
Nome do projeto/atividade

Responsável Institucional

Coordenador/Gerente/Supervisão da área

Responsável Técnico

Perspectiva METAS ESTRATÉGICAS %

Missão

Visão

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do 

território
1

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo 1

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo
20

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade 
27

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 

a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

1

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada
1

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento  territorial e na gestão urbana
1

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como 

política de Estado
1

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação 

com a sociedade
1

Promover o exercício ético e qualificado da profissão 1

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e 

Urbanismo
1

Assegurar a sustentabilidade financeira 40

Aprimorar e inovar os processos e as ações 1

Pessoas e Infraestrutura Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores 1

Construir cultura organizacional adequada à estratégia 1

Ter sistemas de informação e infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 

urbanistas e à sociedade

1

100
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Roberto Munuera Reyes

Processos Internos

Processos Internos

3.  Abrangência do Projeto   
Defina qual é a abrangência do projeto (o que está incluído no mesmo, e o que não está)

Inclui Não inclui

1.  Objetivo Geral do Projeto
 Descreva o objetivo do projeto e o produto, ou resultado final, a ser entregue pelo mesmo.

Assegurar o funcionamento da estrutura geral do CAU/SP. Controlar os recursos imprescindíveis ao gerenciamento e existência do Conselho, em todos os seus setores, possibilitando, precipuamente, a concretização do

planejamento estratégico, gerencial e operacional, produzindo e disponibilizando dados e informações financeiras indispensáveis ao processo de tomada de decisão e condução da instituição. Deliberar sobre assuntos

administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e orçamento. Manter relatórios públicos de suas atividades, receitas e despesas financeiras e divulgar suas ações institucionais

2.  Metas Estratégicas a serem atingidas
Escolha, no mínimo, 1 (uma) meta estratégica do CAU/BR e no mínimo  2 (duas) do CAU/SP -  Caso possua mais de 1 meta estratégica insira o % de participação para cada uma das escolhidas.

 METAS ESTRATÉGICAS  APONTADAS - CAU

Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da 

Arquitetura e Urbanismo

Sociedade

Elaboração, análise e sugestão sobre a proposta orçamentária anual a ser encaminhada ao Plenário do CAU/SP e,

em seguida ao CAU/BR para homologação

Elaboração, análise e sugestão sobre a prestação de contas anual, a ser encaminhada ao Plenário do CAU/SP, e

em seguida ao CAU/BR para apreciação

Análise e sugestão sobre as necessidades de transposição ou suplementação de verbas

Superação e alavancagem do potencial dos vários setores do Conselho, aprimorando os pontos fortes, diminuindo

os pontos frágeis, proporcionando o fortalecimento das ações que visem a implantação, expansão e consolidação da

marca CAU/SP e sua relação com a sociedade.

Gerenciar os recursos financeiros, maquinas e equipamentos, bem como capacidade pessoal de execução das

ações vinculadas ao Departamento Financeiro

Atender à todas as demandas financeiras constantes do Plano de Ação e Orçamento, com ilibada isenção de juízo,

à luz de princípios da gestão publica

Controle e gerenciamento do fluxo financeiro no CAU/SP, além da fiscalização dos projetos realizados pelo

Departamento Financeiro

Controle e monitoramento das receitas e despesas do CAU/SP

Sistematizar e apresentar organizadamente os gastos e resultados das ações oriundas de todo o Conselho

Publicizar as informações de acordo com a lei da transparência

Análise e sugestão sobre o cenário econômico atual do país e a situação econômica e financeira do CAU/SP,

consubstanciada nos balancetes mensais

Acompanhamento mensal da execução orçamentária, tanto de receita como de despesa, indicando eventuais

correções e necessidade de reformulação do orçamento anual aprovado, encaminhando ao Plenário do CAU/SP

para apreciação

Apreciação e emissão de relatório sobre outros assuntos de cunho financeiro e econômico

Realização de reuniões periódicas com os diversos departamentos do CAU/SP para um gerenciamento estratégico

de recursos



IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores 2018201820182018 2019201920192019

receita corrente do Estado

____________________________

arquiteto e urbanista ativo no Estado

(valor do trimestre)
número de usuários satisfeitos 

com a solução da demanda

            _____________________    x 100

número de usuários que 

responderam a pesquisa

(valor do trimestre)

número total de RRT registrados 

__________________________ x 100

número total de profissionais ativos no 

Estado

Realização e controle dos pagamentos de Conselheiros e Funcionários do CAU/SP relativos à participação em

reuniões, cursos de capacitação, seminários, palestras e demais eventos do CAU/SP 

4.  Indicadores Institucionais e de Resultado 
Detalhe os indicadores de acordo com as metas estratégicas escolhidas

Registro, análise, acompanhamento e controle do patrimônio do CAU/SP e suas variações. Demonstração periódica

da situação econômica, patrimonial e financeira do CAU/SP; Assessoramento aos demais departamentos quanto à

contabilização de determinadas despesas

Atendimento presencial ou por meio eletrônico para a realização de negociação de débitos dos profissionais

inadimplentes; Acompanhamento dos acordos realizados via SICCAU

Disponibilização dos Planos de Ação na rede

Metas Estratégicas CAUMetas Estratégicas CAUMetas Estratégicas CAUMetas Estratégicas CAU

Assegurar a sustentabilidade financeira

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

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



Descreva as etapas de execução do projeto em ordem cronológica  (Vide Tabela 2)

5.  Ações,  Recursos Materiais e Pessoais  
Descreva as ações ou recursos necessários para execução do Projeto/atividade 

Capacitação: 1. Capacitação Planejamento, Orçamento e Projetos: 1.1 - Reunião Kick - Off - Sistema de Gestão Integrada (SGI); 1.2 -  Reunião MRG CAU; Treinamento Ciclo BPM CAU/RS; 1.3 - Reunião 

Discovery Presencial: Módulo de CPM; 1.4 - Seminário de Capacitação CPFi - 2019; 1.5 - Reunião Validação do Módulo de CPM (Planejamento e Gestão da Estratégia); 1.6 - Capacitação em Gestão de Projetos - 

MGP CAU; 1.7 - Encontro Técnico com a CPFi-CAU/BR; 1.8 - Encontro Técnico com os CAU/UF; 1.9 -  Encontro Técnico com CPFi -CAU/UF; 1.9.1 - Seminário com CPFi - CAU/BR; 1.9.2 - V Encontro de Gestores 

e Contadores; 1.9.3 - Reunião COA-CAU/SP, CPFi-CAU/SP e Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR; 1.9.4 - 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais  2 - Capacitação de 

Contabilidade. 3 - Capacitação de Contas a Pagar e a Receber. 4 - Capacitação de Inadimplência. 5 - Capacitação do Patrocínio                                                                                                                                                     

Pagamentos de Salários e Benefícios aos 21 Funcionários do DGF

Suprimento do sistema Contábil SISCONT

Elaboração do Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento do CAU/SP; Relatório de Gestão Quadrimestral e Anual; Prestação de Contas Trimestrais e Anual 

Elaboração do Relatório de Gestão CAU/SP - Exercício 2018

Elaboração do Relatório de Gestão Anual do CAU/SP - Versão CAU/BR TCU 2018

Elaboração da Prestação de Contas do CAU/SP - Exercício 2018

Elaboração das Prestações de Contas Trimestrais do CAU/SP - Exercício 2019

Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira

Acompanhamento de todos os pagamentos e lançamentos e seus documentos

Acompanhamento e deliberação em conjunto com a Presidência e o Departamento Financeiro sobre todas as despesas

Acompanhamento diário das receitas de arrecadação e de sua inclusão no SICCAU

Representação do CAU/SP junto ao CAU/BR e instituições financeiras, sob a orientação do Departamento Financeiro, com a busca constante de reduções nos custos financeiros ou operacionais e aplicação da política de 

economicidade

Preparação dos planos de ação junto aos departamentos, comissões permanentes, especiais e temporárias do CAU/SP

Acompanhamento do Planejamento Estratégico

Aprimoramento da Base de Automatização das Receitas, Despesas e Execução Orçamentária

Elaboração de Empenhos, Pré - Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos

Elaboração das Fichas e Detalhamento dos Processos do DGF referente ao Mapeamento de Processos do CAU/SP

Lançamentos de todas as receitas e despesas no Sistema Contábil

Conciliação mensal das contas financeiras, patrimoniais e orçamentárias

Elaboração dos Relatórios de Gestão Quadrimestral do CAU/SP - Exercício 2019

Elaboração da 1ª Reformulação do Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento do CAU/SP - 2019

Elaboração do Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento do CAU/SP - 2020

Acompanhamento do Projeto Arquiteto XXI

Acompanhamento e Monitoramento do Patrocínio e Convênio com instituições    

Apresentação do Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento à Presidência, Conselho Diretor, Comissões Permanentes, Especiais, Temporárias, e ao Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 

Paulo

Conferência dos lançamentos de baixas de almoxarifado

Escrituração de livros caixa das retenções de ISS das Regionais

Pagamento mensal de salários, férias e encargos aos funcionários do CAU/SP

Pagamentos de Fornecedores

Atendimento aos protocolos gerados por outros setores relacionados ao Departamento Financeiro, como: emissão de boleto de carteira profissional e anuidades; correção e/ou cancelamento de boletos emitidos; análise das 

solicitações de devolução de pagamento em duplicidade ou indevido ou a maior; processamento do retorno bancário para que os pagamentos constem no sistema

Atendimento às regionais e atendimento aos casos solicitados pessoalmente 

Elaboração do Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP

Elaboração de Balancetes mensais para prestação de contas

Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF

Cálculo e retenção de impostos dos fornecedores

Acompanhamento da auditoria externa -  CAU/BR

Conferência Depreciação dos Bens Móveis e Imóveis

Elaboração de respostas aos protocolos abertos no SICCAU referentes à Inadimplência

Emissão de boletos de anuidades vencidas de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas

Migração dos profissionais publicados no DOU para o SISCAF

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais e empresas inadimplentes

6.  Cronograma de execução em etapas

Ressarcimento de conselheiros e funcionários do CAU/SP

Atendimento aos Conselheiros: Impressão das ordens de serviço para despachos e viagens; recebimento e conferência das ordens preenchidas; recebimento das listas de presença das reuniões; lançamento da atividade em 

planilha para certificação do valor a pagar; lançamento de todos os ressarcimentos em planilha do Access para emissão de relatório

Coordenação na organização de todos os documentos de pagamentos tanto de fornecedores quanto de conselheiros

Coordenação e acompanhamento dos pagamentos de diárias e passagens no sistema SISPAD  

Lançamento de diárias e deslocamentos no sistema SISCONT

Abertura de chamados no GAD - Gerenciador Avançado de Demandas do CAU/BR



Aprov. Plen. - 1ª Reform. Plano de Ação e Orçamento - CAU/SP - 2019: 

Avaliaçao dos resultados em conformidade com os 3 E´s (Eficiencia, Eficacia e Efetividade)

Projetado Realizado Projetado Realizado

Qtd. Qtd. Qtd. (R$) Qtd. (R$)
11705 0 0% 2.790.250,98                                                               611.540,56                                                                        22%

9.1 - Descrição e Avaliação do Total das Ações e Atividades do Projeto/Atividade Desenvolvidas - 1º QD e/ou 1º Trimestre - 2019

9.2 - Descrição e Avaliação do Total das Ações e Atividades do Projeto/Atividade Desenvolvidas - 2º QD e/ou 2º Trimestre - 2019

9.3 - Descrição e Avaliação do Total das Ações e Atividades do Projeto/Atividade Desenvolvidas - 3º QD e/ou 3º Trimestre - 2019

9.4 - Descrição e Avaliação do Total das Ações e Atividades do Projeto/Atividade Desenvolvidas - 4º Trimestre e Anual e/ou Período do Exercício - 2019

Cargo Assinatura Data

Coordenador 

Responsável Técnico pelo Projeto

Gerência Financeira

Coorden. Plan. Estrat., Orçamento e 

Projetos - DGF - CAU/SP

Julho: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração de Empenhos, Pré - 

Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU 

referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; 

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes

Agosto: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração de Empenhos, Pré - 

Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU 

referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; 

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes; Encontro Técnico com os CAU/UF; 2º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais

Setembro: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração de Empenhos, 

Pré - Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU 

referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; 

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes

Outubro: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração de Empenhos, Pré - 

Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU 

referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; 

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes; Encontro Técnico com CPFi -CAU/UF

Novembro: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração de Empenhos, 

Pré - Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU 

referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; 

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes; Encontro Técnico com a CPFi-CAU/BR; Seminário com CPFi - CAU/BR         

Dezembro: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração de Empenhos, 

Pré - Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU 

referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; 

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes

Janeiro: Pagamentos de Salários e Benefícios aos 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Reunião Kick-Off Sistema de 

Gestão Integrada (SGI); Reunião Discovery Presencial: Módulo de CPM; Suprimento do sistema Contábil SISCONT; Elaboração do Relatório de Gestão CAU/SP Exercício 2017, Elaboração da Prestação de Contas do CAU/SP 

Exercício 2017; Elaboração de Empenhos, Pré - Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU referentes à anuidades, carteira 

profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU, Migrações dos profissionais 

publicados no DOU para o SISCAF; Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes

Fevereiro: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração do Relatório de 

Gestão CAU/SP Exercício 2017, Elaboração da Prestação de Contas do CAU/SP Exercício 2017; Elaboração das Fichas e Detalhamento dos Processos do DGF referente ao Mapeamento de Processos do CAU/SP; Viagem a 

Porto Alegre - Capacitação de Mapeamento de Processos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU referentes à 

anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; Negociações 

de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes

Março: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração do Relatório de 

Gestão Anual do CAU/SP - Versão CAU/BR TCU 2017; Elaboração de Empenhos, Pré - Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço 

Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para 

participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU, Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes

Abril: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração de Empenhos, Pré - 

Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU 

referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; 

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes

Maio: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração de Empenhos, Pré - 

Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU 

referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; 

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes; Participação no Seminário de Capacitação CPFi - 2019

Junho: Pagamentos de Salários e Benefícios a 21 Funcionários do DGF; Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira; Elaboração de Empenhos, Pré - 

Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP; Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF; Abertura de Protocolos no SICCAU 

referentes à anuidades, carteira profissional; RRT e outros; Atendimento às convocatórias de Conselheiros e Funcionários para participação em reuniões e eventos do CAU/SP; Respostas aos protocolos abertos no SICCAU; 

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais inadimplentes;  Reunião COA-CAU/SP, CPFi-CAU/SP e Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR

7.  Premissas e Restrições do Projeto   
Descreva as condições de execução do Projeto e, se necessário, os itens conhecidos que podem limitar a execução do mesmo

1. Disponibilidade financeira (dotação orçamentária) Restrição: A não confirmação da receita projetada no orçamento

8.  Dados Orçamentários 
Mencione o total do custo do projeto 

Pl. Ação e Orçamento Inicial - 2019: R$ 88.829,40 + RH: R$ 3.062.931,90 = R$ 3.151.761,30

9.   AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO 2019 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ATIVIDADE INICIAL

Metas Físicas Metas Financeiras

2. Agenda do diretor e da equipe técnica Restrição: Não governabilidade da agenda

3. Alteração no planejamento das atividade Restrição: Ocorrência de reformulação do plano

4. Gerenciamento de informações da execução orçamentária dos planos de ação dos departamentos, comissões e grupos Restrição: A ausência de informação das execuções orçamentárias

- 0% -

Considerações Finais

10.  Ciência e Aprovação
Nome

Atividades Recursos Financeiros

% de realização de 

atividades

% de realização 

financeira

Análise dos 3Es (%)

Resultado de Eficiência da Ação Resultado de Eficácia da Ação Resultado de Efetividade da Ação (Qualidade)

Marco Antonio Teixeira da Silva

Roberto Munuera Reyes

Roberto Munuera Reyes

Mesaque Araújo da Silva

11.  Anexos
ANEXO 3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2019 - Responsabilidade - DGF



Tabela 1 - Duração das Atividades do DGF - Custo Fixo - Janeiro a Dezembro - 2019 

A B C

Tarefa Início Duração
Pagamentos de Salários e Benefícios aos 21

Funcionários do DGF
1 12

Alinhamento e orientação das atividades dos setores

do DGF através de reuniões semanais com a

Gerência Financeira

1 12

Acompanhamento de todos os pagamentos e

lançamentos e seus documentos
1 12

Acompanhamento e deliberação em conjunto com a

Presidência e o Departamento Financeiro sobre

todas as despesas

1 12

Acompanhamento diário das receitas de

arrecadação e de sua inclusão no SICCAU
1 12

Representação do CAU/SP junto ao CAU/BR e

instituições financeiras, sob a orientação do

Departamento Financeiro, com a busca constante de

reduções nos custos financeiros ou operacionais e

aplicação da política de economicidade

1 12

Preparação dos planos de ação junto aos

departamentos, comissões permanentes e especiais

do CAU/SP

1 12

Suprimento do sistema Contábil SISCONT 1 1

Elaboração do Plano de Ação com Planejamento

Estratégico e Orçamento do CAU/SP - 2019
8 1

Elaboração do Relatório de Gestão CAU/SP -

Exercício 2017
1 2

Elaboração do Relatório de Gestão Anual do CAU/SP -

Versão CAU/BR TCU 2017
3 1

Elaboração da Prestação de Contas do CAU/SP -

Exercício 2017
1 2

Elaboração das Prestações de Contas Trimestrais do

CAU/SP - Exercício 2019
4 1

Elaboração dos Relatórios de Gestão Quadrimestral

do CAU/SP - Exercício 2019
5 1

Acompanhamento do Projeto Arquiteto XXI 1 12

Acompanhamento e Monitoramento do Patrocínio e

Convênio com instituições    
1 12

Apresentação do Plano de Ação com Planejamento

Estratégico e Orçamento - 2019 à Presidência,

Conselho Diretor, às Comissões Permanentes e

especiais, e ao Plenário do Conselho de Arquitetura

e Urbanismo de São Paulo

9 1

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 1 12

Aprimoramento da Base de Automatização das

Receitas, Despesas e Execução Orçamentária
1 12

Elaboração de Empenhos, Pré - Empenhos,

Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de

empenhos

1 12

Elaboração das Fichas e Detalhamento dos Processos

do DGF referente ao Mapeamento de Processos do

CAU/SP

2 1

Lançamentos de todas as receitas e despesas no

Sistema Contábil
1 12

Conciliação mensal das contas financeiras,

patrimoniais e orçamentárias
1 12

Elaboração do Balanço Patrimonial, Balanço

Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP
1 12

Elaboração de Balancetes mensais para prestação de

contas
1 12

Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF 1 12

Cálculo e retenção de impostos dos fornecedores 1 12

Acompanhamento da auditoria externa -  CAU/BR 1 12

Conferência Depreciação dos Bens Móveis e Imóveis 1 12

Conferência dos lançamentos de baixas de

almoxarifado
1 12

Escrituração de livros caixa das retenções de ISS das

Regionais
1 12

Pagamento mensal de salários, férias e encargos aos

funcionários do CAU/SP
1 12

Pagamentos de Fornecedores 1 12

Atendimento aos protocolos gerados por outros

setores relacionados ao Departamento Financeiro,

como: emissão de boleto de carteira profissional e

anuidades; correção e/ou cancelamento de boletos

emitidos; análise das solicitações de devolução de

pagamento em duplicidade ou indevido ou a maior;

processamento do retorno bancário para que os

pagamentos constem no sistema

1 12

Atendimento às regionais e atendimento aos casos

solicitados pessoalmente 
1 12

Ressarcimento de conselheiros e funcionários do

CAU/SP
1 12

Atendimento aos Conselheiros: Impressão das

ordens de serviço para despachos e viagens;

recebimento e conferência das ordens preenchidas;

recebimento das listas de presença das reuniões;

lançamento da atividade em planilha para

certificação do valor a pagar; lançamento de todos

os ressarcimentos em planilha do Access para

emissão de relatório

1 12

Coordenação na organização de todos os

documentos de pagamentos tanto de fornecedores

quanto de conselheiros

1 12

Coordenação e acompanhamento dos pagamentos

de diárias e passagens no sistema SISPAD  
1 12

Lançamento de diárias e deslocamentos no sistema

SISCONT
1 12

Abertura de chamados no GAD - Gerenciador

Avançado de Demandas do CAU/BR 1 12

Elaboração de respostas aos protocolos abertos no

SICCAU referentes à Inadimplência
1 12

ANEXO 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação - DGF - Parte que diz respeito a Gestão e Execução Financeira

ANEXO 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Vinculadas ao Planejamento Estratégico do CAU/SP e CAU/BR

ANEXO 3.4 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas - DGF

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso - DGF



Emissão de boletos de anuidades vencidas de

Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas
1 12

Migração dos profissionais publicados no DOU para

o SISCAF
1 1

Negociações de cobrança das anuidades dos

profissionais e empresas inadimplentes

Participação no Seminário de Capacitação CPFi - 

2019
5 1

Reunião COA-CAU/SP, CPFi-CAU/SP e Assessoria de 

Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR
6 1

 2º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais 8 1

Encontro Técnico com a CPFi-CAU/BR 11 1

Encontro Técnico com os CAU/UF 1 12

Encontro Técnico com CPFi -CAU/UF 10 1

Seminário com CPFi - CAU/BR         11 1

Membros Nomes Localidade Valor da diária Deslocamento
Presidente 

Vice-Presidente

Coordenador

Coordenador adjunto

Membro titular

Membro titular

Membro titular

Membro substituto

Membro substituto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pagamentos de Salários e Benefícios aos 21 Funcionários do DGF

Alinhamento e orientação das atividades dos setores do DGF através de reuniões semanais com a Gerência Financeira

Acompanhamento de todos os pagamentos e lançamentos e seus documentos

Acompanhamento e deliberação em conjunto com a Presidência e o Departamento Financeiro sobre todas as despesas

Acompanhamento diário das receitas de arrecadação e de sua inclusão no SICCAU

Representação do CAU/SP junto ao CAU/BR e instituições financeiras, sob a orientação do Departamento Financeiro,…

Preparação dos planos de ação junto aos departamentos, comissões permanentes e especiais do CAU/SP

Suprimento do sistema Contábil SISCONT

Elaboração do Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento do CAU/SP - 2019

Elaboração do Relatório de Gestão CAU/SP - Exercício 2017

Elaboração do Relatório de Gestão Anual do CAU/SP - Versão CAU/BR TCU 2017

Elaboração da Prestação de Contas do CAU/SP - Exercício 2017

Elaboração das Prestações de Contas Trimestrais do CAU/SP - Exercício 2019

Elaboração dos Relatórios de Gestão Quadrimestral do CAU/SP - Exercício 2019

Acompanhamento do Projeto Arquiteto XXI

Acompanhamento e Monitoramento do Patrocínio e Convênio com instituições

Apresentação do Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento - 2019 à Presidência, Conselho Diretor, às…

Acompanhamento do Planejamento Estratégico

Aprimoramento da Base de Automatização das Receitas, Despesas e Execução Orçamentária

Elaboração de Empenhos, Pré - Empenhos, Transposições/Ajustes Contábeis e anulações de empenhos

Elaboração das Fichas e Detalhamento dos Processos do DGF referente ao Mapeamento de Processos do CAU/SP

Lançamentos de todas as receitas e despesas no Sistema Contábil

Conciliação mensal das contas financeiras, patrimoniais e orçamentárias

Elaboração do Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DFC, Balanço Orçamentário, DVP

Elaboração de Balancetes mensais para prestação de contas

Elaboração da DCTF, DIPJ, DIRF

Cálculo e retenção de impostos dos fornecedores

Acompanhamento da auditoria externa -  CAU/BR

Conferência Depreciação dos Bens Móveis e Imóveis

Conferência dos lançamentos de baixas de almoxarifado

Escrituração de livros caixa das retenções de ISS das Regionais

Pagamento mensal de salários, férias e encargos aos funcionários do CAU/SP

Pagamentos de Fornecedores

Atendimento aos protocolos gerados por outros setores relacionados ao Departamento Financeiro, como: emissão de…

Atendimento às regionais e atendimento aos casos solicitados pessoalmente

Ressarcimento de conselheiros e funcionários do CAU/SP

Atendimento aos Conselheiros: Impressão das ordens de serviço para despachos e viagens; recebimento e conferência…

Coordenação na organização de todos os documentos de pagamentos tanto de fornecedores quanto de conselheiros

Coordenação e acompanhamento dos pagamentos de diárias e passagens no sistema SISPAD

Lançamento de diárias e deslocamentos no sistema SISCONT

Abertura de chamados no GAD - Gerenciador Avançado de Demandas do CAU/BR

Elaboração de respostas aos protocolos abertos no SICCAU referentes à Inadimplência

Emissão de boletos de anuidades vencidas de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas

Migração dos profissionais publicados no DOU para o SISCAF

Negociações de cobrança das anuidades dos profissionais e empresas inadimplentes

Participação no Seminário de Capacitação CPFi - 2019

Reunião COA-CAU/SP, CPFi-CAU/SP e Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR

 2º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais

Encontro Técnico com a CPFi-CAU/BR

Encontro Técnico com os CAU/UF

Encontro Técnico com CPFi -CAU/UF

Seminário com CPFi - CAU/BR

MESES

Janeiro a Dezembro/2019



A ação será mantida 

para 2019?

A ação será mantida 

para 2020?

A ação será mantida 

para 2021?

Execução Jan/Mai 

(P)

Projetado 

Jun/Dez (Q)

Proposta de 

Reprogramação 

(R=P+Q)

1 AT

02.03.001.001 - Alinhamento e 

orientação das atividades dos 

setores do DGF através de 

reuniões semanais com a 

Gerência Financeira

 Realizar 96 reuniões de alinhamento e 

orientação da Gerência e 

Coordenadores da área financeira para 

acompanhamento e  direcionamento 

de   todas as ações ligadas ao 

Departamento  Financeiro

Acompanhamento e direcionamento das atividades 

ligadas ao Orçamento, Contabilidade,  Inadimplência, 

Patrocínio e Contas a pagar e a receber

Garantir o 

direcionamento das 

atividades da DGF para 

melhorar a sua  eficiência 

e efetividade

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de reuniões 

realizadas / Quantidade de 

reuniões estimada

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

2 AT

02.03.001.001 - Representação 

do CAU/SP junto ao CAU/BR e 

instituições financeiras

Reduções de no mínimo 5%  nos custos 

financeiros ou operacionais e aplicação 

da política de economicidade

Melhoria na gestão dos recursos financeiros através 

das reduções nos custos financeiros ou operacionais

Garantir a eficiência na 

gestão financeira do 

CAU/SP 

Coeficiente de realização (%)  = 

% de redução nas taxas 

banárias realizada / % de 

redução nas taxas bancárias 

estimada

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

3 AT

02.03.001.001 - Compilação  e 

sistematização dos dados 

financeiros para criação de 

gráficos e  tabelas para 

elaboração e apresentação dos 

Balancetes e Prestações de 

Contas Trimestrais

Elaboração, apresentação e aprovação  

de 12 Balancetes Mensais, 03 

Prestações de Contas Trimestrais e 01 

Prestação de Contas Anual com 

demonstração de todas as receitas e 

despesas realizadas no período

Análise das Receitas e Despesas realizadas no período 

trimestral e anual, Comparativo com Períodos 

Anteriores, execução orçamentária, resultados 

alcançados

Aprovação dos Balancetes 

Mensais e Prestações de 

Contas Trimestrais por 

todas as instâncias do 

CAU/SP

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de aprovações 

realizada / Quantidade de 

aprovações etimada

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

4 AT

Participação na 3º Conferência 

Nacional dos Conselhos 

Profissionais (6 Funcionários)

Capacitar os membros da CPFi quanto 

as melhores práticas de Administração, 

Governança e Controle de Gestão 

aplicáveis às Entidades

 Promover a segurança jurídica na atuação e decisões 

de profissionais que atuam direta ou indiretamente 

nas áreas de controle, gestão e contratações públicas 

das Autarquias

Desenvolvimento das 

melhores práticas em 

Administração, 

Governança e Controle de 

Gestão do CAU/SP 

Coeficiente de realização (%)   

= número de conselheiros da 

Comissão  / Nº de Capacitados

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

5 AT

02.03.001.001 - Compilação  e 

sistematização dos dados 

financeiros para criação de 

gráficos e  tabelas para 

elaboração e apresentação dos 

Relatórios de Gestão 

Quadrimestral

Elaboração, apresentação e aprovação  

de 02 Relatórios de Gestão 

Quadrimestral e 01 Relatório de Gestão 

Anual com demonstração de todas as 

receitas e despesas realizadas no 

período

Análise das Receitas e Despesas realizadas no período 

quadrimestral e anual, Comparativo com Períodos 

Anteriores, execução orçamentária, resultados 

alcançados

Aprovação dos  Relatórios 

de Gestão Quadrimestral 

por todas as instâncias do 

CAU/SP

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de aprovações 

realizada / Quantidade de 

aprovações etimada

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

6 AT

02.03.001.001 - Elaboração de 

Empenhos, Pré - Empenhos, 

Transposições/Ajustes Contábeis 

e anulações de empenhos

Permitir a continuidade do processo de 

compra de bens e serviços pelo CAU/SP

Utilizando a Lei Federal nº 8.666/93, sobre as formas 

de licitação, elaboração de empenhos e pré - 

empenhos, permitindo a continuidade do processo de 

compras pelo CAU/SP

Garantir que todo os 

processos de compra pelo 

CAU/SP seja feito de 

forma lícita e 

transparente

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de aprvações 

realizada / Quantidade de 

aprovações etimada

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

7 AT

02.03.001.001 - Compilação e 

sistematização das propostas de 

revisão/inclusão de atividades 

não projetadadas pelas áreas do 

CAU/SP na Programação Inicial 

2018 Apresentação da 

Reformulação  2018

Elaboração, apresentação e aprovação 

da Proposta de Reformulação dos 

Planos de Ação 2018.  

Análise das Propostas de Revisão das Atividades de 

cada Diretoria, Comissões e GT´s para uma melhor 

distribuição e utilização dos recursos

Aprovação da Proposta 

de Reformulação 2018 

por todas as instâncias do 

CAU/SP

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de aprvações 

realizada / Quantidade de 

aprovações etimada

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

8 AT

02.03.001.001 - Compilação e 

sistematização das propostas das 

atividades projetadadas para o 

Plano de Ação com Planejamento 

Estratégico e Orçamento do 

CAU/SP 2019 

Elaboração, apresentação e aprovação 

do Plano de Ação com Planejamento 

Estratégico e Orçamento do CAU/SP 

2019 

Distribuição dos recursos orçamentários para a 

execução dos projetos e atividades pelas áreas do 

CAU/SP

Aprovação do  Plano de 

Ação com Planejamento 

Estratégico e Orçamento 

do CAU/SP 2019 

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de aprvações 

realizada / Quantidade de 

aprovações etimada

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

9 AT

02.03.001.001 - 

Acompanhamento do 

Planejamento Estratégico

Acompanhamento mensal das ações 

adotadas pelo Conselho para atingir os 

objetivos estratégicos

Monitoramento, avaliação da gestão; 

Acompanhamento do alcance das metas; 

Identificação de correções e melhorias através dos 

Indicadores

Garantir melhorias nos 

serviços prestados; 

Realização de projetos e 

atividades com maior 

eficácia e eficiência

Coeficiente de 

acompanhamento (%)  = 

Quantidade de aprvações 

realizada / Quantidade de 

aprovações etimada

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

10 AT

02.03.001.001 - 

Acompanhamento do Projeto 

Arquitetura XXI

Acompanhamento mensal das 

atividades relacionadas ao Projeto 

Arquitetura XXI

Acompanhamento de cada etapa do Projeto: A 

elaboração da documentação, a sua aprovação nas 

instâncias do CAU/SP e o início das atividades

Garantir que as atividades 

estejam sendo realizadas 

de forma eficiente, com o 

cumprimento de todas as 

etapas

Realização ou não
Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

11 AT

02.03.001.001 -  

Acompanhamento do Projeto 

Patrocínio

Acompanhamento mensal das 

atividades relacionadas ao Patrocínio

Acompanhamento de cada etapa do Projeto: A 

elaboração da documentação, a sua aprovação nas 

instâncias do CAU/SP e o início das atividades

Garantir que os recursos 

disponibilizados para  as 

empresas patrocinadas 

estejam sendo utilizados 

de forma eficiente 

Realização ou não
Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

12 AT

02.03.001.001 - 

Acompanhamento da Execução 

Orçamentária

Acompanhamento mensal das 

Despesas realizadas pelas 

Departamentos e  Comissões do 

CAU/SP

Verificação das atividades realizadas de acordo com 

as projetadas, se estão sendo executadas de forma 

eficiente  

Garantir que todas 

atividades estejam sendo 

realizadas; Verificação da 

necessidade de correções 

de rumo

Coeficiente de realização (%)  = 

total de atividades realizadas x 

total de atividades projetadas

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2019

Obs:  O anexo 1.4  deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta da Programação 2019. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional: DGF

Responsável Projeto/Atividade: Roberto Munuera Reyes

Tipo (Projeto ou  Atividade): Atividade

Denominação do Projeto ou Atividade : 02.03.001.001 - Gestão da Inad.,Capacit. Reun.Técnicas -Equipe, Ações de elab. Sust.,Financ. CAU/SP - DGF

Objetivo Geral :
Assegurar o funcionamento da estrutura geral do CAU/SP. Controlar os recursos imprescindíveis ao gerenciamento e existência do Conselho, em todos os seus setores, possibilitando, precipuamente, a concretização do planejamento estratégico, gerencial 

e operacional, produzindo e disponibilizando dados e informações financeiras indispensáveis ao processo de tomada de decisão e condução da instituição

Objetivo Estratégico Principal : Assegurar a sustentabilidade financeira

Objetivo Estratégico Secundário : Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Resultado esperado do Projeto/Atividade: Garantir a transparência da Gestão Financeira, pagamento de Taxas bancárias e criação de uma biblioteca do CAU/SP

Início

Nº AT/N/R/E/C

Descrição da Ação Período de Execução Custo da Ação (R$) Variação

% Partic.

(G)

Responsável pela 

Execução
Ações Metas Detalhamento das Metas Resultados Esperados Indicador da ação

Responsável 

pelo Indicador
Término

Reprogramação 

2018                                     

(A)

                                                  

Programação                  

2019                                    

(B)

Manutenção das ações Reprogramação 2019

%

(F=E/A)

 R$             86.000,00  R$             88.829,40  R$                        -   -R$         86.000,00 -100,0

Valores                        

(E=D-A)

0,0



13 AT

02.03.001.001 - Conciliação 

mensal das contas financeiras, 

patrimoniais e orçamentárias

Verificar que os pagamentos realizados 

foram efetivados e se as contas 

contábeis estão regulares

Cruzamento dos registros de despesas no SISCONT 

com os pagamantos realizados no banco

Garantir a regularidade 

das contas do CAU/SP 

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de pagamentos 

verificados / Quantidade total 

de pagamentos

 sim  sim  sim 

14 AT
02.03.001.001 - Atendimento aos 

Conselheiros do CAU/SP

Dar apoio aos Conselheiros, permitindo 

suas participações nas diversas 

atividades relacionadas ao CAU

Através de  Impressão das ordens de serviço para 

despachos e viagens; recebimento e conferência das 

ordens preenchidas; pagamento de diárias e 

deslocamento; recebimento das listas de presença 

das reuniões; lançamento da atividade em planilha 

para certificação do valor a pagar, permitir a 

participação dos conselheiros nos eventos do CAU

Permitir a participação 

dos conselheiros nos 

eventos do CAU

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de Conselheiros 

atendida / Quantidade de 

Conselheiros que solicitaram 

auxílio

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

15 AT

02.03.001.001 -  Negociar as 

cobrança das anuidades dos 

profissionais e empresas 

inadimplentes

Permitir que os profissionais e 

empresas inadimplentes possam quitar 

as anuidades devidas junto ao CAU/SP

Através da negociação de parcelamentos e 

prorrogação dos prazos de vencimentos das 

anuidades devidas, permitir a quitação dos débitos

Quitação dos débitos das 

anuidades devidas pelos 

profissionais e empresas 

inadimplentes

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de profissionais 

que negociaram suas dividas / 

Quantidade de profissionais 

inandimplêntes

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim 

Roberto Munuera 

Reyes

18 AT

02.01.003.002 - Pagamento de 

Salários dos Funcionários do 

Departamento Financeiro

Pagamento de 12 parcelas de 

Remuneração Pessoal

Pagamento de Salários, com a inclusão de Benefícios 

Sociais como Férias, 13º  e  reajuste sindical; 

Recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas

Garantir o pagamento  

dos Salários dos 

Funcionários do 

Departamento Financeiro

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim  R$                        -   -R$    2.741.478,25 -100,0 0,0

19 AT

02.01.003.002 - Benefícios aos 

Funcionários do Departamento 

Financeiro

Pagamento de 12 parcelas de Benefício 

a Pessoal

Disponibilização de  Benefícios que complementem os 

salários: Auxílio Alimentação, Saúde, Transporte e 

Seguro de vida

Garantir a 

Disponibilização dos 

Benefícios aos 

Funcionários do 

Departamento Financeiro

Roberto 

Munuera Reyes
Jan Dez  sim  sim  sim  R$                        -    R$                        -   0,0 0,0

 R$       2.827.478,25  R$       3.151.761,30  R$                       -    R$                     -    R$                        -   -R$    2.827.478,25 -100,0 0,0

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

Coeficiente de realização (%)  = 

Quantidade de pagamentos 

realizada / Quantidade de 

pagamentos estimada

 R$       2.741.478,25  R$       3.062.931,90 

Total

JUSTIFICATIVAS:


