 

 

As cartilhas que o CAU-BA 

pretendia publicar visavam o 

acesso ao conhecimento das 

matérias vinculadas às 

licitações e contratos públicos 

aos profissionais que atuam  

no mercado de prestação de 

serviços a entidades, que, 

pela natureza jurídica, 

submetem-se ao império da 

legislação de licitações 

públicas, de forma 

simplificada, facilitando a 

compreensão e atuação dos 

arquitetos e urbanistas, 

aumentando, assim, o índice 

de satisfação da classe e o 

crescimento dos seus 

resultados. Entretanto, o 

cumprimento desta meta 

restou adiado para o exercício 

de 2013, tendo em vista que 

outras metas a nível sistêmico, 

como o recadastramento dos 

profissionais para a confecção 

das identidades profissionais 

dos Arquitetos e Urbanistas 

mostraram-se prioritárias, 

como também a 

comemoração do Dia do 

Arquiteto, o Projeto de 
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Interiorização do CAU-BA, e, 

ainda, a participação do 

CAU-BA no evento 

denominado de Construir 

Bahia, que pelas suas 

importâncias, demandaram 

dedicação de tempo e 

esforço de trabalho da equipe 

do CAU-BA, numa ação 

conjunta pelos resultados. 

 

 

 

Realização de processos licitatórios. 

Realização das contratações de 

bens e serviços necessários ao 

andamento das ações e 

cumprimento da missão do CAU-BA, 

através da constituição de uma 

dinâmica de trabalho e 

procedimentos facilitadores de 

resultados.  

 

A  

Uniformização dos documentos 

administrativos do CAU-BA 

 

Elaboração de modelos de Ordem 

de Fornecimento, Minuta de Edital, 

Extrato de Publicação, Termo de 

Referência, Contrato Aditivo, 

Convênio e Protocolo de Intenções. 

 

 

100% 

Dotou o CAU-BA dos instrumentos 

jurídicos necessários ao alcance das 

metas fixadas; facilitando, 

agilizando e otimizando a atuação 

do Conselho para o cumprimento 

de sua missão fiscalizadora do 

serviço profissional da Arquitetura e 

Urbanismo. 
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7.5  EVENTOS IMPORTANTES: 

 

Estruturação e organização da Unidade Assessoria Jurídica; Estruturação e organização da Comissão de Licitação; Contratações necessárias para viabilizar a instalação da sede do CAU-BA e o 

início das suas atividades; Comemoração do Dia do Arquiteto; Ação de Interiorização do CAU-BA; Participação do CAU-BA no evento denominado Construir Bahia; Recadastramento dos 

profissionais Arquitetos e Urbanistas e confecção das Identidades Profissionais. 

 
 
 
 
7.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi recentemente criado, sob a forma de Autarquia Federal; que, pela sua natureza jurídica de ente público e características, submete-se 

à égide da legislação de licitações e contratos públicos para promover as suas contratações, cujas especificidades demandam tempo no cumprimento da prática dos seus atos, entendemos que 

a Unidade alcançou um dos seus desafios, exatamente, quando promoveu a execução das suas atividades sem desviar-se do cumprimento da legislação à qual estava intrinsicamente vinculada, 

compatibilizando harmonicamente com o efetivo cumprimento das ações macro do Conselho, constituído que foi como órgão de fiscalização e aperfeiçoamento do exercício da atividade 

profissional da Arquitetura e Urbanismo. 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/02/2013 
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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012  
CAU/BA 

(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS) 

 

COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL: GERÊNCIA DE TI  

COORDENADOR/ RESPONSÁVEL: RALFE VINHAS  

 

8. DADOS DA COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL 

 

8.1 METAS: 

 

Redigir documento orientador que possa garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade, legalidade e autenticidade da informação, necessária para a realização do negócio do CAU/BA. E 

tornar a Gerência a unidade gestora do processo de segurança, com o objetivo de proteger as informações da organização, catalisando, coordenando, desenvolvendo e/ou implementando ações 

para esta finalidade. 

 

 

8.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012: 

 

CRIAÇÃO DE NORMA TÉCNICA PARA CONSCIENTIZAR DO USO DOS RECURSOS DE TIC DO CAU/BA. TAL PROCEDIMENTO APLICA-SE A TODOS OS FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, E 

SISTEMAS, INCLUINDO TRABALHOS EXECUTADOS EXTERNAMENTE OU POR TERCEIROS, QUE UTILIZEM O AMBIENTE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONSELHO, OU ACESSO A INFORMAÇÕES 

PERTENCENTES AO CAU/BA. TODO E QUALQUER USUÁRIO DE RECURSOS COMPUTADORIZADOS DO CAU/BA TEM A RESPONSABILIDADE DE PROTEGER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A 

SEGURANÇA E A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES DESTE CONSELHO. 

8.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS: 

x-x-x 

 

 

 



 

 32/35 

 

8.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES): 

      

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

DENOMINAÇÃO METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS RESULTADOS JUSTIFICATIVAS 

A Definição de Norma Técnica 

dos usos dos recursos de TIC no 

CAU/BA 

 Redigir documento orientador 

especificando a forma e 

responsabilidades sobre o uso 

dos recursos de TIC no CAU/BA; 

 Promover palestra sobre o uso 

da Norma Técnica dos recursos 

de TIC do CAU/BA; 

 Promover palestra para 

conscientizar sobre os riscos dos 

vírus, worms, trojan e engenharia 

social; 

 100% realizada 

 

 

 Conscientização do uso dos 

recursos de TIC do CAU/BA; 

 Evitar que o Conselho se 

exponha a uma perda 

monetária efetiva ou potencial 

por meio do comprometimento 

das informações ou ainda da 

perda de equipamentos; 

 

 

 

1.3 EVENTOS IMPORTANTES: 

 
x-x-x 

 
 
 
 
 
 
1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
 

É dever de todos considerar a informação como sendo um bem da organização, um dos recursos críticos para a realização do seu negócio, que possui grande valor para o Conselho e que deve 

sempre ser tratada de forma profissional. 

 

ELABORADO POR:  RALFE VINHAS 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06.02.2013 
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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012  
CAU/BA 

(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS) 

 
COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL: ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO 

 

COORDENADOR/ RESPONSÁVEL: NEIRE MATOS  

 

9. DADOS DA COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL 

 

9.1 METAS: 

 

Estruturar a Assessoria de Comunicação, traçando diretrizes e elaborando planejamento das ações de comunicação, com vistas a estimular a divulgação do CAU/BA como novo ente responsável pela 

regulamentação e fiscalização do exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo. 

 

 

 

9.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012: 

REALIZAÇÃO DE CONTATOS COM A MÍDIA, IMPRENSA ESCRITA E RÁDIO, COBERTURA EM EVENTOS DE INTERESSE E CONVERGENTES COM A ATUAÇÃO DO CAU/BA. 

 

9.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS: 

 

Implementar  reuniões regulares com o corpo diretivo e com a equipe de trabalho interna  do CAU/BA  para melhor direcionar as ações da comunicação. 
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9.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES): 

  

 
    

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

DENOMINAÇÃO METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS RESULTADOS JUSTIFICATIVAS 

A Apresentação Institucional do 

Conselho 

 Promover a inserção da imagem 

do CAU/BA em eventos 

100% realizada A participação do CAU/BA em 

eventos como a Feira da 

Construção foi decisiva para iniciar 

a construção da comunicação da 

entidade e estabelecer relação 

com os profissionais 

 O evento que celebrou o Dia do 

Arquiteto e Urbanista reuniu 

profissionais do Estado da Bahia e 

debateu matérias técnicas que no 

decorrer de 2013, vão marcar, 

redirecionar a forma de trabalhar  o 

nome do CAU como instituição de 

forte representatividade no âmbito 

da Arquitetura e Urbanismo. 

 

x-x-x 

 

 

Divulgação e solicitação do 

Dia do Arquiteto e Urbanista 

 

 Solidificar por meio de 

comunicação o dia do 

Arquiteto e Urbanista 

50% realizada A Comunicação contou com 

contratempos internos na 

administração em razão do 

afastamento médico da 

Presidência alcançando, por 

consequência suas atividades. 

 Estruturação Estratégica de 

Comunicação do CAU 

 Produção de boletins eletrônicos 

mensais. 

Não realizada 

  Produzir de vídeo institucional Não realizada 

  Produção e publicação de 

matérias institucionais em Jornais 

de grande circulação em 

Salvador/BA. 

50% realizada 

 

1.5 EVENTOS IMPORTANTES: 

 
Para efeito da Comunicação – a participação do CAU/BA como expositor na FEIRA CONSTRUIR BAHIA, as ações de interiorização com chamadas na imprensa local e 

Mídia de rádio e a realização do “Dia do Arquiteto”. 

 
1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
A imagem do Sistema “CAU/BR e CAU/ UF” precisa ser melhor trabalhada institucionalmente e uniformemente em todas as unidades, inclusive com identificação e esclarecimentos sobre os serviços 

disponíveis aos profissionais e empresas do segmento. 

  

ELABORADO POR:  NEIRE MATOS 

DATA DE ELABORAÇÃO: 06.02.2013 

 


