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PLANO DE AÇÃO 2021
CAU/MS

DETALHAMENTO POR PROJETO/ATIVIDADE DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E 
RESULTADOS
Todos os projetos e atividades previstos devem ter os respectivos detalhamentos 
no anexo 1.4.



 Valor(R$)

(C=B-A)

% 

(D= C/A *100)

02 - Fome zero e agricultura 

sustentável

10 - Redução das desigualdades

12 - Consumo e produção 

responsáveis

Presidência P Comunicação Institucional

Promover a melhoria da 

imagem do CAU/MS e 

garantir a divulgação das 

informações à sociedade.

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com a 

sociedade

Fortalecer a imagem do conselho                                                    98.460,00                               87.000,00                       (11.460,00)                       (11,6)                           -   

Presidência P Patrocínio

Promover a produção e a 

difusão do conhecimento 

do exercício profissional.

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Buscar consolidar a imagem do 

CAU/MS e o seu compromisso 

com o fortalecimento da 

arquitetura e urbanismo.

                                                                  -                                 30.000,00                        30.000,00                             -                             -   

Presidência P Assistência Técnica

Capacitar profissionais em 

programas de Assistência 

Técnica nos moldes da Lei 

nº 11.888/2008, bem 

como atender as 

necessidades de 

comunidades carentes.

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo

Profissionais capacitados para 

atuarem nesse nicho de 

mercado, para prestar 

atendimento de qualidade para 

a população de baixa renda.

                                                                  -                                 55.000,00                        55.000,00                             -                             -   

Presidência A Ações do CEAU/MS

Atender ao caráter 

propositivo e consultivo 

do órgão junto ao 

Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Mato 

Grosso do Sul, através de 

discussões e 

manifestações sobre 

assuntos de interesse da 

formação e exercício 

profissional e atuar em 

estreita parceria com as 

entidades profissionais de 

arquitetura e urbanismo.

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Realizar reuniões para discussões 

de temas relevantes a sociedade 

e aos arquitetos e urbanistas do 

Mato Grosso do Sul.

                                                                  -                                 12.000,00                        12.000,00                             -                             -   

                     122,2                           -   

Garantir a representação do 

CAU/MS em viagens junto ao 

Fórum, Plenárias Ampliadas e 

nos grupos de discussão de 

políticas públicas em prol da 

arquitetura e urbanismo.

                                                   45.000,00                             100.000,00                        55.000,01 Presidência A

Manutenção e 

desenvolvimento das 

atividades da presidência

Cumprir as competências 

do cargo, conforme 

determina o Regimento 

Interno

Estimular a produção da Arquitetura e 

Urbanismo como política de Estado

Reprogramação 2020 

(A)

Fundo de Apoio 

 (E)

Programação

 2021

 (B)

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Facultativo)

% Utilização do 

Fundo de Apoio

(F=E/B)

Orientação: As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas. Verificar os comentários colocando o cursor na célula correspondente, no cabeçalho. Caso seja necessário aumentar o número de linhas, favor verificar a continuidade das fórmulas. O enquadramento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) é facultativo.

Resultado

PLANO DE AÇÃO - PROGRAMAÇÃO  2021

Variação (2021/2020) 

Unidade 

Responsável

P/A/ 

PE
Denominação Objetivo Estratégico PrincipalObjetivo Geral 

#REF!

1. QUADRO GERAL



12 - Consumo e produção 

responsáveis
17 - Parcerias e meios de 

implementação

Presidência P Ações da CE/MS

Realizar as reuniões 

ordinárias, extraordinárias 

e técnicas para cumprir 

com as determinações do 

Regulamento Eleitoral.

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Aprimorar e inovar processos e 

as ações para garantir a 

legitimidade do processo 

eleitoral.

                                                      5.000,00                                             -                           (5.000,00)                     (100,0)                           -   

Gerência 

Administrativa e 

Financeira

A

Centro de Serviços 

Compartilhados - 

Atendimento

Cumprir a Resolução nº 

71, de 23 de janeiro de 

2014.

Assegurar a eficácia no atendimento e 

no relacionamento com os Arquitetos 

e Urbanistas e a Sociedade

Manter os serviços 

compartilhados considerados 

essenciais para as atividades 

relacionadas ao atendimento.

                                                   14.586,61                               18.636,49                          4.049,88                         27,8                           -   

Gerência 

Administrativa e 

Financeira

A
Centro de Serviços 

Compartilhados - Fiscalização

Cumprir a Resolução nº 

71, de 23 de janeiro de 

2014.

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Manter os serviços 

compartilhados considerados 

essenciais para as atividades 

relacionadas a fiscalização.

                                                   61.475,76                             153.923,67                        92.447,91                      150,4                           -   

Gerência 

Administrativa e 

Financeira

A Fundo de Apoio

Cumprir a Resolução de 

nº 72, de 23 de janeiro de 

2014.

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Contribuição à sustentabilidade 

financeira dos CAU/UF.
                                                   39.697,16                               73.489,21                        33.792,05                         85,1                           -   

Gerência 

Administrativa e 

Financeira

A Reserva de Contingência

Suportar ações que não 

estão previstas na 

programação do Plano de 

Ação.

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Suprir situações sem previsão no 

Plano de Ação.
                                                      1.000,00                               52.300,00                        51.300,00                   5.130,0                           -   

Gerência 

Administrativa e 

Financeira

A

Manutenção e 

aprimoramento das 

atividades do CAU/MS

Buscar atender todas as 

necessidades básicas, 

operacionais e funcionais 

do CAU/MS.

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Necessidades atendidas do 

CAU/MS de maneira eficiente e 

com agilidade.

                                              1.473.291,13                          1.262.254,71                    (211.036,42)                       (14,3)                           -   

Gerência 

Administrativa e 

Financeira

P

Aquisição de bens móveis e 

estruturação da sede do 

CAU/MS

Estruturar e aperfeiçoar a 

sede do CAU/MS.

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Sede do CAU/MS estruturada de 

forma moderna e inovadora para 

melhor atender a sociedade.

                                                   38.065,00                             100.000,00                        61.935,00                      162,7                           -   

Gerência De 

Fiscalização
A

Fiscalização do Exercício 

Profissional no estado de 

Mato Grosso do Sul.

Valorizar e proteger o 

Exercício Profissional do 

Arquiteto e Urbanista do 

MS.

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Valorização do Exercício 

Profissional da Arquitetura e 

Urbanismo de Mato Grosso do 

Sul perante a sociedade.

                                                 473.000,02                             608.000,00                      134.999,98                         28,5                           -   

Secretaria Geral A

Manutenção das reuniões 

ordinárias e extraordinárias 

das comissões e do Plenário.

Estruturar, equipar, 

treinar e aperfeiçoar as 

Comissões e seus 

membros.

Assegurar a eficácia no atendimento e 

no relacionamento com os Arquitetos 

e Urbanistas e a Sociedade

Buscar atendimento com 

eficiência as Comissões e 

Plenário, bem como os 

profissionais de Arquitetura e 

Urbanismo de MS.

                                                 245.321,79                             358.000,00                      112.678,21                         45,9                           -   

Secretaria Geral A Ações do Conselho Diretor

Tratar assuntos de 

interesse do CAU e de seu 

público-alvo, com vistas a 

instruir matérias a serem 

submetidas ao plenário, 

ou para assessorar o 

presidente do CAU/MS, 

na tomada de decisões.

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Manter as atividades financeiras 

e administrativas do CAU/MS, 

sendo cumpridas no prazo, para 

demandas emergenciais e não 

previstas no Plano de Ação. 

                                                                  -                                               -                                        -                               -                             -   

Secretaria Geral P
Capacitação de quadro 

efetivo.

Aperfeiçoar o Quadro 

Efetivo do CAU/MS

Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores

Quadro Efetivo do CAU/MS 

capacitado para melhor atender 

os profissionais e a sociedade.

                                                   10.000,00                               40.000,00                        30.000,00                      300,0                           -   

Comissão de 

Exercício 

Profissional

A Ações da CEP/MS
Valorização Profissional 

no Estado de MS.

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Disseminação do conhecimento 

a respeito do Exercício 

Profissional da Arquitetura e 

Urbanismo de MS

                                                      1.000,00                               12.000,00                        11.000,00                   1.100,0                           -   

                       12.000,00                             -                             -   
Estimular a produção da Arquitetura e 

Urbanismo como política de Estado

Implementação do Plano de 

Trabalho da comissão.
                                                                  -                                 12.000,00 Presidência A Ações da CPPUA/MS

Fortalecimento e 

valorização da CPUA/MS. 

Ações parlamentares, 

como análise e 



Comissão de 

Finanças e 

Administração

A Ações da CFA/MS

Realizar reuniões 

ordinárias junto aos 

membros da CFA e 

demais interessados, para 

análise e 

acompanhamento das 

prestações de conta do 

CAU/MS

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Buscar acompanhar e fiscalizar 

os procedimentos financeiros e 

administrativos e desenvolvidos 

dentro do CAU/MS, assim como 

capacitar seus respectivos 

Conselheiros e Suplentes para o 

Exercício de suas funções junto 

ao CAU/MS e a sociedade no 

Exercício de 2020.

                                                      1.000,00                               12.000,00                        11.000,00                   1.100,0                           -   

Comissão de Ética 

e Disciplina
A Ações da CED/MS

Buscar manter e 

aprimorar a Ética e 

Disciplina dentro da 

Arquitetura e Urbanismo 

do MS.

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Promover ações em prol da Ética 

e da Disciplina entre os 

profissionais de Arq. e Urb. de 

MS.

                                                      1.000,00                               12.000,00                        11.000,00                   1.100,0                           -   

04 - Educação de qualidade

05 - Igualdade de gênero

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

                                              2.508.897,46                         3.010.604,08                      501.706,62                         20,0                           -                             -   

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

O CAU/MS deciciu alterar um de seus objetivos locais, sendo substituído "Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade" por "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo", pois trata-se de um 

novo entendimento dos gestores cujo intuito é direcionar esforços para aprimorar os processos internos na busca de excelência organizacional, para assim ter melhor eficiência de custos, uma maior difusão de conhecimento sobre arquitetura e urbanismo no estado e aprimorar o alcance das melhores práticas.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ PE: PROJETO ESPECÍFICO / FA = FUNDO DE APOIO

TOTAL

                              12.000,00                        11.000,00                   1.100,0                           -   P

Comissão de 

Ensino e 

Formação

Aprimorar e adequar ações em 

prol do Ensino e Formação dos 

Arquitetos e Urbanistas de MS

                                                      1.000,00 

Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Buscar desenvolver ações 

em prol do Ensino e 

Formação do curso de 

Arq. e Urb. em MS

Ações da CEF/MS



 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

16

Aquisição de 16 computadores novos para atender ao quadro de pessoal, além de  

outros materiais e/ou equipamentos, adequações para manter a estrutura do CAU/MS 

atualizada e atender novos contratados.
Não se aplica              38.065,00            100.000,00      162,7                            -   

             38.065,00            100.000,00      162,7                            -                              -   

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Total

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade : Aquisição

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

e Urbanismo



 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

2

Editais de capacitação em ATHIS, um em cada semestre, com intuito de atingir um 

público de 50 profissionais em cada um deles, em uma semana de workshop com aulas 

teóricas e práticas sobre este tema. Custos a considerar: aluguel de um local, 

transporte, contratação de profissional para dar o curso.

Capacitação em 

ATHIS
                           -                55.000,00            -                              -   

                           -                55.000,00            -                              -                              -   Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

ATHIS

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

4

Participação dos funcionários (um em cada evento) de todos os setores em programas 

de capacitação, preferencialmente online, como seminários, palestras e oficinas, para 

assim melhorar a prestação de serviços e aplicar novas ferramentas e métodos nos 

processos internos do CAU/MS. Custos a serem considerados: diárias e passagens 

aéreas.

Qualificação dos 

Canais de 

Atendimento

             10.000,00              40.000,00      300,0                            -   

             10.000,00              40.000,00      300,0                            -                              -   Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Capacitação de Pessoal

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Comunicação 

Institucional

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12
Coberturas fotográficas e de divulgação dos assuntos de destaque das reuniões 

plenárias ordinárias mensais (de acordo com o calendário aprovado) e das possíveis 

reuniões extraordinárias, dando transparência e visibilidade às ações realizadas pelos 

membros. Para publicação no site e nas redes sociais do conselho.

Ações Locais em 

Mídia
                           -                              -              -                              -   

6

Manutenção do mailing jornalístico e envio de releases, com o intuito de manter 

proximidade com a imprensa local, publicação também nas plataformas digitais do 

conselho.

Ações Locais em 

Mídia
               5.000,00                 5.000,00            -                              -   

30

Elaboração de textos, matérias, artigos ou notas disponibilizadas quinzenalmente ou 

conforme a demanda, para tornar pública ações do conselho e da presidência com 

publicação no site do CAU/MS.

Ações Locais em 

Mídia
             10.000,00              20.000,00      100,0                            -   

12
Envio de newsletter sobre temas relevantes da arquitetura e urbanismo locais, 

tentando atingir os mais de três mil arquitetos ativos no conselho.

Ações Locais em 

Mídia
             10.000,00                            -      (100,0)                            -   

4

Elaboração de relatórios para avaliar e mensurar o impacto das publicações do 

conselho em suas mídias e assim poder definir melhores estratégias para este objetivo. 

Os relatórios serão encaminhados à equipe técnica do planejamento, bem como para 

os gestores.

Não se aplica              10.000,00                 4.000,00      (60,0)                            -   

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



12
Atualizações mensais do portal da transparência, inserindo folha de pagamento, 

balanços, metas, editais, relatórios etc.

Atualização do 

Portal da 

Transparência

                           -              -                              -   

1
Pagamentos mensais para a analista de comunicação, suprindo assim necessário para 

manter o funcinamento do setor dentro do conselho
Não se aplica              38.460,00              38.000,00        (1,2)                            -   

30
Elaborar textos com imagens, quinzenalmente, para melhorar a comunicação visual do 

CAU com o público, aproximando a autarquia ao seu público alvo.

Ações Locais em 

Mídia
             15.000,00              10.000,00 

6
Inserções de matéria de interesse geral em veículos de grande circulação, como Diário 

Oficial e Jornais locais, preferencialmente o primeiro.

Ações Locais em 

Mídia
             10.000,00              10.000,00            -                              -   

           -                              -   

             98.460,00              87.000,00      (11,6)                            -                              -   Total

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Centro de Serviços 

Compartilhados - 

Atendimento

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Repasses mensais, através de pagamento de boleto ao CAU/BR, para atender os 

serviços de TAQ e 0800, bem como os custos salariais com a equipe RIA e o Fundo de 

Reserva do CSC decorrente, bem como os serviços considerados essenciais para 

funcionamento das atividades ao atendimento dos profissionais registrados no 

CAU/MS. Cumprindo assim a Resolução nº 71, de 23 de janeiro de 2014.

Qualificação dos 

Canais de 

Atendimento

             14.586,61              18.636,49        27,8                            -   

             14.586,61              18.636,49        27,8                            -                              -   Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Centro de Serviços 

Compartilhados - 

Fiscalização

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Repasses mensais realizados através de pagamento de boleto para o funcionamento 

dos serviços compartilhados essenciais para o funcionamento das atividades relativas a 

fiscalização. Cumprindo o que determina a Resolução de nº 71, de 23 de janeiro de 

2014.

Cooperação Técnica 

para Fiscalização
             61.475,76            153.923,67      150,4                            -   

             61.475,76            153.923,67      150,4                            -                              -   Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Gerência de 

Fiscalização

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

8

Folha de pagamento de 08 funcionários (concursados e comissionados) que 

assessoram e realizam as ações de fiscalização, sendo eles 1 gerente, 2 fiscais, 1 

procurador jurídico, 1 assessor jurídico, 1 assessor técnico e 2 auxiliares fiscais), assim 

como a montagem de processos e atendem profissionais para assim agilizar e suprir as 

necessidades do exercício fiscalizatório do conselho.

Não se aplica            435.000,00            496.000,00        14,0                            -   

100

Fiscalização de obras mensalmente em Campo Grande, seguindo roteiro estabelecido 

internamente. A visita será realizada por pelo menos um agente fiscal e um auxiliar 

fiscal. 

Fiscalização em 

Obras
               1.000,00                 2.000,00      100,0                            -   

500

Envio de corresponsdências via AR, preferencialmente o encaminhamento é feito por e-

mail, mas esta é uma alternativa de encaminhamento caso a primeira seja frustada. A 

frequencia de envio é semanal, sendo remetidos ofícios, boletos, notificações, autos de 

infração. Ainda como alternativa de contato há a previsão de 10 publicações no Diário 

Oficial do estado.

Não se aplica                3.000,14              16.000,00      433,3                            -   

10 Renovações de Termos de Cooperação Técnica com os municípios de MS.
Cooperação Técnica 

para Fiscalização
             33.999,88    (100,0)                            -   

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



3
Remuneração de três estagiários da área de arquitetura e urbanismo e direito, para 

auxiliar na elaboração de documentos e agilizar os trâmites dos processos.
Não se aplica              35.000,00            -                              -   

1 Impostos e taxas dos três veículos do conselho e que estão à serviço da fiscalização. Não se aplica                 1.000,00            -                              -   

1
Gastos com eventos, feiras ou congressos, serviços de apoio administrativo, 

manutenção e conservação de veículos e despesas miúdas de pronto pagamento.

Fiscalização 

Orientativa
             40.000,00            -                              -   

6

Obedecendo a um cronograma pré-estabelecido será realizada 01 ação fiscalizatória Bimensal,  

projetando o quantitativo de 06 municípios (Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Coxim, São 

Gabriel do Oeste e Três Lagoas) a serem abrangidos por ano. Com a ida de agente fiscal e um 

auxiliar fiscal. 

Fiscalização em 

Obras
             16.000,00            -                              -   

500
Confecção de folders orientativos, cartilhas técnicas, outdoors e material puclicitários para 

descentralizar a informação e assim disseminar o conhecimento por todo estado de forma física 

e virtual (nas plataformas digitais do conselho)

Fiscalização 

Orientativa
                2.000,00 

6

Palestras sobre exercício profissioanl ministradas por um conselheiro ou um funcionário da 

fiscalização a serem realizadas em Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Coxim, São Gabriel do Oeste 

e Três Lagoas (MÉDIA 2 PARTICIPANTES), concomitante com a ação fiscalizatória. Custo a ser 

considerado: aluguel de um local. 

Fiscalização 

Orientativa
                           -              -                              -   

           473.000,02            608.000,00        28,5                            -                              -   Total

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Fundo de Apoio

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Repasses mensais realizados através de pagamento de boleto, em que o CAU/MS 

contribui para equilibrar as receitas e despesas dos CAU/UF cuja arrecadação seja 

insuficiente para a manutenção de suas atividades. Cumprindo assim a Resolução de nº 

72, de 23 de janeiro de 2014.

Não se aplica              39.697,16              73.489,21        85,1                            -   

             39.697,16              73.489,21        85,1                            -                              -   Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a sustentabilidade financeira

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Gerência 

Administrativa e 

Financeira

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1

Concurso Público de provas e títulos: para suprir pelo menos oito vagas de 

colaboradores que deixaram o CAU/MS nos dois últimos anos, sendo um agente fiscal, 

dois auxiliares fiscais, dois auxiliares administrativos, um assistente financeiro e dois 

assessores técnicos. A previsão de realização é ainda no primeiro semestre de 2021, 

com a convocação no exercício. O conselho buscará negociar com a banca para que o 

processo não tenha custos para o CAU/MS.

Não se aplica                            -                              -              -                              -   

7

Folhas de pagamento mensal de 07 funcionários, distribuídos entre os setores 

financeiro, atendimento, contábil e tecnologia da informação (1 gerente, 1 TI, 1 

contador, 2 auxiliares administrativos, 1 secretária e 1 assistente financeiro) . 

Considerando gratificações, 13º salário, férias, horas extras, vale alimentação, vale 

transporte, entre outros.

Não se aplica            664.300,00            717.000,00          7,9                            -   

1

Pagamentos de impostos - IPTU e IPVA, taxas ao banco sobre os boletos emitidos, 

taxas de emissão de cheques, liberação de float referentes as despesas de pessoal, 

seguros de bens móveis e imóveis.

Não se aplica            101.600,00              72.400,00      (28,7)                            -   

1
Despesas mensais com material de expediente, material de limpeza, copa e cozinha, 

compra de bandeiras para a nova sede.
Não se aplica                8.500,00              23.000,00      170,6                            -   

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

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

e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



1
Pagamento de despesas mensais com energia, água, instalações e configurações, 

segurança predial entre outros.
Não se aplica            197.683,13            439.354,71      122,3                            -   

0 Pagamento mensal de aluguel de imóvel para a sede do conselho na capital. Não se aplica            251.208,00                            -      (100,0)                            -   

0
Reparos necessários para a mudança de sede, após um imóvel ser cedido ao conselho 

pelo SPU, por 10 anos.
Não se aplica            250.000,00                            -      (100,0)                            -   

1 Remuneração de estagiário Não se aplica                            -                10.500,00            -                              -   

           -                              -   

       1.473.291,13         1.262.254,71      (14,3)                            -                              -   Total

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Secretaria Geral

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

5

Folha de pagamento de 05 funcionários (concursados e comissionados) que 

assessoram as comissões e realizam o trâmite dos processos, encaminhamento de 

pareceres, agendamento de audiências, elaboração de atas e súmulas, sendo eles 1 

secretária geral, 3 assessores técnicos e 1 coordenadora do SICCAU.

Não se aplica            210.050,00            206.000,00        (1,9)                            -   

12

Reuniões Plenárias ordinárias. Custos a considerar: despesas com alimentação, 

ressarcimento e diárias de conselheiros, horas extras de funcionários necessários para 

o andamento pleno da reunião.

Não se aplica              21.791,20              65.000,00      198,3                            -   

5

Participação de pelo menos um funcionário ou conselheiro em debates e encontros 

sobre os mais diversos temas relacionados ao CAU/MS, em outros estados ou à convite 

do CAU/BR.

Não se aplica              12.000,00              40.000,00      233,3                            -   

4

Audiências de instrução com a participação das partes envolvidas, testemunhas, do 

relator do processo e um membro do jurídico, a fim de coletar informações entre as 

partes. Preferencialmente online.

Não se aplica                            -                15.000,00            -                              -   

5 Confecção de mini-tutoriais e manuais para a padronização do setor. Autoatendimento                            -                              -              -                              -   

0
Acerto de contas RIA - encontro de contas relacionadas ao 0800 e ao teleatendimento - 

RIA CAU/BR.
Não se aplica                1.480,59    (100,0)                            -   

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



100
Atendimento via whatsapp para atender ao público em geral para tirar dúvidas e 

pedidos pedidos de informação.

Atendimento 

Eletrônico
                           -              -                              -   

1 Remuneração de estagiário Não se aplica                            -                32.000,00            -                              -   

           -                              -   

           245.321,79            358.000,00        45,9                            -                              -   Total

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Patrocínio

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

2

Editais de patrocínio para apoiar financeiramente a viabilização de ações de parceiros 

na realização de eventos que busquem valorizar o exercício da arquitetura e 

urbanismo. Um em cada semestre.
Editais de Patrocínio                            -                30.000,00            -                              -   

                           -                30.000,00            -                              -                              -   Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

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

e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Presidência

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

20

Segunda fase do projeto Memórias CAU - Vídeos de curta duração com depoimentos 

de arquitetos e urbanistas que tem como finalidade divulgar e recordar as grandes 

obras e marcos da arquitetura e urbanismo em MS.
Não se aplica                            -                              -              -                              -   

10
Participação em plenárias ampliadas, fórum de presidentes e seminários dos mais 

diversos temas em outros estados.
Não se aplica              40.000,00              50.000,00        25,0                            -   

4

Participações em lives bimestrais relacionadas ao exercício profissional, apresentação 

do conselho e ética e disciplina, através das plataformas de parceiros ou das do 

CAU/MS.

Fiscalização 

Orientativa
               5.000,00                            -      (100,0)                            -   

5

Representantes do CAU/MS em conselhos públicos, tanto em nível estadual quanto 

municipal, sendo eles Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campo 

Grande/MS - CMDU; Conselho Municipal de Saneamento Básico da Prefeitura de 

Dourados/MS e Junta de Recursos Fiscais - JURFIS.

Representação em 

Instâncias Públicas
                           -              -                              -   

4

Viagens ao interior (Dourados, Três Lagoas e Jardim) para a realização de palestras com 

acadêmicos de todos os semestres de arquitetura e urbanismo, com a participação de 

um conselheiro ou funcionário indicado pelo gestor, com um dia de duração e 

realização nas próprias universidades. Público: 30 pessoas por evento. Custos a serem 

considerados: 01 diárias + ressarcimento.

Fiscalização 

Orientativa
             25.000,00            -                              -   

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Fundo de Apoio 

Metas Físicas

%

(C=B/A)

Ação Custo da Ação

(R$)



4

Viagens ao interior (Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã) para a realização 

de palestras com profissinais sobre o exercício da profissão e esclarecimentos sobre o 

funcionamento do conselho, principalmente para os gestores públicos. A ida será de 

um funcionário ou conselheiro, por um dia. Público: 50 pessoas por evento. Custos a 

serem considerados: 01 diária + ressarcimento, aluguel de local.

Fiscalização 

Orientativa
             25.000,00            -                              -   

             45.000,00            100.000,00      122,2                            -                              -   

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Total



Reserva de 

Contingência

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1
Suporte financeiro ao CAU/MS em ações que não estão programadas no plano, ou 

seja, em casos emergenciais.
                1.000,00              52.300,00          5.130,0                             -   

               1.000,00              52.300,00          5.130,0                              -                               -   Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a sustentabilidade financeira

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Colegiado Permanente com 

Participação das Entidades 

Estaduais dos Arquitetos e 

Urbanistas

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

11

11 reuniões ordinárias do CEAU/MS, com a participação de cinco membros, 

dentre eles: coordenador (a) CEP/MS, coordenador (a) CEF/MS, representante 

do IAB/MS, representante, ABAP/MS e representante SINDARQ/MS. Discutir 

temas de interesse da formação e do exercício profissional e atuar em estreita 

parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. As reuniões 

ocorrerão online preferencialmente.

Não se aplica                             -                                -               -                               -   

5

Mesa redonda bimestral com o objetivo de divulgar as atribuições e 

competências do CEAU para os futuros formandos, professores e coordenadores 

dos cursos. Com a participação preferencial de 03 integrantes representando 

cada entidade que compõe o colegiado. A ação será realizada na própria sede 

das faculdades visitadas e tem como intuito atingir ao menos 40 pessoas em 

cada rodada de conversa. Para cálculo de custos serão necessários 

ressarcimentos referentes ao transporte, estadia, alimentação e possíveis gastos 

para a realização do evento. 

Não se aplica                             -                   3.000,00             -                               -   

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



4

Participação ou parcerias em eventos e reuniões nacionais ao longo do ano com 

intuito de representar e divulgar as ações do CEAU/MS. Ida de 03 membros do 

colegiado representando suas respectivas entidades. Custos a serem 

considerados: passagens aéreas, diárias ou ressarcimento de despesas.

Não se aplica                             -                   3.000,00             -                               -   

1

Seminário CEAU/MS: Legislação - Evento preferencialmente presencial realizado 

no primeiro semestre para os profissionais e acadêmicos de arquitetura e 

urbanismo. Previsão de 100 pessoas, com um público total de 500 profissionais, 

já que o evento será gravado e disponibilizado nas plataformas digitais do 

CAU/MS. Custos a serem considerados: montagem, diagramação e confecção do 

guia prático, além de aluguel do espaço, equipamentos e pagamento de diária 

de 01 palestrante.

Não se aplica                             -                   5.000,00             -                               -   

1

Seminário CEAU/MS: Atribuição profissional - Evento on-line no segundo 

semestre, com foco no exercício profissional. A previsão de 250 participantes - 

capacidade máxima suportada pela plataforma MEET. O público alvo são os 

profissionais já formados em arquitetura e urbanismo, para assim debaterem as 

atribuições técnicas da profissão e desenharem os novos rumos da atividade. 

Custos a serem considerados: montagem, diagramação e confecção do caderno 

com os resultados da ação.

Fiscalização Orientativa                             -                   1.000,00             -                               -   

                            -                12.000,00             -                                -                               -   Total

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Comissão de Ética e 

Disciplina

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

11

Reuniões mensais - ordinárias, com a participação dos quatro membros, além de um 

(a) assessor (a) de comissão e do (a) procurador (a) jurídico (a). Cabe a esta comissão 

deve analisar e deliberar processos de denúncia, bem como decidir pelas sanções 

cabíveis. As reuniões ocorrerão na modalidade online preferencialmente.

Não se aplica                            -               -                              -   

6

Audiências de conciliação, com a participação das partes envolvidas, testemunhas, do 

relator do processo e um membro do jurídico, com a finalidade de se chegar um 

acordo entre as partes antes do processo ser enviado para julgamento pelo relator. 

Preferencialmente online.

Melhoria de 

Processo Ético
               1.000,00                 4.500,00       350,0                            -   

7

Produção de conteúdo orientativo da CED/MS - vídeos curtos de no máximo 45 

segundos, apresentados pelos conselheiros ou assessores e eventualmente 

convidados. Os vídeos ficarão disponíveis nas plataformas digitais do conselho e terão 

como objetivo tratar sobre a Resolução 143, código de ética e a Lei 12.378.

Palestras e 

campanhas sobre 

Aspectos Éticos

                7.500,00             -                              -   

               1.000,00              12.000,00    1.100,0                            -                              -   Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Comissão de Ensino 

e Formação

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

11

Reuniões mensais - ordinárias, com a participação dos quatro membros, além de um 

(a) assessor (a) da comissão e do (a) procurador (a) jurídico (a). Cabe a esta comissão 

decidir sobre aprovação de registros provisórios e definitivos, inclusão de pós-

graduação, bem como analisar a grade curricular dos cursos. As reuniões ocorrerão na 

modalidade online preferencialmente. 

Não se aplica

10

Encontros em faculdades para difusão do conhecimento científico em prol da formação 

em Arquitetura e urbanismo, sendo 04 a serem realizados nas Faculdades do interior 

(Dourados, Três Lagoas, Naviraí e Jardim) e 06 na capital de MS, sendo 05 no primeiro 

semestre e 05 no segundo semestre, com o intuito de apresentar um Plano de difusão 

do conhecimento científico em prol da formação em Arquitetura e Urbanismo,  junto 

aos profissionais Arquitetos e Urbanistas de MS, bem como os estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo, visando o empreendedorismo. Custos a serem considerados: 

04 diárias para o deslocamento de pelo menos um conselheiro ao interior, além de 

ressarcimento pelos gastos com combustível.

Ações de Melhoria 

da Qualidade do 

Ensino

                4.000,00             -                              -   

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



2

Eventos para entrega de Carterinhas simbólicas, onde o público alvo serão os egressos 

de janeiro a outubro de 2021, com entrega de materiais de divulgação do conselho e 

cartilhas de orientação profissional, o evento será realizado, após a pandemia, 

contando com a parceria das universidades para cederem o espaço, a ação será 

realizada na capital. 

Não se aplica             -                              -   

3

Elaboração de folders, com pelo menos três temas: atividade profissional, legislação e 

apresentação do conselho, os folders serão disponibilizados digitalmente, nas redes 

sociais do conselho e no site, em um formato didático, contendo como temas 

orientações sobre a profissão, Legislação e apresentação do conselho aos estudantes. 

Valorização do Ensino e Formação dos acadêmicos, através da difusão das boas 

práticas em Arquitetura e Urbanismo de MS.

Não se aplica             -                              -   

1

Realizar um concurso para premiar trabalhos acadêmicos. Concurso, premiação e 

exposição de trabalhos de conclusão de curso - TCC dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo. Premiar e expor trabalhos de graduandos dos cursos de arquitetura e 

urbanismo como forma de incentivar os acadêmicos a produzirem trabalhos com maior 

qualidade e profundidade em nível de excelência, assim como divulgar mais a profissão 

do arquiteto e urbanista na sociedade campo-grandense. 4 trabalhos (1º, 2º, 3º e uma 

Menção Honrosa) e expor 12 a 15 trabalhos acadêmicos pré-selecionados em suas 

faculdades e julgados pelo CAU/MS durante trinta dias, em espaço de exposição da 

Esplanada Ferroviária.

Não se aplica             -                              -   



1

1 Seminário Nacional sobre Ensino e Formação: A FORMAÇÃO DO ARQUITETO E 

URBANISTA NO SÉCULO XXI. Discutir em âmbito nacional a formação do profissional 

arquiteto e urbanista frente as demandas sociais, econômicas, ambientais e 

tecnológicas do século XXI. Sexta-feira: manhã: 3(três) palestrantes e debates; tarde: 3 

(três) palestrantes e debates. Sábado: manhã: 3 (três) palestrantes, debates e 

encerramento. 4 palestrantes de SP, 1 palestrante do RS e 1 palestrante do RJ e 4 

palestrantes de Campo Grande. O objetivo dos dois dias é promover por meio de 

palestras e discussão é atingir um público de 150 a 200 pessoas por dia, entre 

acadêmicos, professores e profissionais liberais, com as parcerias de CAU/BR, IAB/MS, 

SINDARQ/MS e ABAP/MS. No mês de novembro - Abertura: 5ª à noite: 1 palestrante e 

debates. Sexta-feira: manhã: 3(três) palestrantes e debates; tarde: 3 (três) palestrantes 

e debates. Sábado: manhã: 3 (três) palestrantes, debates e encerramento.

 Custos a serem considerados: Passagens e estadia para 6 palestrantes, valor para 

divulgação (cartazes, panfletos, site) e aluguel do auditório.

Ações de Melhoria 

da Qualidade do 

Ensino

                6.000,00             -                              -   

3

Rodadas de conversa. Realizar conversas online a cada três meses para trocar 

informações e discutir sobre o ensino e formação em Arquitetura e Urbanismo, 

discussão sobre as ementas que compõe a grade de ensino do curso de Aquitetura e 

Urbanismo. Quais os anceios das universidades e como o conselho pode contribuir de 

forma positiva. Público de 250 pessoas - limite da plataforma GOOGLE MEET - com a 

participação de Professores e Coordenadores do Curso de Arquitetura e Urbanismo das 

Faculdades do Estado de MS.

Ações de Melhoria 

da Qualidade do 

Ensino

            -                              -   

6

Realizar, bimestralmente, palestras sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável - 

ODS junto aos acadêmicos dos cursos de arquitetura e urbanismo de Campo 

Grande/MS, com ênfase nos objetivos 5 e 11. Eventos serão realizados de forma online 

ou presencial, observado um limite de público de 250 pessoas, quando virtual e de 100 

a 150 pessoas presencialmente. Custos a serem considerados: aluguel de um auditório, 

diárias e ressarcimento.

Não se aplica             -                              -   

6

Realizar bimestralmente oficinas nas universidades, dentro da disciplina de 

planejamento urbano/urbanismo de maneira a inserir de forma sistemática o tema 

gênero e cidade na grade curricular das faculdades que possuem o curso de arquitetura 

e urbanismo em Campo Grande, com o objetivo de formar profissionais que possam 

atuar de forma consciente na produção de cidades inclusivas para as mulheres. Público 

de 30 a 60 alunos do 5º semeste em diante.

Ações de Melhoria 

da Qualidade do 

Ensino

                   945,21     (100,0)                            -   



6

Realizar uma enquete virtual junto aos acadêmicos de arquitetura e urbanismo do MS 

e definir os temas para mini cursos on line, como forma de contribuição à formação 

acadêmica. Público-alvo: acadêmicos de arquitetura e urbanismo de todo o estado. 

Mini cursos ofertados dentro das plataformas digitais do CAU/MS, de acordo com a 

demanda. Ao vivo conta-se com a participação de 250 pessoas, mas pretende-se atingir 

um público maior já que o material ficará disponível para acessos posteriores.

Ações de Melhoria 

da Qualidade do 

Ensino

11

Palestras mensais - 06 em faculdades da capital e 05 em faculdades do interior para 

contribuir na fomação curricular dos futuros arquitetos e urbanistas, abordando 

especificamente temas relacionados ao exercício profissional e ética. Custos a serem 

considerados: 02 diárias por viagem (uma para um conselheiro e outra para um 

funcionário do setor jurídico, além de ressarcimento pelos gastos de combustível).

Palestras e 

campanhas sobre 

Aspectos Éticos

                1.000,00             -                              -   

6
Criação de nova comissão temporária de equidade de gênero, por seis meses. Reuniões 

da Comissão temporária de equidade de gênero - modalidade online.
Não se aplica                      54,79                 1.000,00    1.725,2                            -   

               1.000,00              12.000,00    1.100,0                            -                              -   Total

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:



Comissão de 

Exercício 

Profissional

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

11

Reuniões mensais - ordinárias - com a participação dos quatro membros, além do 

assessor (a) jurídico (a), gerente de fiscalização, assessor (a) da comissão. Os trabalhos 

da comissão tem como finalidade analisar e deliberar sobre processos fiscalizatórios 

que se transformaram em autos de infração, principalmente, além de pedidos de 

interrupção de registros e dúvidas de atribuição técnica. As reuniões ocorrerão na 

modalidade online preferencialmente.

Não se aplica                            -                              -               -                              -   

5

Palestras bimestrais de duração mínima de 30 minutos a serem realizadas nas maiores 

cidades de Mato Grosso do Sul (Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Chapadão do Sul e 

Campo Grande), tendo como público alvo profissionais arquitetos e urbanistas, e com a 

abordagem do tema "Atribuições privativas do arquiteto e urbanista", com a 

participação de pelo menos dois membros da comissão, com a intenção de atingir um 

público de 40 pessoas por evento. Custos a serem considerados: Aluguel de local, 

diárias e ressarcimento.

Fiscalização 

Orientativa
                           -                   7.000,00             -                              -   

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



6

Encontros bimestrais (mesa redonda) direcionados aos profissionais para discutir sobre 

atribuições profissionais, para um público de no máximo 30 pessoas, todos serão 

realizados na capital do estado, com transmissão ao vivo através das plataformas do 

conselho. Custos a serem considerados: aluguel de um local e coffee.

Fiscalização 

Orientativa
                           -                   5.000,00             -                              -   

0
Carta aos candidatos, em parceria com o CEAU/MS, encontros online com os 

candidatos a prefeitura.
Não se aplica                1.000,00                            -   

               1.000,00              12.000,00    1.100,0                            -                              -   Total



Comissão de 

Exercício 

Profissional

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

11

Reuniões mensais - ordinárias - com a participação de quatro membros da comissão, 

além de um assessor (a) jurídico (a), dois assessores técnicos,  gerente administrativo e 

financeiro. Os trabalhos da comissão tem por finalidade analisar e deliberar sobre as 

receitas e despesas do CAU/MS, impugnação de anuidades, aprovação de relatórios 

internos e externos e ressarcimento. As reuniões ocorrerão na modalidade online, 

preferencialmente.

Não se aplica                            -                              -               -                              -   

4 Emissão de Certidão Negativa junto ao município de Campo Grande Não se aplica                            -                   4.000,00 

100

Montagem de processos, entre fase administrativa e fase executiva de cobrança de 

multas e anuidades, observando os trâmites e ritos estabelecidos na Resolução nº 193, 

de 24 de setembro de 2020.

Não se aplica                1.000,00                 8.000,00       700,0                            -   

4
Mapeamento de, pelo menos, quatro processos que tramitam na CFA/MS para 

identificação de falhas e aplicação de melhorias.
Não se aplica                            -               -                              -   

               1.000,00              12.000,00    1.100,0                            -                              -   Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a sustentabilidade financeira

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Comissão Especial 

de Política Urbana e 

Ambiental

 

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

6

Reuniões bimestrais na capital - ordinárias - com a participação de cinco membros da 

comissão, além de um assessor (a) jurídico (a) e um assessor técnico. Os trabalhos da 

comissão tem por finalidade analisar e propor projetos de lei no âmbito da política 

urbana.

Câmaras Temáticas                            -                12.000,00            -                              -   

                           -                12.000,00            -                              -                              -   

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Total

PREENCHIMENTO FACULTATIVO: Anexo 4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2021

As informações devem ser transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

OBS: As ações estratégias são específicas de cada objetivo estratégico. A opção "Não se aplica" deve ser utilizada quando a ação  descrita não faz parte do rol das "Ações Estratégicas Prioritárias". 

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

(D)

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)


