
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO QUADRIMESTRAL
DO PLANO DE AÇÃO 
(1º QUADRIMESTRE)

CAU/MS 

2016



       Valor (R$)                                                  

(A-B)

                                        

(%)          (B/A)

                               3.000.000,00                                          874.637,02 -                      2.125.363                                29,2 

                               2.699.143,00                                          830.331,59 -                      1.868.811                                30,8 

                                   840.354,00                                          394.801,22 -                          445.553                                47,0 

                                   635.195,00                                          339.739,90 -                          295.455                                53,5 

                                   141.898,00                                            49.749,37 -                            92.149                                35,1 

                                     63.261,00                                              5.311,95 -                            57.949                                  8,4 

1.858.789,00                                                                        435.530,37 -                      1.423.259                                23,4 

130.000,00                                                                             42.482,80 -                            87.517                                32,7 

170.857,00                                                                               1.822,63 -                          169.034                                  1,1 

                                        -                                      -  

                                   400.000,00                                         8.857,65 -                          391.142                                  2,2 

                                   400.000,00                                              8.857,65 -                          391.142                                  2,2 

                                        -                                      -  

                               3.400.000,00                                     883.494,67 -                   2.516.505                                26,0 

                               3.101.264,00                                          660.977,52 -                      2.440.286                                21,3 

                               1.001.464,00                                          116.591,56 -                          884.872                                   12 

                               2.099.800,00                                          544.385,96 -                      1.555.414                                   26 

                                     91.698,00                                       30.566,00 -                            61.132                                33,3 

                                   187.038,00                                       62.345,96 -                          124.692                                33,3 

                                     20.000,00                                                           -   -                            20.000                                      -  

                               3.400.000,00                                     753.889,48 -                   2.646.111                                22,2 

                                                         -                                            129.605,19                            129.605                                      -  

Programação Aprovada (R$)  Valor Executado (R$)
       Valor (R$)                                                  

(A-B)

(%)                          

(B/A)

                                    3.000.000,00                                          745.031,83                                24,8 

                                        400.000,00                                              8.857,65                                  2,2 

                                    3.400.000,00                                          753.889,48                                         -                                22,2 

OBS: No item "Despesas Correntes", deverá ser considerado os valores do Aportes ao Fundo de Apoio, do Aporte ao CSC e fundo de reserva do CSC e da Reserva de Contingência.

1.1.1 Anuidades

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não devem ser preenchidas. Os valores

descritos nesta planilha, coluna "valor executado", devem estar de acordo com os valores "liquidados" detalhados no Siscont.Net. 

1.2 Aplicações Financeiras

1.3 Outras Receitas

1.4 Fundo de Apoio

2 Receitas de Capital

1.1.1.3 Taxas e Multas

PROGRAMAÇÃO 2016

1. Quadro Geral de Fontes e Usos

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES EM ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

2 Aportes ao Fundo de Apoio

3 Aporte ao CSC

4 Reserva de Contingência*

II – TOTAL DE USOS

VARIAÇÃO (I-II)

1 Programação Operacional

Atividades

1.1.2 RRT

Programação Aprovada (R$)                                         

(A)

      Valor Executado (R$)           

(B)

Índices de Execução

Especificação

I. FONTES

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA

 1 Despesas Correntes* 

 2 Despesas de Capital 

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

II - USOS

2.2 Outras Receitas

 I - TOTAL DAS FONTES

Projetos

Até o final do 1º Quadrimestre de 2016 não houve utilização de recurso referente a Reserva de Contingência

Soma

Relatório Quadrimestral – Exercício 2016

CAU/MS

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 

DATA DE ELABORAÇÃO: 

Período: jan/abr 2016

1.1.1.1 Pessoa Física

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação



Período: jan-abr/16

CAU/MS

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul tem como missão promover a arquitetura e urbanismo para todos, no ano de 2016 foram realizadas 

15 iniciativas estratégicas para atingir os objetivos principais, sendo 9 projetos e 6 atividades. 

O projeto Comunicação Institucional tem como objetivo principal assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade, as metas aprovadas em 

2016 relacionadas a esse projeto estão sendo executada.

Os projetos e atividades Fiscalização do exercício profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), Ações da Comissão do 

Exercício Profissional (CEP/MS), Ética Profissional, Reuniões Financeiras e Administrativas, Desenvolvimento do Ensino e Formação dos Arquitetos e Urbanistas em 

MS, estão relacionadas com o objetivo principal tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo, onde este objetivo concentra 

22,8% da arrecadação liquida deste conselho.

 O projeto Estruturar, equipar, treinar e aperfeiçoar as comissões e seus respectivos conselheiros, objetivando assegurar a eficiência no atendimento e no 

relacionamento com os  Arquitetos e Urbanistas, contemplam neste plano de ação 2016  valores orçados em 11,5% sobre a arrecadação liquida.

O CAU/MS busca aperfeiçoar seu quadro efetivo para que possamos atender os profissionais e a sociedade em geral de maneira adequada, para que isso ocorra o 

plano de ação 2016 inseriu em seu orçamento o projeto denominado capacitação do quadro efetivo com valores que contempla 2%  do valor total da respectiva 

folha de pagamento, tendo como objetivo principal é desenvolver competências de dirigentes e colaboradores. 

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2016:

Nõ houve alteração no Plano de Ação 2016 aprovado neste 1º Qadrimestre de 2016.

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2016:

 O projeto denominado patrocínio  tem como objetivo principal estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo e destinou  1,7% da Receita da Arrecadação Líquida. Essa iniciativa fica vinculada ao edital para concessão de patrocínio onde traz as 

diretrizes e requisitos para que o projeto seja contemplado. 

Outro projeto que possui o mesmo objetivo é o de assessoramento especial da presidência, onde busca a ampliação da imagem do CAU/MS perante a sociedade de 

Mato Grosso do Sul.

A atividade centro de serviços compartilhados (CSC), vem para atender o cumprimento a Resolução nº 71, de 2ª de janeiro de 2014, tendo como o objetivo principal 

aprimorar e inovar os processos e ações do CAU’s.

As atividades fundo de apoio e reserva de contingência tem como objetivo assegurar a sustentabilidade financeira. O fundo de apoio veio para atender ao 

cumprimento a Resolução nº 72, de 24 de janeiro de 2014 onde este CAU contribuirá para os CAU/UF’s no montante de R$ 91.698,00.

A reserva de contingência tem como finalidade suportar eventuais ações não contempladas no plano de ação aprovado em 2016, possui valor orçado de R$ 20.000,00 

e que até o final do 1º Quadrimestre de 2016 não foi utilizado.

O projeto aquisição de bens móveis e estruturação das subsedes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) e atividade manutenção e 

aprimoramento das atividades do CAU/MS tem como objetivo principal ter sistema de informação e infraestrutura que viabilizam a gestão e o atendimento dos 

Arquitetos e Urbanistas e a sociedade. Esta atividade  é a responsável por o funcionamento e andamento da sede e subsedes.
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Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das 

boas práticas da Arquitetura e Urbanismo
Fórmula Periodicidade 

Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo
Fórmula Periodicidade 

Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice da capacidade de fiscalização (Estados)

quantidade de serviços 

fiscalizados pelo CAU/UF

             _____________________________     x 100

número de serviços em execução 

conhecidos no Estado

(acumulado no ano)

trimestral 04/05/2016 25% 4%

Neste 1º Quadrimestre de 

2016 estamos com a 

arrecadação em baixa, 

reuniões estão sendo 

efetuadas para discução e 

correções de rumos para 

que possamos alcançar a 

meta prevista.

Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados 

(Estados)

quantidade de presença 

profissional (com RRT)

               _____________________________     x 100

número de serviços 

fiscalizados no Estado

(acumulado no ano)

trimestral 04/05/2016 67% 11%

Neste 1º Quadrimestre de 

2016 estamos com a 

arrecadação em baixa, 

reuniões estão sendo 

efetuadas para discução e 

correções de rumos para 

que possamos alcançar a 

meta prevista.

Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)

número total de RRT 

registrados por mês 

 ________________________________

número total de 

profissionais ativos no Estado

trimestral 04/05/2016 25% 4%

Neste 1º Quadrimestre de 

2016 estamos com a 

arrecadação em baixa , 

replexo do cenário socio-

econômico que vivemos 

atualmente, reuniões estão 

sendo efetuadas para 

discução e correções de 

rumos para que possamos 

alcançar a meta prevista.

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com 

os arquitetos e urbanistas e a sociedade
Fórmula Periodicidade 

Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice de atendimento (Estados)

número de solicitações 

tratadas em até 30 dias

               _________________________     x 100

número de solicitações

(valor do trimestre)

trimestral 02/06/2015 90% 52%

Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)

número de usuários satisfeitos 

com a solução da demanda

            __________________________    x 100

número de usuários que 

responderam a pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral 02/06/2015 90% 49%

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Fórmula Periodicidade 

Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios 

(Estados)

valor orçamentário destinado 

a patrocínios 

            ____________________________      x 100

orçamento total

(valor do ano)

trimestral 02/06/2016 2 0

Houve a publicação do Edital 

de Patrocínio em 2016, 

porém, neste 1º 

Quadrimestre de 2016 não 

teve projetos aprovados.

Índice da capacidade de execução dos investimentos em 

patrocínios (Estados)

valor orçamentário 

investido (executado) em patrocínios

            ____________________________      x 100

valor orçamentário destinado 

a patrocínios

(acumulado no ano)

trimestral 02/06/2016 50 0

Houve a publicação do Edital 

de Patrocínio em 2016, 

porém, neste 1º 

Quadrimestre de 2016 não 

teve projetos aprovados.

3-INDICADORES INSTITUCIONAIS

3.1- INDICADORES DE RESULTADO

Orientação: Observar as metas constantes da programação aprovada.

Período: jan-abr/16

CAU/MS



Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 

sociedade
Fórmula Periodicidade 

Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Acessos à página do CAU UF (Estados)

Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a 

página do CAU

(acumulado no ano)

trimestral 04.05.2016 10.000 7.800

O CAU.MS está tendo 

quantidade de acessos 

satisfatórios e alcançaremos 

a meta prevista com a 

implantação do portal da 

transparência até o final de 

junho.

Índice de presença na mídia como um todo (Estados)

número de inserções na mídia 

em geral onde o CAU foi citado

                _______________________________   x 100

total de notícias sobre questões 

de Arquitetura e Urbanismo 

(valor do trimestre)

trimestral 04.05.2016 80% 1%

Índice de inserções positivas na mídia (Estados)

número de inserções positivas do 

CAU na mídia 

                  _____________________________    x 100

total de inserções do 

CAU na mídia 

(valor do trimestre)

trimestral 04.05.2016 80% 100%

Todas as noticias 

relacionadas ao CAU.MS foi 

de forma positiva

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a 

ética profissional (Estados)

número de escolas do Estado com ética 

profissional na grade curricular

             _________________________________   x 100

número total de escolas do Estado

(valor do ano)

anual 60

Não houvemedição no 1 º 

Quadrimestre de 2016, essa 

irnformação estrá descrita 

no 2º Quadrimestre.

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)

número de processos éticos  

concluídos em um ano

         ____________________________ x 100

 número total de processos 

éticos

(valor do ano)

anual 40

Não houvemedição no 1 º 

Quadrimestre de 2016, essa 

irnformação estrá descrita 

no 2º Quadrimestre.

Assegurar a sustentabilidade financeira Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)

receita corrente do Estado

______________________________________

arquiteto e urbanista ativo no Estado

(valor do trimestre)

trimestral 04.05.2016 1600 995

A receita relacionada a RRT´s 

está em queda neste 1º 

Quadrimestre de 2016, 

replexo do cenário sócio-

ecônomico do estado. 

Reuniões estão sendo 

realizadas em conjunto com 

a Gerência Administrativa, 

Fiscalização e Comissões 

para que possamos 

desenvolver ações para 

melhorar nossa arrecadação.

Relação receita/custo de pessoal (Estados)

custo de pessoal do Estado

                ________________________   x 100

receita corrente do Estado

trimestral 04.05.2016 60% 44%

Os valores relacionados a 

este indicador está sendo 

executado dentro do que foi 

esperado.

Índice de liquidez corrente (Estados)

ativo circulante

     ____________________ x 100

passivo circulante

mensal 04.05.2016 6,00 5,61
Meta alçcanda dentro 

esperado

Índice de inadimplência pessoa física (Estados)

total de profissionais inadimplentes

          _________________________________ x 100

total de profissionais ativos

mensal 04.05.2016 70% 46%

A inadimplencia está alta, 

ações em conjuno com o 

jurídico, Gerência 

Administrativa, Fiscalização 

e Comissões estão sendo 

aprsentadas, no 1º 

Quadrimestre de 2016 

efetuamos um 

levantamento e uma 

pimeira notificação foi 

enviada. Resultados 

relacionados a essa iniciativa 

ainda não foi mensurado.

Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)

total de empresas inadimplentes

         ________________________________ x 100

total de empresas ativas

mensal 04.05.2016 70% 66%

A inadimplencia está como 

previsto, ações em conjuno 

com o jurídico, Gerência 

Administrativa, Fiscalização 

e Comissões estão sendo 

aprsentadas, no 1º 

Quadrimestre de 2016 

efetuamos um 

levantamento e uma 

pimeira notificação foi 

enviada. Resultados 

relacionados a essa iniciativa 

ainda não foi mensurado.

Aprimorar e inovar os processos e as ações Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 



Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)

número de processos críticos 

aprimorados e/ou inovados

            _______________________   x 100

total de processos críticos

(valor do semestre)

trimestral 50

Não consegui fazer a 

mensuração deste indicador, 

solicito ajuda para tal 

avaliação.

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes 

(Estados)

horas totais de treinamento 

_____________________________

número total de colaboradores 

e dirigentes 

(valor do trimestre)

trimestral 02.05.2016 5 1

Neste 1º Quadrimestre de 2016 

tiveram cursos de capacitação 

para o MS Competitivo através da 

Fecomércio do MS, Oficina do 

Gespública, entre outros. 

Somente 4 colaboradores entre 

20 foram contemplados com este 

curso. Acredito que mais 

colaboradores devem particiar 

destes cursos para que possamos 

mensurar este indicador. Desta 

forma considero que este meta 

não foi alcançada.

Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)

número de colaboradores e dirigentes 

com bom desempenho no treinamento 

          __________________________________   x 100

total de colaboradores e 

dirigentes treinados 

(valor do trimestre)

trimestral 02.05.2016 90 100

Todos os colaboradores que 

participaram de 

treinamentos aplicam os 

conhecimento adiquirido de 

forma satisfatória.

Índice de competências desenvolvidas (Estados)

número de colaboradores  

que evoluíram 

seu índice de competência

          __________________________________   x 100

número de colaboradores avaliados 

(valor do ano)

anual 02.05.2016 90
Não foi mensurado neste 1º 

Quadrimestre de 2016.

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista Meta Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)

número de usuários internos

satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100

total de usuários internos que 

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral 02.05.2016 91 47

O CAU/MS conta com 

sistema e infraestrutura de

qualidade, porém, alguns 

relatórios gerenciais

apresentam algumas falhas. 

Com isso algumas

demandas forma realizadas 

de forma manual onde

acaba demandando tempo e 

fica moroso.

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)

número de usuários externos

satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100

total de usuários externos que 

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral 02.05.2016 91 75

O CAU/MS conta com 

sistema e infraestrutura de

qualidade, porém, sentiram 

dificuldades na busca

por informações muitos 

preferem atendimento

presencial.

ORIENTAÇÕES: Informar as metas previstas/alcançadas relacionadas aos indicadores apresentados, por objetivo estratégico, no Plano de Ação 2016.



Período: jan-abr/16

3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2016:
Orientações: 
*P/A - P = Projeto / A = Atividade
 As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não devem ser preenchidas.
Caso seja necessário a inclusão de novas linhas, deve-se atentar para a continuidade da fórmula inserida na planilha.
FA - Fundo de Apoio. O preenchimento das colunas com informações do "Fundo de Apoio" destina-se aos CAU Básicos.

 Aprovado          Executado          (%) 

PRESIDÊNCIA P COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação 
com a sociedade

Reuniões junto a todos os Presidentes dos 
CAU/UF's para discutir e resolver assuntos de 
competência do Conselho; Estreitar ações em 
conjunto com os Municípios do Estado de MS e 
a sociedade; Participar nas discuções do 
Legislativo Municipal e Estadual nos assuntos 
pertinentes ao CAU/MS.

Participação em Seminário Legislativo e Seminário no 
TCU/2015 sobre conselhos profissionais em 
Brasilia/DF; Fórum de Presidentes no Rio de Janeiro; 
Seminário CPU em Brasília/DF; Participação em 
palestra sobre Acessibilidade e entrega das carteiras 
provisórias aos novos profissionais; Visitas as 
Instalações as Delegacias, fixando as  Identificações 
Oficiais dos Municípios de RIO BRILHANTE (MS), 
IVINHEMA (MS), NOVA ANDRADINA (MS). 
Participação na Solenidade de Abertura do  Conselho 
República Tcheca em BATAYPORÃ e nomeação do 
Cônsul Honorário SR. EVANDRO AMARAL. 
Participação da Conselheira Giovana Dario no 5º 
Seminário Legislativo em Brasília/DF e  Participação 
em palestra sobre Acessibilidade e entrega das 
carteiras provisórias aos novos profissionais;

Tornar eficaz a participação dos Arq. e Urb. e a 
Sociedade de MS junto ao CAU/MS

Resultados realizados conforme 
previsto neste 1º Quadrimestre de 
2016.

146965 0 146965                       17.542,50 11,9 0

PRESIDÊNCIA A
ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA 
DO CAU/MS

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

Reuniões junto aos Arq. e Urb. do Estado de MS 
para discutir e resolver assuntos de 
competência da Arq. e Urb.; Estreitar ações em 
conjunto com os Municípios do Estado de MS e 
a sociedade.

Participação em palestra sobre Acessibilidade e 
entrega das carteiras provisórias aos novos 
profissionais; Encontro dos Ouvidores do CAU/MS 
em Brasília/DF.

Ampliação da imagem do CAU/MS perante a 
sociedade do MS 

Resultados realizados conforme 
previsto neste 1º Quadrimestre de 
2016.

34.000,00 0 34000                         1.612,44 4,7 0

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

Promover a produçao e a difusão do 
conhecimento, estimular o desenvolvimento e a 
consolidação do ensino e do exercício 
profissional bem como consolidar a imagem do 
CAU e o seu compromisso com o fortalecimento 
da Arq. e Urb.

Edital publicado, porem não houve projetos aprovados 
neste 1º Quadrimestre de 2016.

Buscar consolidar a imagem do CAU e o seu 
compromisso com o fortalecimento da Arq. E 
Urb.

Edital publicado, porem não houve 
projetos aprovados neste 1º 
Quadrimestre de 2016.

40.000,00 0 40000                                     -   0,0 0
Edital publicado, porem não houve 
projetos aprovados neste 1º 
Quadrimestre de 2016.

0 0,0 0

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA

A CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS Aprimorar e inovar os processos e as ações

Atender os seguintes serviços compartilhados: I - 
Serviços Essenciais; II - Serviços Acessórios. 
Conforme Resolução nº 70, de 24 de janeiro de 
2014; Incrementar a atividade “Desenvolvimento 
e
Manutenção das Atividades do Centro de
Serviços Compartilhados”, nas ações para 
desenvolvimento dos trabalhos iniciais para a 
efetiva implantação da Rede de Atendimento 
Integrado – RIA. Conforme 42ª reunião Plenária 
do CAU/BR, do dia 22 de maio/15.

Maior interação entre os profissionais e 
colaboradores intenos tanto do CAU/BR e os 
CAU/UF's. Maior interação entre os profissionais e 
colaboradores intenos tanto do CAU/BR e os 
CAU/UF's.

Melhoria no atendimento ao profissional de 
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

Resultados realizados conforme 
previsto neste 1º Quadrimestre de 
2016.

                187.038,00 0 187038                       62.345,96 33,3 0

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA

A FUNDO DE APOIO Assegurar a sustentabilidade financeira

Equilibrar as receitas e as despesas dos 
CAU/UF's cuja arrecadação seja insuficiente 
para implementação de suas atividades 
operacionais e manutenção de suas extruturas 
administrativas

Comprimento da Resolução nº 42 do CAU/BR Manter o equilibrio financeiro entre os CAU/UF's
Resultados realizados conforme 
previsto neste 1º Quadrimestre de 
2016.

                  91.698,00 91698                       30.566,00 33,3 0

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA

A RESERVA DE CONTINGÊNCIA Assegurar a sustentabilidade financeira
Suportar eventuais ações de natureza 
estratégica e operacional não contempladas no 
Plano de Ação aprovado

Não foi necessário a sua utilização Suprir situações imprevistas do plano de ação.
Não houve necessidade de utilização 
deste centro de custo no 1º 
Quadrimestre de 2016.

Até o final do 1º Quadrimestre de 2016 
não houve necessidade de sua 
utilização.

                  20.000,00 20000                                     -   0,0 0
Não houve necessidade de 
utilização deste centro de custo no 
1º Quadrimestre de 2016.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA

A
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS 
ATIVIDADES DO CAU/MS

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

Agilizar e suprir todas as necessidades 
existentes do CAU/MS voltado para melhor 
atender os profissionais Arq. e Urb; Manter as 
atividades do Conselho durante o exercício de 
2016; Auxiliar e orientar o CAU/MS, junto aos 
seus Conselheiros e Profissionais Arq. E 
Urbanistas quanto a legislação profissional; 
Realizar pagamentos de caráter obrigatório e 
emergenciais como tributações, serviços 
bancários e outros; Atender as necessidades do 
CAU/MS com materiais diversos; Serviços 
básicos para manter o funcionamento do 
CAU/MS.

Pagamentos efetuados relacionados a Aluguéis no 1º 
Quadrimestre de 2016 pagos conforme previsto; 
serviços bancários e outras despesas correntes do 
1º Quadrimestre de 2016 efetuados no prazo 
conforme estipulado; Pagamento referente a folha de 
pagamento conforme legislação trabalhista; Materias 
de Consumo o suficiente para suprir as necessidades 
do CAU/MS; Remuneração de Estagiários pagos 
conforme provisionado.

Atender todas as necessidades do CAU/MS de 
maneira eficiente e com agilidade.

Resultados realizados conforme 
previsto neste 1º Quadrimestre de 
2016.

             1.620.600,00 0 1620600                     452.255,32 27,9 0

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA

P
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E 
ESTRUTURAÇÃO DAS SUBSEDES DO 
CAU/MS

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

Adquirir novos materiais e/ou equipamentos 
para manter a estrutura do CAU/MS atualizada 
e  atender os novos funcionários concursados 
contratados; Adquirir novos materiais e/ou 
equipamentos para estruturar as novas 
subsedes, buscando levar o CAU/MS junto aos 
profissionais Arquitetos e Urbanistas em suas 
respectivas cidades, para maior comodidade.

No 1º Quadrimestre de 2016 foi realisado a compra 
de materiais de marcenaria para a confecção de 
móveis e novas orateleiras para o departamento de 
fiscalização e um fraldário que será instalado no 
sanitário do atendimento do CAU/MS e para quatro 
mesas para plenária do CAU/MS; Compra de 2 HD 
para a Presidência; Aquisição de uma impressora e 
um kit de tonner para impressão das carteiras dos 
profissionais vem como as demandas relacionadas a 
secretaria geral do CAU/MS; Compra de um 
estabilizador para a nova impressora.

Tornar o CAU/MS um conselho mais moderno e 
informatizado

Resultados realizados conforme 
previsto neste 1º Quadrimestre de 
2016.

400.000,00 0 400000                         8.857,65 2,2 0

0 0,0 0

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO A
FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DO CAU/MS

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

Suprir a necessidade com pessoal para o 
exercício da fiscalização; Treinar a equipe de 
fiscalização e utilizar a mesma em campo 
efetivo

No 1º Quadrimestre de 2016 todas as obrigações 
relativas a folha de pagamento foram cumpridas como 
previsto; Remuneração de Funcionário efetuados 
conforme provisionado; Despesas com serviços de 
consultoria on-line (SERASA); Despesas com 
serviços de impressão de envelopes personalizados 
e OFFSET/TIMBRADO para a fiscalização;

Valorização dos profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo de Mato Grosso do Sul perante a 
sociedade

                445.200,00 0 445200                       90.518,20 20,3 0

0 0,0 0

SECRETARIA GERAL P
ESTRUTURAR, EQUIPAR, TREINAR E 
APERFEIÇOAR S COMISSÕES E SEUS 
RESPECTIVOS CONSELHEIROS

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

Suprir a necessidade com pessoal para o 
exercício da fiscalização; Buscar agilizar e 
equipar toda a Secretaria em vista da melhoria 
no atendimento; Reuniões Plenárias Ordinárias 
e Extraordinárias junto as Comissões do 
CAU/MS.

No 1º Quadrimestre de 2016 todas as obrigações 
relativas a folha de pagamento foram cumpridas como 
previsto; Reuniões das comissões e Plenária 
ordinária conforme previsto no 1º Quadrimestre de 
2016; Assinatura de Jornais de grande circulação do 
estado; serviço de alimetação e buffet para evenos e 
plenárias ordinárias e comissões.

Buscar treinar e aperfeiçoar as Comissões com 
seus respectivos Conselheiros e Suplentes para 
o exercício de suas ações junto ao CAU/MS e a 
sociedade no exercício de 2016.

277.900,00 0 277900                       65.077,85 23,4 0

SECRETARIA GERAL P CAPACITAÇÃO DO QUADRO EFETIVO
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 
com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Buscar tornar o quadro efetivo do CAU/MS mais 
eficênte e eficaz

Participação no Treinamento de Multiplicadores da 
Tabela de Honorário em Brasilia/DF; I Reunião - 
Gespuública no Rio de Janeiro/RJ; Encontro 
Temático sobre prestação de Contas do ano de 2015 
em Brasília/DF; 1º Autoavaliação do Gespública do 
CAU/BR em Brasilia/DF; Participação do Curso de 
Crtérios e Avaliação de Sisitemas de Gestão 
promovido pelo MS Competitivo.

Tornar o quadro efetivo efetivo do CAU/MS 
mais efeficiência e eficaz

30.000,00 30000                       11.804,49 39,3 0

0 0,0 0

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

P AÇÕES DA CEP/MS
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 
Arquitetura e Urbanismo

Apresentar as normas da profissão junto aos 
profissionais Arquitetos e Urbanistas de MS, 
buscando a valorização profissional no Estado; 
Palestras na sede do CAU/MS e em suas 
respectivas subsedes, junto aos profissionais 
Arquitetos e Urbanistas de MS, visando o 
empreendedorismo; Realização de seminários 
entre os CAU/UF's e o CAU/BR, visando o 
entendimento dos procedimentos e exercícios 
profissionais dos Arquitetos e Urbanistas; 

Participação no Seminário nacional de Polítca Urbana 
e Ambiental; Reunião da CEP/BR realizada em 
Brasília/DF;

Dotar do Profissional Arquiteto e Urbanista de 
MS como padrão em nivel de excelência  e 
exemplo nacional.

Resultados realizados conforme 
previsto neste 1º Quadrimestre de 
2016.

26.649,75 26649,75                         4.374,31 16,4 0

CAU/MS

Valores do Fundo de Apoio

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

As informações previstas devem estar em conformidade com as da programação aprovada. 

 Total Executado                            

(D) 
AlcançadosUnidade Responsável

 % de Execução  

(E=D/A) 
 Realizadas 

 Programação 

Aprovada (A) 
Denominação Objetivo Estratégico Principal * P/A

Justificativas para as metas 

financeiras 

METAS FÍSICAS 

 Total Aprovado + Transposições                                         

(C=A+B) 
 Transposições   (B) 

RESULTADOS

FA

Justificativas para as metas físicas e 

resultados
AprovadosAprovadas



COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ADMINISTRAÇÃO

P
REUNIÕES FINANCEIRAS E 
ADMINISTRATIVAS

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

Acompanhar e fiscalizar assuntos de caráter 
Financeiro e Administrativo do CAU/MS

Não houve necessidade de sua realização neste 1º 
Quadrimestre de 2016.

Buscar acompanhar e fiscalizar os 
procedimenntos financeiros e administrativos 
elaborados e desenvolvidos dentro do CAU/MS

Meta não alcançada

Neste 1º Quadrimestre de 2016 todas 
as demandas financeiras forão 
realizadas conforme programada. 
Sendo assim nenhuma demanda foi 
enviada para está comissão em caráter 
extraordinário e nem fiscalizatório. 
Estudos estão sendo realizados para 
mudanças serem tomadas na 
reprogramação de 2016.

26.649,75 26649,75                                     -   0,0 0

Neste 1º Quadrimestre de 2016 
todas as demandas financeiras 
forão realizadas conforme 
programada. Sendo assim 
nenhuma demanda foi enviada 
para está comissão em caráter 
extraordinário e nem fiscalizatório. 
Estudos estão sendo realizados 
para mudanças serem tomadas na 
reprogramação de 2016.

COMISSÃO DE ÉTICA E 
DISCIPLINA

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

Promover e buscar atingir toda a classe 
profissional, levando a ética e a disciplina no dia 
a dia do Arquiteto e Urbanista de MS; Tornar a 
fiscalização mais presente, através de ações 
que apresentará as normas da profissão junto 
aos profissionaisn; Buscar a valorização dos 
profissionais em Arquitetura e Urbanismo.

Participação no Seminário de Ética e Disciplina 
realizado em Terezina/PI; 

Promover a ética e a disciplina ente os 
profissionais de Arquitetura e Urbanismo de MS.

Resultados realizados conforme 
previsto neste 1º Quadrimestre de 
2016.

26.649,75 26649,75                         7.764,51 29,1 0

COMISSÃO DE ENSINO E 
FORMAÇÃO

P
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 
FORMAÇÃO DOS ARQ. E URB. EM MS

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

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura 
e Urbanismo e sua formação continuada; 
Estimular o conhecimento, o uso de processos 
criativos e a difusão das melhores práticas em 
Arquitetura e Urbanismo.

Participação na 5ª Reunião Extraordinária da 
CED/MS na sede do CAU/MS;

Aprimorar e adequar o controle administrativo 
do campo do Ensino e Formação no âmbito do 
CAU/BR

Resultados realizados conforme 
previsto neste 1º Quadrimestre de 
2016.

26.649,75 26649,75                         1.170,25 4,4 0

0 0,0 0

             3.400.000,00                                       -                              3.400.000,00                     753.889,48 22,2 0 0Total

Ação: Pagamento referente a folha de pagamento no 1º Quadrimestre de 2016; Participação em Seminário Legislativo e Seminário no TCU/2015 sobre conselhos profissionais em Brasilia/DF; Fórum de Presidentes no Rio de Janeiro; Seminário CPU em Brasília/DF; Participação em palestra sobre Acessibilidade e entrega das carteiras provisórias aos novos profissionais; Visitas as Instalações as Delegacias, fixando as  Identificações Oficiais dos Municípios de RIO BRILHANTE (MS), IVINHEMA (MS), NOVA ANDRADINA (MS). Participação na Solenidade de Abertura do Conselho República Tcheca 

em BATAYPORÃ e nomeação do Cônsul Honorário SR. EVANDRO AMARAL; Treinamento Para Capacitação da Tabela de Honorários realizada em Brasília/DF no dia 12.01.2016; Capacitação no Sistema de de Avaliação do MS Competitivo em Campo  Grande/MS nos dias 17.02.2016 a 19.02.2016; 1º Reunião Gespública no Rio de Janeiro/RJ nos dias 24.02.2016 a 27.02.2016; 5º Seminário Legislativo em Brasília/DF nos dias 17.02.2016 a 20.02.2016; Encontro Temático sobre Prestação de Contas do ano de 2015 realizado em Brasília/DF no 03.03.2016; Encontro dos Ouvidores do CAU em 

Brasília/DF nos dias 25.04.2016 a 27.04.2016; Seminário Regional da CED/BR em Terezina/PI nos dias 06.04.2016 a 09.04.2016; 1º Oficina de Autoavaliação do Gespública do CAU/BR em Brasília/DF nos dias 18.04.2016 a 20.04.2016; 1º Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental CEP/BR em Brasília/DF nos dias 11.04.2016 a 15.04.2016; Participação dos conselheiros em reuniões na Sede do CAU/MS disponibilização de diárias e despesas com deslocamentos. Resultado obtido: Pagamentos realizados até o 5º dia útil do mês subsequente em atendimento a Legislação Trabalhista; 

Abertura e apresentação de diversos setores, melhorando o seu relacionamento junto aos órgãos competentes do MS, buscando melhores resultados. Ampliamos a imagem do CAU/MS perante os Arquitetos e Urbanistas e também da sociedade. Aumento do prestigio do CAU/MS junto aos profissionais. Assinatura com jornais de grande circulação no estado, sendo eles, Jornal O Estado e o Jornal Correio do Estado dentro do 1º Quadrimestre de 2016. Houve um Monitoramento do que sai do CAU/MS na mídia impressa do estado, a assinatura dos períodos serve também como termômetro 

e pauta dos assuntos relativos à arquitetura e urbanismo, construção civil e a vida nas cidades, assuntos esses afetam a missão atribuída ao CAU. 1º Oficina de Autoavaliação do Gespública do CAU/BR em Brasília/DF, Capacitação da Tabela de Honorários realizada em Brasília/DF, Encontro dos Ouvidores do CAU em Brasília/DF, Encontro Temático sobre Prestação de Contas do ano de 2015 realizado em Brasília/DF, entre outros eventos, os funcionários do CAU/MS buscando cada vez mais informações e conhecimentos relativos ao CAU/BR e CAU/UF's, estreitamentos das relações dos 

funcionários da sede e do CAU/BR.

JUSTIFICATIVAS:



CAU/MS

Período: jan-abr/16

Qde.  Valor Qde.  Valor  Qde.  Valor Qde.  Valor Qde.  Valor Qde.  Valor  Qde  Valor 

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território 0                       - 0                       - 0                        - 0                           -                       -                      -                     -                      -                       - 0,0 

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo 0                       - 0                       - 0                        - 0                           -                       -                      -                     -                      -                       - 0,0 

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo
4         106.599 4            13.309 1           445.200 1                90.518                      5        551.799                    5         103.827              100,0 18,8 

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
2         307.900 2            76.882 0                        - 0                           -                      2        307.900                    2           76.882              100,0 25,0 

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

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
1            40.000 1                       - 1             34.000 1                  1.612                      2           74.000                    2             1.612              100,0 2,2 

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada
0                       - 0                       - 0                        - 0                           -                       -                      -                     -                      -                       - 0,0 

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão urbana
0                       - 0                       - 0                        - 0                           -                       -                      -                     -                      -                       - 0,0 

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de 

Estado
0                       - 0                       - 0                        - 0                           -                       -                      -                     -                      -                       - 0,0 

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 

sociedade
1         146.965 1            17.543 0                        - 0                           -                      1        146.965                    1           17.543              100,0 11,9 

Promover o exercício ético e qualificado da profissão 0                       - 0                       - 0                        - 0                           -                       -                      -                     -                      -                       - 0,0 

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo 0                       - 0                       - 0                        - 0                           -                       -                      -                     -                      -                       - 0,0 

Assegurar a sustentabilidade financeira 0                       - 0                       - 2           111.698 2                30.566                      2        111.698                    2           30.566              100,0 27,4 

Aprimorar e inovar os processos e as ações 0                       - 0                       - 1           187.038 1                62.346                      1        187.038                    1           62.346              100,0 33,3 

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores 0                       - 0                       - 0                        - 0                           -                       -                      -                     -                      -                       - 0,0 

Construir cultura organizacional adequada à estratégia 0                       - 0                       - 0                        - 0                           -                       -                      -                     -                      -                       - 0,0 

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão 

e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
1         400.000 1              8.858 1       1.620.600 1              452.255                      2     2.020.600                    2         461.113              100,0 22,8 

9 1.001.464    9                          116.592        6 2.398.536     6                    637.298            15 3.400.000   15 753.889                    100,0 22,2 

Sociedade

Projeto Atividade Total Iniciativas Estratégicas

 Previsto  Executado  Previsto  Executado 

Orientação: Esta planilha não deve ser preenchida pois seu preenchimento é "automático", com as informações vindo da "planilha 3".

TOTAL

 Previsto  Executado  % Execução 

Processos Internos

Pessoas e 

Infraestrutura

 5- Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor) x Objetivos estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



CAU/MS

Período: jan-abr/16

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado  

(R$)              
 Execução (%) 

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor 

Executado (R$)                       
 Execução (%) 

          2.699.143,00                830.331,59               30,76       1.481.000,00          583.904,43                        39,43 

                               -                                   -                        -                 3.000,00                  175,01                          5,83 

          2.699.143,00                830.331,59               30,76       3.000.000,00          874.637,02                        29,15 

                91.698,00                  30.566,00               33,33 

             187.038,00                  62.345,96               33,33 

                2.420.407                      737.420                     30 

 Aprovado   Executado               Execução (%)  Aprovado  Executado                         Execução (%) 

 Valor              551.799,00                103.827,27               18,82  Valor       1.478.000,00          383.729,42                        25,96 

 %  22,8% 14,1% -8,7%  %  49,3% 43,9% -5,4%

 Valor              277.900,00                  65.077,85               23,42  Valor             30.000,00             11.804,49                        39,35 

 %  11,5% 8,8% -2,7%  %  2,0% 2,0% 0,0%

 Valor              146.965,00                  17.542,50               11,94 

 %  6,1% 2,4% -3,7%

 Valor                 40.000,00                                 -                        -   

 %  1,7% 0,0% -1,7%

 Valor              185.698,00                  32.178,44               17,33 

 %  7,7% 4,4% -3,3%

 Valor                 20.000,00                      -   

 %  0,8% 0,0% -0,8%

6- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:
B

A
SE

 D
E 

C
Á

LC
U

LO

 APLICAÇÕES DE RECURSOS  FOLHA DE PAGAMENTO  

1. Receita de Arrecadação

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não devem ser preenchidas.

 LIMITES 

Objetivos Estratégicos Locais               

(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência                          

(até 2 % do total da RAL)              

 LIMITES 

 B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, 

plano de saúde e demais benefícios. 
2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)

 C. Receitas Correntes 

Fiscalização (mínimo de 20 % do total 

da RAL)                                                                             

Capacitação (mínimo de 2%  e máximo de 4%  do valor 

total das respectivas folhas de pagamento -salários, 

encargos e benefícios)                  

 3. Soma (1+2) 

Atendimento (mínimo de 10 % do 

total da RAL)

6.  Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 A. Salários e Encargos (Valores totais) 

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES DOS ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 (
It

em
 6

)

4. Aportes ao Fundo de Apoio

5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC

Patrocínio (máximo de 5% do total da 

RAL)                                                                                     

Comunicação (mínimo de 3% do total 

da RAL)                                                                                             

 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as 

Receitas Correntes. Não considerar despesas 

decorrentes de rescisões contratuais, auxílio 

alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e 

demais benefícios)





Treinamento Para Capacitação da Tabela de Honorários realizada em Brasília/DF no dia 

12.01.2016;                                                                                                                                                                                                                              

Capacitação no Sistema de Avaliação do MS Competitivo em Campo  Grande/MS nos 

dias 17.02.2016 a 19.02.2016;                                                                                                                                                                                                      

1º Reunião Gespública no Rio de Janeiro/RJ nos dias 24.02.2016 a 27.02.2016;                                                                                                                                                                                                                                                                      

5º Seminário Legislativo em Brasília/DF nos dias 17.02.2016 a 20.02.2016;                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Fórum de Presidentes e Plenária Ampliada no Rio de Janeiro/RJ nos dias 23.02.2016 a 

27.02.2016;                                                                                                                                                                                                                                      

Encontro Temático sobre Prestação de Contas do ano de 2015 realizado em Brasília/DF 

no 03.03.2016;                                                                                                                                                                                                                                    

Encontro dos Ouvidores do CAU em Brasília/DF nos dias 25.04.2016 a 27.04.2016; 

Seminário Regional da CED/BR em Terezina/PI nos dias 06.04.2016 a 09.04.2016;                                                                                                                                                                                                                                             

1º Oficina de Autoavaliação do Gespública do CAU/BR em Brasília/DF nos dias 

18.04.2016 a 20.04.2016;                                                                                                                                                                                                                                            

1º Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental CEP/BR em Brasília/DF nos dias 

11.04.2016 a 15.04.2016;                                                                                                                                                                                                                       

Seminário no TCU sobre Conselheiros Profissionais em Brasília/DF nos dias 06.04.2016 a 

08.04.2016.

 

EVENTOS IMPORTANTES 2016:

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE 2016:
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