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Introdução 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul foi criado por meio da
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e
Urbanismo no país. Uma conquista histórica para a categoria, que significa maior autonomia
e representatividade para a profissão.

Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, o CAU/MS passou a
desempenhar função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de
arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da
classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da
arquitetura e urbanismo (§ 1º do Art. 24º da Lei 12.378/2010).

Com a entrada em vigor da Lei supracitada ficaram criados além dos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, a figura do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Autarquia Federal que têm como competência zelar pela
dignidade, independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do urbanismo.

Como unidade gestora e inteiramente responsável por sua gestão, o CAU/MS tem o
dever de fazer cumprir o disposto na Lei nº 12.378/2010, no Regimento Geral do CAU/BR,
nos demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos criados, no âmbito de sua
competência.
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2 - APRESENTAÇÃO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
Como sabido, a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

deu-se por intermédio da Lei federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. O CAU/MS no
uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 34, inciso XIII, mantem relatórios
públicos de suas atividades, sejam elas operacionais e administrativas, visando à correta
aplicação legal e principalmente em relação a dar publicidade de seus atos administrativos.

O Relatório de Gestão TCU/2015 esta estruturada da seguinte maneira:

Elementos pré-textuais;1.

Apresentação;2.

Visão Geral da unidade prestadora de contas;3.

Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional;4.

Governança;5.

Relacionamento com a sociedade;6.

Desempenho financeiro e informações contábeis;7.

Áreas especiais da gestão;8.

Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle;9.

Outras informações relevantes;10.

Anexos e apêndices.11.

Todos os campos estão em plena harmonia, evidenciando a comunicação interna
existente entre os diferentes departamentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Mato Grosso do Sul.

Em síntese a apresentação do relatório evidencia todos os atos geracionais efetuados
em 2015, o controle orçamentário dos gastos, despesas e desembolsos efetuados durante o
ano calendário em análise. Na aba Planejamento organizacional estão estruturadas as
planilhas referentes a tais controles internos de gestão, gerenciamento de riscos, e análise
crítica do realizado x orçado.

Em anexos e apêndices encontra-se disposto todos os atos normativos que facilitam a
leitura completa do Relatório de Gestão TCU/2015.

Principais realizações da gestão no exercício
Como principais realizações da gestão no exercício encontra-se manutenção das

atividades de representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos
estaduais e municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à
arquitetura e ao urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua
competência, bem como a fiscalização do exercício das atividades profissionais de
arquitetura e urbanismo.

No ano de 2015 também houve a possibilidade de firmar acordo com convênios com
entidades públicas e privadas, por intermédio do edital de concessão de patrocínio, tendo
em vista sempre o aprimoramento da atividade do arquiteto e urbanista no estado de Mato
Grosso do Sul.
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Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
Como principal dificuldade enfrentada para a realização dos objetivos do CAU/MS no

exercício em análise encontra-se a crise financeira que assolou o Brasil no ano calendário
de 2015. Em resumo, como ficará evidenciado mais a frente no Relatório de Gestão
TCU/2015, houve uma considerável queda na arrecadação dos tributos, mais precisamente
na quantidade de obras devidamente registrada e recolhida os respectivos Registros de
Responsabilidade sobre a execução da obra.

Como fulcro deste trabalho tem a profunda análise dos Demonstrativos Contábeis do
período e sua leitura conjugada do todo apresentado, o Relatório evidencia todo um
respaldo desta Autarquia Federal representativa de classe na melhor qualidade do valor
desembolsado, independentemente da característica da despesa.

Em última análise, como gestão operacional de riscos, em 2016 haverá um racionamento
das atividades do Conselho, destituindo-se aquelas que não representam atividades meias
para a obtenção dos objetivos do CAU/MS.

Outras informações úteis
Campo inaplicável. Não houve informação útil adicional aquelas prestadas

anteriormente.
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA
DE CONTAS 

 
 
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CAU/MS CNPJ 14.807.913/0001-29

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (67)3306-7848

CÓDIGO CNAE 84.11-6-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO presidente@caums.org.br

PÁGINA INTERNET www.caums.org.br

ENDEREÇO POSTAL RUA ESPIRITO SANTO, 205

CIDADE Campo Grande UF MS

BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS CEP 78020080

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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3.2 COMPETÊNCIAS 
 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
De acordo com os artigos 33 e 34 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010 que

regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e
do Distrito Federal – CAUs são estipuladas como finalidade e competência institucional da
entidade jurisdicionada:

Art. 33.  Os CAUs terão sua estrutura e funcionamento definidos pelos respectivos
Regimentos Internos, aprovados pela maioria absoluta dos conselheiros. 

Art. 34.  Compete aos CAUs: 

I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos; 

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos
demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência; 

III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na
forma do Regimento Geral do CAU/BR; 

IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas; 

V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e
pessoas jurídicas habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e
urbanismo, mantendo o cadastro atualizado; 

VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica; 

VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e
os acervos técnicos; 

VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo; 

IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o
Regimento Geral do CAU/BR; 

X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de
trabalho e orçamento; 

XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a
promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos; 

XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais
e municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao
urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência; 

XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e  

XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas. 

§1o  O exercício das competências enumeradas nos incisos III, IV, X e XIV do caput terá
como limite para seu efetivo custeio os recursos próprios do respectivo Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes,
observadas as normas de ordem pública relativas à contratação de serviços e à celebração
de convênios. 

§2o  Excepcionalmente, serão considerados recursos próprios os repasses recebidos do
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo, a conta do fundo especial a que se refere o art. 60. 
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Informações adicionais
Não houve.
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3.3 NORMAS 

 

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 – Regulamenta o exercício da

Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e
os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs; e dá
outras providências.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades
jurisdicionadas

Deliberação Plenária CAU/MS nº 76, de 02 de janeiro de 2015 - Dispõe sobre a
composição das Comissões Permanentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato
Grosso do Sul (CAU/MS e dá outras providências.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 77, de janeiro de 2015 - Dispõe sobre a aprovação
da convocação das reuniões de Comissão permanente em janeiro de 2015 da 39ª sessão
plenária ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul e dá
outras providências.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 78, de 25 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre a
indicação de Conselheiro Titular para substituir em caráter temporário o presidente e o vice
nas suas ausências.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 80, de 25 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre a
criação de Comissão Temporária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso
do Sul – CAU/MS.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 81, de 25 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre a
composição de Comissão Especial para a concessão de patrocínios.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 82, de 26 de fevereiro de 2015 - Autoriza a
presidência a iniciar o processo para a compra de imóvel destinado a sede própria do
CAU/MS.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 88, de 18 de junho de 2015 - Aprova a Deliberação
Normativa da Comissão de Ética e Disciplina nº 001/2015-2017, que estabelece normas
para apreciação, instrução e julgamento de processos éticos disciplinares na jurisdição do
CAU/MS.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 89, de 18 de junho de 2015 - Dispõe sobre a
composição da Comissão Especial para a implantação do CAU Acadêmico na jurisdição do
CAU/MS.
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Deliberação Plenária CAU/MS nº 90, de 18 de junho de 2015 - Institui o Colegiado
Permanente CEAU/MS, fixa os critérios para admissão de entidades representativas da
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 100 DPOMS n° 0045-04/2015, de 20 de agosto de
2015 - Alteração da deliberação plenária 066/2014 – Concessão de Patrocínio.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 102 DPOMS n°0045-06/2015, de 20 de agosto de
2015 - Altera Plano de Cargos e Salários do CAU/MS.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 104 DPOMS n° 0046-01/2015, de 17 de setembro
de 2015 - Cria o CAU Acadêmico na jurisdição do CAU/MS.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 107 DPOMS n° 0047-03/2015, de 08 de outubro de
2015 - Aprova a redação final do Regimento Interno do CAU/MS.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 114 DPOMS nº 0049-02/2015, de 10 de dezembro
de 2015 - Aprova a admissão da Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas ABAP/MS
no Colegiado Permanente das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas – CEAU/MS.

 

Deliberação Plenária CAU/MS nº 116 DPOMS nº 0049-04/2015, de 10 de dezembro
de 2015 - Altera a deliberação Plenária nº 066, que Regulamenta a concessão de
patrocínios pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) e
dá outras providências.

 

 

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
Deliberação Plenária CAU/MS nº 107 DPOMS n° 0047-03/2015, de 08 de outubro de
2015 - Aprova a redação final do Regimento Interno do CAU/MS.

Informações adicionais
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3.4 HISTÓRICO 

Como elucidado anteriormente, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso
do Sul foi criado através da Lei Federal nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que
regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e
do Distrito Federal (CAUs), além de dar outras providências. 

Desde a sua criação o Conselho teve como missão promover a Arquitetura e Urbanismo
para todos. Sua visão estratégica é ser reconhecido como referência na defesa e fomento
das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo em todo o estado de Mato Grosso do Sul.
Com relação à sociedade, incorporou-se como valores desta Autarquia Federal a Ética e
Transparência, a busca da Excelência Organizacional, Comprometimento com a inovação,
Unicidade e Integração, Democratização da Informação e Conhecimento, Interlocução da
Arquitetura e Urbanismo na sociedade.   

Por ser um órgão novo, um dos grandes valores do CAU/MS sempre foi a constante
busca em garantir a participação dos arquitetos e urbanistas de todo o estado no
planejamento territorial e na gestão urbana das cidades, bem como fomentar o acesso da
sociedade à arquitetura e urbanismo, como práticas válidas para o desenvolvimento local e
regional. Em poucos anos de criação percebe-se que o CAU/MS busca desenvolver
competências de seus dirigentes e colaboradores, corroborando para a qualificação dos
mesmos, em busca de construir uma cultura organizacional adequada ao posicionamento
operacional que se busca atingir dentro de alguns anos. 

Em síntese o que se espera deste Conselho é a ampliação de suas atividades de
fiscalização e consequentemente valorização do profissional arquiteto ou urbanista no
estado de Mato Grosso do Sul, aprimorando o relacionamento com a sociedade o CAU/MS
torna-se importante vetor para o desenvolvimento regional, uma vez que passará a ser
sempre entidade consultada quando referência em estudos locais.  
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3.5 ORGANOGRAMA 

 

 

- Organograma 2015 - Anexo

14



  
4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

Em 2015, as ações do CAU/MS estão voltadas para um público alvo composto por
2.179 arquitetos, 444 empresas de arquitetura e urbanismo, com montante de 24.468 pagas
neste periodo (fonte: Siccau em 31.12.2015). A previsão de empresas permanece nos
patamares previstos.  Tendo como técnica de planejamento estratégico adotado o
acompanhamento do cenário atual e dos objetivos estratégicos projetados para este ano,
através de relatórios quadrimestrais de acompanhamento do que foi previsto x realizado.
Sua visão " Ser reconhecida como referência na defesa e no fomento das boas práticas da
Arquitetura e Urbanismo", tendo como missão "Promover a Arquitetura e Urbanismo para
todos".                                                      Prioritariamente, a atuação do CAU/MS está
embasada nos direcionadores estratégicos elencados posteiormente no mapa estratégico do
CAU/MS e sua atuação focada bas prioridades de estimular o conhecimento e assegurando
a sustentabilidade financeira. 

Os valores estabelcidos para o CAU/MS são:   
Ética nas relações e nos procedimentos; 
Transparência e Credibilidade;  
Comprometimento com a sociedade e os arquitetos e urbanistas;  
Conhecimento sobre o ambiente de sua atuação; 
Competência técnica dos seus profissionais; 
Incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento profissional; 
Articulação e atuação em rede de parcerias estratégicas; 
Estímulo à cooperação; 
Gestão com foco em resultados. 
A analise do ambiente interno e externo elencadados pelo CAU/MS são: 
Oportunidades - Novas práticas sociais, união e apoio das entidades de arquitetura e dos

arqitetos e urbanistas e modalidade licitatória de concurso público de projetos.     
Ameaças - Imagem negativa dos conselhos em geral, desvalorização do profissional pela

remuneração e fragilidade nos processos de formação e atualização profissional.                  
                                                                    

Forças - Ausência de história negativa, apoio das entidades nacionais e base tecnológica
diferenciada. 

Fraquezas - Insegurança financeira, carência de informações e influência do antigo
conselho. 

O ano de 2015 para o CAU/MS teve como um dos maiores desafios o cenário
econômico, com retarção de 8% na construção civil ( FONTE: Campo Grande News, em
12.2015), que impactou significativamente nas receitas de arrecadação e por consequência
ocorreu restrições nos recursos financeiros e orçamentos deste conselho.  
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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 

As informações do Plano Estratégico estão contidas no item 4.2 Resultados 
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

Missão/Finalidade institucional 
  
Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos 
  
Competências Legais 
De acordo com o art. 34 da lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, compete ao CAU/MS

: 
I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos; 
II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos

demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência; 
III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na

forma do Regimento Geral do CAU/BR; 
IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas; 
V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e

pessoas jurídicas habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e
urbanismo, mantendo o cadastro atualizado; 

VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica; 
VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e

os acervos técnicos; 
VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo; 
IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o

Regimento Geral do CAU/BR; 
X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de

trabalho e orçamento; 
XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a

promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos; 
XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais

e municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao
urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência; 

XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e 
XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas. 
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4.2 RESULTADOS 

 

 

- Resultados Operacionais - Informações da execução orçamentária do exercício 2015
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

As informações do Desempenho Orçamentário já estão contidas nos demais itens 4.3.1,
4.3.3, 4.3.4 e 4.3.4 
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4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL apresenta abaixo a sua programação orçamentária
das despesas do período de 2015. 

A dotação orçamentária inicial apresenta um total de gastos para 2015, num valor de R$ 2.750.000,00 para despesas correntes e R$
350.000,00 para despesas de capital. 

O relatório serve de base para a tomada de decisão quanto as reformulações iniciais, redução de credito, aportes, suplementação entre
outras transposições de saldos. 

   
 
Análise crítica 

Conforme relatório apresentado, para que se atendesse eventuais demandas e quando não encontramos valores orçados na dotação
inicial, são utilizados os dispositivos de transposições de saldos, para que a rubrica elemento de despesa seja alimentada com o valor
correspondente a aquele gasto que será efetuado. 

As disposições constantes deste relatório, serão auditadas pela empresa de Auditoria Interna contratada, atendendo a todos os
aspectos legais, e as Normas Brasileiras de contabilidade aplicadas ao Setor Público. 

Por fim, este relatório foi gerido durante o período de 2015 e na reprogramação de 2015, pelo departamento de Planejamento e
Assessoria Orçamentário do CAU/MS.  
 

 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

 
Exercício
Anterior

Exercício Atual
Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A
REALIZAR 2.400.000,00 3.100.000,00 610.412,00 76.576,87 210.412,00 38.245,65 2.800.000,00 3.138.331,22

6.2.1.1.1 - RECEITA
CORRENTE 2.100.000,00 2.750.000,00 610.412,00 76.576,87 210.412,00 37.477,65 2.500.000,00 2.789.099,22

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 612.001,00 658.228,00 0,00 32.707,66 16.858,00 8.245,53 595.143,00 682.690,13

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES 612.001,00 658.228,00 0,00 32.707,66 16.858,00 8.245,53 595.143,00 682.690,13
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6.2.1.1.1.02.01.01 -
ANUIDADES 612.001,00 658.228,00 0,00 32.707,66 16.858,00 8.245,53 595.143,00 682.690,13

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 1.332.927,00 1.755.782,00 477.485,00 2.069,82 192.937,00 0,00 1.617.475,00 1.757.851,82

6.2.1.1.1.05.05 -
EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA - RRT

1.332.927,00 1.755.782,00 477.485,00 2.069,82 192.937,00 0,00 1.617.475,00 1.757.851,82

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 108.899,00 132.280,00 0,00 41.799,39 617,00 0,00 108.282,00 174.079,39

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE
MORA SOBRE ANUIDADES 38.899,00 48.280,00 0,00 11.799,57 617,00 0,00 38.282,00 60.079,57

6.2.1.1.1.06.05 -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 70.000,00 84.000,00 0,00 29.999,82 0,00 0,00 70.000,00 113.999,82

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

70.000,00 84.000,00 0,00 29.999,82 0,00 0,00 70.000,00 113.999,82

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 46.173,00 203.710,00 132.927,00 0,00 0,00 29.232,12 179.100,00 174.477,88

6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS
NÃO IDENTIFICADAS 46.173,00 203.710,00 132.927,00 0,00 0,00 29.232,12 179.100,00 174.477,88

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 300.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 768,00 300.000,00 349.232,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 300.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 768,00 300.000,00 349.232,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT
DO EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 768,00 300.000,00 349.232,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES
DE CREDITO 2.400.000,00 3.100.000,00 1.173.835,62 347.921,37 773.835,62 309.590,15 2.800.000,00 3.138.331,22

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 2.400.000,00 3.100.000,00 1.173.835,62 347.921,37 773.835,62 309.590,15 2.800.000,00 3.138.331,22

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 2.100.000,00 2.750.000,00 1.132.580,55 346.271,62 732.580,55 307.172,17 2.500.000,00 2.789.099,45

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 1.218.483,00 1.454.385,00 146.976,00 150.542,01 96.554,00 75.428,48 1.268.905,00 1.529.498,53

6.2.2.1.1.01.01.01 -
PESSOAL E ENCARGOS 1.155.000,00 1.413.685,00 118.971,00 117.043,81 59.448,00 59.356,39 1.214.523,00 1.471.372,42
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6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 916.231,00 1.089.685,00 58.071,00 117.043,81 59.448,00 59.356,39 914.854,00 1.147.372,42

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 234.600,00 320.000,00 59.900,00 0,00 0,00 0,00 294.500,00 320.000,00

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.169,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 5.169,00 4.000,00

6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS
E DESPESAS DE
LOCOMOÇÃO

63.483,00 40.700,00 28.005,00 33.498,20 37.106,00 16.072,09 54.382,00 58.126,11

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL
DE CONSUMO 102.985,00 22.000,00 22.065,16 2.251,02 87.132,16 2.251,02 37.918,00 22.000,00

6.2.2.1.1.01.02.01 -
MATERIAL DE CONSUMO 102.985,00 22.000,00 22.065,16 2.251,02 87.132,16 2.251,02 37.918,00 22.000,00

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA

181.926,50 431.633,00 309.494,00 44.346,48 125.725,50 61.230,50 365.695,00 414.748,98

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS

25.560,00 58.800,00 16.855,00 0,00 8.040,00 19.463,80 34.375,00 39.336,20

6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS
E DESPESAS DE
LOCOMOÇÃO

156.366,50 102.833,00 76.439,00 44.346,48 117.685,50 21.688,28 115.120,00 125.491,20

6.2.2.1.1.01.03.03 -
ALUGUEL DE IMÓVEL
PESSOA FISICA

0,00 270.000,00 215.200,00 0,00 0,00 20.078,42 215.200,00 249.921,58

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

468.605,50 328.683,00 403.898,89 129.044,21 403.593,39 40.324,14 468.911,00 417.403,07

6.2.2.1.1.01.04.01 -
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA

75.600,00 78.000,00 31.000,00 0,00 26.800,00 0,00 79.800,00 78.000,00

6.2.2.1.1.01.04.02 -
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

148.231,00 16.000,00 43.339,34 9.006,98 168.070,34 6.487,49 23.500,00 18.519,49

6.2.2.1.1.01.04.04 -
SERVIÇOS PRESTADOS 169.643,50 186.626,00 276.872,05 48.074,34 164.235,55 32.636,65 282.280,00 202.063,69

6.2.2.1.1.01.04.06 -
PASSAGENS 73.331,00 48.057,00 52.687,50 71.962,89 42.687,50 1.200,00 83.331,00 118.819,89

22



 
 

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS
DIVERSOS 57.540,46 121.000,00 108.124,04 6.514,82 14.575,50 55.125,51 151.089,00 72.389,31

6.2.2.1.1.01.05.01 -
ENCARGOS DIVERSOS 57.540,46 121.000,00 108.124,04 6.514,82 14.575,50 55.125,51 151.089,00 72.389,31

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

70.459,54 343.053,00 142.022,46 13.573,08 5.000,00 51.539,00 207.482,00 305.087,08

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO
DE APOIO AO CAU-UF 65.459,54 95.783,00 16.274,46 0,00 0,00 0,00 81.734,00 95.783,00

6.2.2.1.1.01.07.02 -
CONVÊNIOS, CONTRATOS
E PATROCÍNIO

5.000,00 111.539,00 0,00 0,00 5.000,00 51.539,00 0,00 60.000,00

6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO
DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

0,00 135.731,00 125.748,00 13.573,08 0,00 0,00 125.748,00 149.304,08

6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA
DE CONTIGÊNCIA 0,00 49.246,00 0,00 0,00 0,00 21.273,52 0,00 27.972,48

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

300.000,00 350.000,00 41.255,07 1.649,75 41.255,07 2.417,98 300.000,00 349.231,77

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 300.000,00 350.000,00 41.255,07 1.649,75 41.255,07 2.417,98 300.000,00 349.231,77

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,
INSTALAÇÕES E
REFORMAS

140.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 768,00 140.000,00 109.232,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES

160.000,00 240.000,00 41.255,07 1.649,75 41.255,07 1.649,98 160.000,00 239.999,77

TOTAIS: 2.400.000,00 3.100.000,00 610.412,00 76.576,87 210.412,00 38.245,65 2.800.000,00 3.138.331,22

23



4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 
 

Introdução à execução transferências de recursos
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul dispõe que no ano de

2015, em atendimento a sua missão institucional, qual seja, o de promover a arquitetura e
urbanismo para todos, relaciona abaixo os títulos de transferências de recursos financeiros,
que tiveram correlação para com a valorização da arquitetura e urbanismo em todo o estado
de Mato Grosso do Sul, valores estes oriundos desta unidade de gestão, disciplinados
abaixo:

A) 135.731,00 (cento e trinta e cinco mil setecentos e trinta e um reais) referentes
à Projeção do Centro de Serviços Compartilhados, Beneficiário: Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), mediante Empenho Global nº 21,
valor este dividido em 12 vezes (uma correspondente a cada mês), nos termos
do Ofício Circular CAU/BR nº 51/2015-GG, em plena conformidade com o
disposto nas Resoluções nº 92, de 10 de outubro de 2014, e nº 97, de 05 de
dezembro de 2014;

a.

 b.

B) 13.573,08 (treze mil e quinhentos e setenta e três reais e oito centavos)
referentes à Projeção do Fundo de Reserva do Centro de Serviços
Compartilhados, Beneficiário: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), mediante Empenho Global nº 23, valor este dividido em 12 vezes
(uma correspondente a cada mês), nos termos do Ofício Circular CAU/BR nº
51/2015-GG, em plena conformidade com o disposto nas Resoluções nº 92, de
10 de outubro de 2014, e nº 97, de 05 de dezembro de 2014;

c.

 d.

C) 95.783,00 (Noventa e Cinco mil e setecentos e oitenta e três reais) referentes
à Projeção do Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UFs, Beneficiário: Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), mediante Empenho Global nº 18,
valor este dividido em 12 vezes (uma correspondente a cada mês), nos termos
do Ofício Circular CAU/BR nº 51/2015-GG, em plena conformidade com o
disposto nas Resoluções nº 92, de 10 de outubro de 2014, e nº 97, de 05 de
dezembro de 2014;

e.

 f.

D) 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) valor empenhado a fundação de
apoio à pesquisa, ao ensino e a cultura – FAPEC, referente a despesas com
convênio, acordos e ajuda a entidades públicas ou privadas, valor este
empenhado à FAPEC para a execução do seminário nacional: vazios urbanos em
campo grande - pesquisa e avaliação, projeto apresentado de acordo com o
edital de chamada pública de patrocínio nº 002/2015, Convênio de Patrocínio
para o segundo semestre do ano calendário de 2015. Nota de Empenho nº 354,
Global, natureza da despesa: Despesa Corrente (elencado no Plano de Ação
como 6.2.2.1.1.01.07.02.002 – Convênios, Acordos e Ajuda  a Entidades,
inteiramente nos moldes da chamada pública de patrocínio, aviso em Edital nº
002/2015, o qual disciplina as normas pelos quais se dará o certame;

g.

 h.

E) 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) valor empenhado ao SINDARQi.
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(Sindicato de Arquitetos e Urbanistas de MS), referente a despesas com
convênio, acordos e ajuda a entidades públicas ou privadas, valor este
empenhado ao SINDARQ para a execução do SEMINÁRIO NACIONAL: CAMPO
GRANDE +10: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, projeto apresentado de
acordo com o edital de chamada pública de patrocínio nº 002/2015, Convênio de
Patrocínio para o segundo semestre do ano calendário de 2015. Nota de
Empenho nº 355, Global, natureza da despesa: Despesa Corrente (elencado no
Plano de Ação como 6.2.2.1.1.01.07.02.002 – Convênios, Acordos e Ajuda  a
Entidades, inteiramente nos moldes da chamada pública de patrocínio, aviso em
Edital nº 002/2015, o qual disciplina as normas pelos quais se dará o certame;

CAU/BR

Beneficiário Modalidade
Situaçã
o

Data
Início

Data
Término

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassa
do

CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

Termo de
cooperação

Adimple
nte

01/01/20
15

31/12/20
15

R$
135.731,0
0

R$
135.731,0
0

FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS
CAU/UFs

Termo de
cooperação

Adimple
nte

01/01/20
15

31/12/20
15

R$
95.783,00

R$
95.783,00

FUNDO DE RESERVA DO CENTRO
DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Termo de
cooperação

Adimple
nte

01/01/20
15

31/12/20
15

R$
13.573,08

R$
13.573,08

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC

Beneficiário
Modalida
de

Situaçã
o

Data
Início

Data
Término

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassad
o

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO
ENSINO E A CULTURA - FAPEC

Convênio
Adimple
nte

01/01/20
15

31/12/20
15

R$
12.500,00

R$
12.500,00

SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DE MATO GROSSO DO SUL

Beneficiário
Modalida
de

Situaçã
o

Data
Início

Data
Término

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassad
o

SINDICATO DOS ARQUITETOS E
URBANISTAS DE MATO GROSSO DO
SUL

Convênio
Adimple
nte

01/01/20
15

31/12/20
15

R$
12.500,00

R$
12.500,00
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4.3.3 RECEITAS 

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) 
Segue relatório de demonstrativo de Receita de todo o ano calendário de 2015, do

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL. 
 Neste relatório consta todas as rubricas relativas as receitas utilizadas pela Autarquia no

período de jan./2015 a dez./2015. 
No mais, adiantamos que todas os valores apurados abaixo estão de acordo com as

normas vigentes, obedecendo a critérios legais e as disposições constantes das Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e, totalmente auditadas pela empresa
de Auditoria Interna contratada.  
  
Análise crítica 

Os valores apresentados em 31.12.2015: 
 

Na conta Bancos c/ Movimento (Agência 3496-7, c/c 1278843-0, Banco do
Brasil S/A) o valor de R$ 34.206,89 (trinta e quatro mil duzentos e seis reais e
oitenta e nove centavos); 

 
  Na conta representante de aplicação financeira CDB/RDB DI (Aplicações

Financeiras de curto prazo) o valor de R$ 792.856,87 (setecentos e noventa e dois
mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos).  

 
Créditos reconhecidos na contabilidade como receitas com anuidades de

pessoa física e jurídica para o exercício social de 2015 (de acordo com o Plano de
Ação de 2015 aprovado pela Comissão de Finanças e Administração do CAU/MS,
assim como em Plenária Ordinária do CAU/MS e, homologado junto ao CAU/BR),
e que não foram de fato realizadas no mesmo período. 

 
a.       Créditos a receber com anuidades de Pessoa Física para o

exercício de 2015, R$ 17.052,77 (dezessete mil e cinquenta e dois
reais e setenta e sete centavos); 

 
b.      Créditos a receber com anuidades de Pessoa Jurídica para o

exercício de 2015, R$ 16.441,06 (dezesseis mil quatrocentos e
quarenta e um reais e seis centavos); 

 
  

 
Créditos já reconhecidos em exercícios anteriores como receitas na

contabilidade e que ainda não foram realizados como receitas nos seus
respectivos exercícios sociais, nem no atual exercício de encerramento acima
disposto. 

 
a.       Créditos a receber com anuidades de Pessoa Física de exercícios

sociais anteriores a 2015, no valor de R$ 26.935,88 (vinte e seis mil
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novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos); 
 

b.        Créditos a receber com anuidades de Pessoa Jurídica de
exercícios sociais anteriores a 2015, no valor de R$ 26.310,28 (vinte
e seis mil trezentos e dez reais e vinte e oito centavos);  
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Conta contábil
Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

Receita Bruta (total das
receitas efetivas)

Diferença (Orçado - Arrecadado)

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 3.138.331,22 2.315.236,37 823.094,85

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 2.789.099,22 2.315.236,37 473.862,85

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES

682.690,13 649.868,93 32.821,20

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES

682.690,13 649.868,93 32.821,20

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 682.690,13 649.868,93 32.821,20

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa
Física - do Exercício

566.430,66 548.800,74 17.629,92

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa
Física - do Exercício Anterior

0,00 688,00 -688,00

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa
Jurídica - do Exercicio

116.259,47 100.380,19 15.879,28

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.757.851,82 1.504.384,40 253.467,42

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

0,00 6.079,94 -6.079,94

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 0,00 6.079,94 -6.079,94

              6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

1.757.851,82 1.498.183,94 259.667,88

                6.2.1.2.1.05.05.01 - 6.2.1.2.1.05.05.01 - RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica

1.757.851,82 0,00 1.757.851,82

                6.2.1.2.1.05.05.02 - 6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física -
RRT

0,00 1.498.183,94 -1.498.183,94

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS
DE SERVIÇOS

0,00 120,52 -120,52

                6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Direitos Autorais 0,00 120,52 -120,52

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 174.079,39 152.134,02 21.945,37
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              6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA
SOBRE ANUIDADES

60.079,57 13.769,14 46.310,43

                6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 60.079,57 13.769,14 46.310,43

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

113.999,82 138.364,88 -24.365,06

                6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

0,00 2.437,59 -2.437,59

                  6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas
Físicas

0,00 2.437,59 -2.437,59

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES

0,00 20.901,56 -20.901,56

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas
Físicas

0,00 20.901,56 -20.901,56

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO
DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

113.999,82 115.025,73 -1.025,91

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 -
CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa

113.999,82 115.025,73 -1.025,91

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS
CORRENTES

174.477,88 8.849,02 165.628,86

              6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE
INFRAÇÕES

0,00 8.338,28 -8.338,28

                6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 351,51 -351,51

                6.2.1.2.1.08.02.03 - 6.2.1.2.1.08.02.03 - Documentos de
Fiscalização

0,00 7.986,77 -7.986,77

              6.2.1.2.1.08.04 - 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO
IDENTIFICADAS

174.477,88 510,74 173.967,14

                6.2.1.2.1.08.04.01 - 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não
Identificadas

174.477,88 510,74 173.967,14

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 349.232,00 0,00 349.232,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL

349.232,00 0,00 349.232,00
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              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT
FINANCEIRO

349.232,00 0,00 349.232,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - Superávit
financeiro do exercício anterior

349.232,00 0,00 349.232,00
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4.3.4 DESPESAS 

 

 

- Demonstrativo de Despesas por modalidade - Relação das despesas por modalidade de licitação
- Demoonstrativo de Execução da Despesas - Despesa por grupo e elemento de despesa
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

As informações do Desempenho Operacional já estão contidas no item 4.2 Resultados. 
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4.5 FISCALIZAÇÃO 

 

 

- Procedimento de fiscalização CAU.MS - Informações sobre procedimentos adotados na
fiscalização do exercício profissional
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4.6 INDICADORES 

 

 

- Indicadores de Metas CAU.MS - Indicadores utilizados no exercicio
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5 - GOVERNANÇA 

 
 
5.1 GOVERNANÇA 

A estrutura organizacional do CAU/MS é composta por dois grandes setores: o Executivo
(presidência) e o Legislativo (plenário). Ao primeiro, compete a execução das atividades
administrativas do Conselho, cuja responsabilidade de coordenação é da Gerência Geral; ao
segundo, competem os atos normativos para o funcionamento do Conselho e do exercício
profissional, cuja responsabilidade das atividades operacionais de apoio é da mesa diretora. 

O PLENÁRIO CAU MS é a instância máxima do Conselho. Composta por 09
conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, eleitos por processo democrático. Todas
as atribuições dos Conselheiros são exercidas pelo Titulares e na ausência, os seus
suplentes exercem a titularidade. O acompanhamento das reuniões mensais é aberto a odos
os profissionais das áreas da Arquitetura e Urbanismo.  
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5.2 DIRIGENTES 
 

Dirigente: OSVALDO ABRAO DE SOUZA

CPF: 081.788.101-82

Cargo: Presidente

Registro Profissional: A4874-7

Entidade: CAUMS

Ato de designação: TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CAU MS

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: EYMARD CEZAR ARAUJO FERREIRA

CPF: 181.590.011-34

Cargo: Vice - Presidente

Registro Profissional: A114189

Entidade: CAU MS

Ato de designação: TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CAU MS

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: CELSO COSTA

CPF: 022.490.221-00

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A06076

Entidade: CAU MS

Ato de designação: COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL CEN-CAU/BR

Data do Ato de
designação:

07/11/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais
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Dirigente: LUIZ CARLOS RIBEIRO

CPF: 558.216.938-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A35300

Entidade: CAUMS

Ato de designação: COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL CEN-CAU/BR

Data do Ato de
designação:

07/11/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: ANGELA CRISTINA SANTOS GIL LINS

CPF: 495.143.341-91

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A472999

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: ANGELO MARCOS VIEIRA DE ARRUDA

CPF: 124.419.024-15

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A57720

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: CARLOS LUCAS MALI

CPF: 173.580.431-20
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Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A760528

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: DIRCEU DE OLIVEIRA PETERS

CPF: 547.812.488-53

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A29599

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: EYMARD CEZAR ARAUJO FERREIRA

CPF: 181.590.011-34

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A114189

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: FABIANO COSTA

CPF: 614.816.101-04

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A304395
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Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: GIOVANA DARIO SBARAINI

CPF: 568.960.771-15

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A976016

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: PAULO CEZAR AMARAL

CPF: 257.178.471-49

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A128368

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: THAIS AVANCINI

CPF: 511.953.561-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A285676

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037
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Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: JOSE MARCOS DA FONSECA

CPF: 230.227.441-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A63630

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: TERESINHA RIGON

CPF: 061.201.130-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A286842

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: MANOEL CARLOS INOCENCIO MENDES CARLI

CPF: 946.981.121-68

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A436305

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014
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Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: MAURICIO ABREU SANTA CRUZ DE SOUZA

CPF: 028.554.237-08

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A268747

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: RONALDO FERREIRA RAMOS

CPF: 471.294.179-00

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A285692

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: GABRIELA GONÇALVES PEREIRA DA SILVA

CPF: 639.623.301-00

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A459763

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015
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Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: JUSSARA MARIA BASSO

CPF: 327.414.130-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A60216

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

Dirigente: CARLA FRANCISCATO MATA NOGUEIRA

CPF: 614.539.001-87

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A1012878

Entidade: CAU MS

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA 037

Data do Ato de
designação:

10/12/2014

Data inicial do
mandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações
adicionais

42



5.3 AUDITORIA 

Não se aplica 
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5.4 APURAÇÕES 

 

 

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados
e as providências adotadas
O Regime Interno (Decisão Plenária nº 001) dispõe que os ilícitos administrativos cometidos
por colaboradores da entidade são investigados através de Comissão Especial de
Sindicância, instituída por Portaria da Presidência. 

Deliberação Plenária CAU/MS Nº 107 DPOMS N° 0047-03/2015, de 08 de outubro de
2015 -  Aprova a redação final do Regimento Interno do CAU/MS - Considerando as
observações feitas pela COA-CAU/BR – COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO, enviadas através do ofício CAU/BR nº 1151/2015-PR, que recomenda
alterações no Regimento Interno aprovado através da Deliberação Plenária nº 055 de maio
de 20414, para adequações ao Regimento Geral do CAU/BR, de forma a ser homologado.

Informações adicionais
No ano de 2015 não houve nenhum processo administrativo relativo a ilícitos cometidos por
colaboradores da entidade.
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5.5 GESTÃO RISCOS 

Para fins de atendimento deste item, consideram-se controles internos o conjunto de
atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a
assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas
estabelecidos para a unidade sejam alcançados, conforme definido no inciso X do Parágrafo
único do art. 1º da IN TCU 63/2010. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, Autarquia Federal
representativa de classe, criada por lei específica, tem como sistemática de gestão dos
riscos operacionais, a implantação de controles internos gerenciais, bem como o
levantamento de informações que possam mitiga-los, reduzi-los ou evitá-los. 

O CAU/MS vem buscando a melhor excelência de Gestão Financeira e Operacional dos
recursos aportados a esta entidade, uma vez que para atender a um ditame de sua criação
qual seja a valorização do profissional de arquitetura e urbanismo, sempre busca como
respaldo a boa aplicação destes recursos financeiros e, obedecendo ao princípio basilar da
qualidade do valor gasto em detrimento da quantia gasta. 

Como técnicas administrativas o CAU/MS possui como entendimento gerencial a
necessidade de destinação de verbas orçamentárias já dispostas no planejamento (Plano de
Ações) para a capacitação do quadro efetivo, o que revela o interesse desta unidade gestora
para com a Governança corporativa e a busca de melhores práticas de gestão. 

No ano de 2015 foram desenvolvidas ações visando à qualificação dos gestores. Um
item em questão foi o primeiro contato do conselho com o Programa Nacional de Gestão
Pública, benefício este que será inteiramente aderido no ano de 2016. 

Como respaldo esta instituição em atendimento ao GESPÚBLICA vai implantar
processos de liderança, informação e medição de resultados, além de buscar instrumentos
como o Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação, Guia de Simplificação Administrativa
além do Investimento no Instrumento de Avaliação da Gestão (regra de pontos). 

De acordo com os valores apresentados o CAU/MS terá fornecido pelo Ministério do
Planejamento o treinamento e orientação dos funcionários para a implantação das práticas
promovidas pela GESPÚBLICA. 

O CAU/MS no uso de suas atribuições administrativas visando atender aos seus
objetivos institucionais e da qualidade do funcionamento dos controles internos
administrativos tem promovido constantemente a cooperação Intersetorial, a permanente
capacitação do quadro efetivo, simplicidade sempre que possível dos atos administrativo,
agilidade, economicidade, tudo tendo em vista o foco no valor público entregue ao usuário
das informações gerenciais.  
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5.6 REMUNERAÇÕES 

Conforme art. 40 da Lei Nº 12.378/2010 não há remuneração aos membros de diretoria
e Conselho, pois são considerados membros honoríficos. 
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 
 

SISTEMÁTICA DE
CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA

INDEPENDENTE

Foi realizado o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, segundo os
ditames jurisprudenciais do TCU, sem prejuízo da melhor forma de assegurar-se a
qualificação técnica de possíveis licitantes, nos limites legais.

NOME DA EMPRESA
CONTRATADA

BDO RCS AUDITORES
INDEPENDENTES –
SOCIEDADE SIMPLES

CPNJ DA CONTRATADA 54.276.939/0001-79

ENDEREÇO DA EMPRESA
CONTRATADA

Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Bairro Consolação, CEP: 01050-030, São
Paulo – SP.

CONTATO Tel: +55 (11) 3848 5880 Fax: +55 (11) 3045 7363 www.bdobrazil.com.br

DATA DO CONTRATO 29/02/2016 VALOR DO CONTRATO R$ 235.000,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres
sobre os controles internos e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31
de dezembro de 2015, quanto à posição financeiras e patrimonial do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e dos 27 Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O contrato assinado com a licitante tem vigência de 12 (doze) meses, contados da
data da assinatura (29/02/2016), podendo, a critério da Contratante, e sob condições
vantajosas, ser prorrogado mediante termo aditivo, por sucessivos períodos, nos
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
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6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 
 
6.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

Introdução
A comunicação institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
dá-se pelo departamento responsável pela comunicação, divulgação e publicação dos
informativos institucionais, e servem para manter ativo o relacionamento desta Autarquia
Federal representativa de classe juntamente com a sociedade sul-mato-grossense e
principalmente, para com os profissionais arquitetos e urbanistas de todo o estado.

Canais de Acesso
Tipo de Canal: E-mail

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso:

atendimento@caums.org.br

Horário de
funcionamento:

O Horário de funcionamento das atividades operacionais do CAU/MS é das 12:00 às 18:00.

Descrição:

Tipo de Canal: Facebbok

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso:

https://www.facebook.com/CAUMSoficial/?ref=hl

Horário de
funcionamento:

O Horário de funcionamento operacional das atividades do CAU/MS é das 12:00 às 18:00.

Descrição:

Tipo de Canal: Site

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso:

http://www.caums.org.br/

Horário de
funcionamento:

O Horário de funcionamento operacional das atividades do CAU/MS é das 12:00 às 18:00.

Descrição:

48



6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

O CAU/MS possui um canal de pesquisa de satisfação no seu site: www.caums.org.br,
 através do link "Avalie nosso Atendimento", onde busca avaliar a qualidade dos serviços
prestados pelo Conselho aos profissionais e a sociedade de Mato Grosso do Sul. Principais
questionamentos são:  

Qualidade no atendimento quanto a educação, confiabilidade e agilidade na resolução
dos problemas; 

Eficiência no atendimento; 
Qualidade da informação; 
Presteza; 
Principalmente se a solicitação foi atendida, se o atendimento a demanda ocorrer no

primeiro atendimento; 
Finalizando com o campo de observação e sugestões de melhoria nos serviços

prestados aos profissionais junto ao CAU/MS. 
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6.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

Introdução
Atendendo a LEI nº 12.527, de novembro de 2011 que regula o acesso a informações

previsto inciso XXXIII do art. 5º_, no inciso II do § 2° do art. 216 Constituição Federal; altera
a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. O CAU/MS
disponibiliza em sua página oficial uma aba relacionada a transparência onde consta todas
as resoluções, deliberações e portarias efetuadas pelo conselho. Informações inerentes a
gastos com pessoal e encargos, diárias, seu quadro funcional, contratos e convênios,
orçamentos e financias relacionadas ao exercício atual e dos anos anteriores.

O CAU/BR através da Portaria Normativa nº 17, de 29 de julho de 2013, dispõe sobre o
acesso a informações no âmbito do CAU/BR e dá outras atribuições.

O objetivo principal é divulgar de forma clara e objetiva os gastos realizados pela
autarquia federal aos profissionais e a sociedade em geral.

Endereço do portal da transparência
www.caums.org.br

Informações disponíveis ao Cidadão
O CAU/MS disponibiliza através do portal da transparência as seguines informações:

Frequência dos Conselheiro do CAU;

Licitações;

Chamadas Públicas;

Contratos e Convênios;

Planejamento e Gestão;

Orçamento e Finanças; 

Diárias e Passagens;

Eleiçoes do CAU;

Consulta Pública;

Organogramas e Cargos;

Quadro de Empregados;

Tabelas de Remuneração;

Folhas de Pagamento;

Concurso Público;

Prestação de Contas CAU/BR;

Prestação de Contas CAU/MS;

Acesso a informação; entre outros.
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Análise crítica
O CAU/MS busca atender a Lei de forma clara e objetiva, inserindo informações
mensalmente, no que diz respeito a gastos e processos relacipnados a este conselho. O
levantamento das informações relacionadas aos anos anteriores estão sendo efetuada e
disponibilizando também no portal.
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❍

❍

❍

❍

❍

❍

6.4 ACESSIBILIDADE 

Em atenção as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidades reduzidas quanto a barreiras arquitetônicas e urbanísticas e na edificação,
foram realizadas adequações no prédio da sede do CAU/MS a fim de garantir o uso da
edificação dentre eles o que segue: 

 1) Repaginação do piso do passeio público com indicativos podotáteis de direção e
alerta conforme legislação municipal e NBR 9050;
 2) Implantação de elevador para acesso ao pavimento superior que abriga a
presidência;
 3) Construção de rampa de acesso a edificação nos padrões NBR 9050/2004;
 4) Construção de sanitários acessível nos padrões NBR 9050/2004 (pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida);
 5) Vagas de estacionamento para idosos e pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida;
Indicativos braile;

Dessa maneira foram garantidos os direitos de libre circulação e acesso em cumprimento
das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004
e as normas técnicas da ABNT aplicáveis.  
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❍

❍

❍

❍

  
7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
7.1 ORÇAMENTO 

RELATÓRIO CONTÁBIL CAU-BR Nº 006/2016 
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda 
CRC-DF Nº 485 
Assessoria Contábil e Financeira do CAU-BR 
  
A:  Comissão de Finanças do CAU BR 
      

ASSUNTO: Prestação de Contas do exercício de 2015
do CAU MS. 

  
                       Após análise da Prestação de Contas do exercício de 2015 do CAU MS,

passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado
abaixo: 

  
1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
           DA RECEITA 
  

A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2015 atingiu o valor de R$
2.315.236,37, que corresponde a 73,77% da Proposta Orçamentária de 2015, que é
de R$ 3.138.331,22 e de 83,01% da Receita Corrente que é de R$ 2.789.099,22.

  
            DA DESPESA 
  

A despesa realizada até o mês de dezembro de 2015 atingiu o valor de R$
2.320.114,71, que corresponde a 73,93% da Proposta Orçamentária de 2015, que é
de R$ 3.138.331,22.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 
  

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de
dezembro de 2015, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R$ 4.878,34
do valor arrecadado até o mês de dezembro de 2015.

  
2.00 - SALDO DISPONÍVEL 
  

O saldo disponível que passou para o mês de janeiro de 2016 foi de R$ 827.063,76,
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❍

❍

❍

❍

que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2015.
  
3. RESULTADO FINANCEIRO 
  

Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2015,
verificou-se que o CAU MS passou com um Superávit Financeiro no valor de R$
703.762,03.

  
4. – RESULTADO PATRIMONIAL 
  

O CAU MS apresentou até o mês de dezembro de 2015, um Déficit Patrimonial no
valor de R$ 48.006,76 conforme demonstrado abaixo:

  
Variação Patrimonial Aumentativa ..................................................................

            R$   2.348.730,20 
(-) Variação Patrimonial Diminutiva ................................................................. R$ 

(2.396.736,96) 
(= )  Superávi t  Patr imonia l  acumulado até  dezembro de 2015

...........................          R$      48.006,76 
  
5 – DEMAIS PEÇAS CONTÁBEIS 
  

Não constatamos nenhuma impropriedade nas demais peças contábeis.
  
6.00 - CONCLUSÃO: 
  
  

Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha na Prestação de Contas do
exercício de 2015 do CAU MS, informamos que a mesma está em condições de ser
aprovada pela Comissão de Finanças e Plenário do CAU-BR.

  
  
  

Brasília, 26 de janeiro de 2016. 
  
  

  
  
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda 
 CRC-DF Nº 485 
Assessoria Contábil e Financeira do CAU-BR 
Vilmar Augusto de Medeiros  
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7.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

 

Justificativa
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul aplica integralmente

todas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), de
maneira a melhor informar a todos os usuários e destinatários finais dos Demonstrativos
Contábeis, já incorporando valores a Contabilidade como conceitos avançados de
Controladoria e de Transparência na prestação de Contas da Administração Pública.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul adotou como estimativa

de vida útil econômica de um ativo o período de tempo definido ou estimado tecnicamente,
durante o qual esta Autarquia pretende obter fluxos de benefícios futuros com a sua
utilização.

Como normas gerais o valor depreciado é reconhecido mensalmente e tem como
contrapartida uma conta de resultado do exercício, e o consequente registro em conta
credora do Ativo Imobilizado (Depreciações Acumuladas).

Não há aplicação ainda de conceitos e técnicas de Amortização e/ou exaustão.
Entendendo como Amortização a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de
propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de
duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente
limitado (NBC T 16.9 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXASTÃO), e como Exaustão a
redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, florestais e outros
recursos da naturais esgotáveis (totalmente inaplicável ao Conselho).

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul visando uma melhor
aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público procura
sempre que possível revisar a vida útil econômica de cada bem do Ativo Imobilizado, tendo
como principais critérios para estimar a vida útil de um ativo:

A capacidade de geração de benefícios futuros oriundos de cada bem integrante
do ativo imobilizado deste Conselho;

a.

 O desgaste físico decorrente de fatores operacionais;b.

A obsolescência tecnológica de um ativo;c.

Por fim, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul passa a dispor
quanto aos índices utilizados para o regime de depreciação:

Tipo de Bem
Depreciaçã
o Ativa

%
Residual/Revend
a

Vida  ú t i l
(Anos)

%
Depreciação
Mensal

E q u i p a m e n t o s  e
processamento de dados

Sim 10,00 5 1,667

Instalações Sim 10,00 5 1,667
Máquinas e Equipamentos Sim 10,00 5 1,667
Móveis e utensílios Sim 10,00 5 1,667
Sistemas de processamentoSim 10,00 10 0,8333
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de dados
Utensílios de copa e cozinha Sim 10,00 5 1,667
Veículos Sim 10,00 5 1,667

 

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
Num primeiro momento, como explicitado no item “Metodologia adotada para estimar a

vida útil econômica de um ativo” o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do
Sul visa à implantação da ideia correlacionada a utilidade daquele bem componente do ativo
e o seu respectivo retorno em benefício econômico, operacional ou prático para esta
Autarquia.

Para a metodologia de cálculo da depreciação, tendo em vista a inutilização prática da
Amortização e da Exaustão, o CAU/MS aplica:

 Tipo de Bem
Depreciaçã
o Ativa

%
Residual/Revend
a

Vida  ú t i l
(Anos)

%
Depreciação
Mensal

E q u i p a m e n t o s  e
processamento de dados

Sim 10,00 5 1,667

Instalações Sim 10,00 5 1,667
Máquinas e Equipamentos Sim 10,00 5 1,667
Móveis e utensílios Sim 10,00 5 1,667
Sistemas de processamento
de dados

Sim 10,00 10 0,8333

Utensílios de copa e cozinha Sim 10,00 5 1,667
Veículos Sim 10,00 5 1,667
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Logo, como analisado da tabela anterior, todos os bens componentes do ativo
imobilizado possuem como percentual residual o valor correspondente a 10% (dez por
cento), valor este que não opera a depreciação, sendo depreciado apenas os demais 90%
(noventa por cento), valores estes registrados na contabilidade pelo valor da aquisição.

A depreciação mensal corresponde a 1,667% para todos os Tipos de Bem, menos para
os Sistemas de processamento de dados que por possuir uma vida útil de 10 anos, possui
taxa de depreciação mensal correspondente a 0,8333%.

Cabe ressaltar que o CAU/MS adota a revisão dos seus bens sempre que estes se
encontrem em estado que não mais possam gerar benefícios econômicos futuros para
entidade, seja devido a sua obsolescência, seja devido a total inutilização do mesmo bem.

Para o ano calendário de 2015, não existem ativos totalmente depreciados, haja vista a
criação desta Autarquia Federal por Lei deu-se apenas em 31 de dezembro de 2010, e os
métodos e aplicação das normas atinentes a Depreciação de bens do Ativo Imobilizado
tenham sido incorporadas apenas em 2014.

Taxas utilizadas para os cálculos
Todos os itens do Ativo Imobilizado estão sendo depreciados a uma taxa de 20% a.a.,

obedecendo a um valor residual de 10%.

A única exceção fica por conta dos bens registrados como Sistemas de Processamento
de dados, que obedecerá a uma taxa de depreciação anual de 10% a.a.

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das
disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do
imobilizado, do intangível e do diferido

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do
Diferido.

Os valores constantes do Ativo Circulante e Passivo Circulante, tais como valores em
caixa, banco conta movimento, aplicações financeiras em títulos de rendimento em curto
prazo, obrigações em curto prazo, foram todas avaliadas e mensuradas pelo custo de
aquisição, atualizados sempre que possível ao valor presente, aplicando como critério de
mensuração, taxa de descontos ao valor presente constantes de indicadores sociais (índices
inflacionários).

A aplicação financeira é mensurada ao custo de aquisição acrescentada mensalmente
por todas as receitas auferidas naquele período, oportunizando o Princípio da Competência,
temos no final de cada mês de apuração, mediante extrato bancário da conta de aplicação
financeira do Conselho, o reconhecimento da receita financeira auferida naquele respectivo
período.

Os bens do Ativo Imobilizado são todos avaliados pelo custo de aquisição, apurado

57



 

mediante documento fiscal (notas fiscais). Sempre que possível, são levantados balanços
dos componentes físicos do conselho, para uma reanálise dos bens, a fim de apurar
inconsistências quanto ao valor do bem registrado na contabilidade e o seu respectivo valor
de mercado naquele período.

Para as taxas de depreciações, foram adotadas as taxas constantes da instrução
Normativa da Receita Federal – Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado, de acordo com o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99). Regra geral, a taxa de depreciação será fixada
em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem, pelo
contribuinte, na produção dos seus rendimentos (RIR/99, art. 310).

 

Para fins de mensuração, e melhor aplicação do Princípio da essência sobre a forma,
foram adotadas taxas residuais, de acordo com a natureza e a utilização de cada item.
Assim, sobre estes valores residuais, não há incidência e nem o computo de despesas com
depreciação. Por entendimento deste Conselho, houve diferentes taxas residuais
cadastradas para os diferentes tipos de ativos existentes. Motivo: há grande possibilidade de
que, ao final do período de apuração da exaustão e/ou depreciação total daquele bem, ele
ainda tenha valor de mercado. Para tanto, afim de a contabilidade melhorar dispor de
informações mais fidedignas, foram adotadas taxas que na crença dos gestores contábeis e
da área administrativa, melhor representariam estes valores finais (=valores de mercado).

Para o cadastro dos bens do ativo imobilizado, do ano de 2014 e 2015, foi observado o
Princípio da Competência, não havendo motivo de força maior para que ocorresse de outra
maneira. Por fim, o Conselho dispõe de Software atualizado e com grau bastante confiável,
a fim de gerir o patrimônio da Autarquia, reconhecendo a Depreciação de maneira
automática, mês a mês, minimizando assim falhas humanas, pois quanto à depreciação,
basta que o i tem esteja cadastrado de maneira correta que a depreciação
consequentemente se fará corretamente.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre
o resultado apurado no exercício

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul dispõe:

Sobre os impactos da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10,
sobre o resultado apurado no exercício.

No ano de 2014 houve o reconhecimento de despesas com depreciação, reconhecidas e
mensuradas para um melhor atendimento da redução do valor dos bens tangíveis pelo
desgaste ou perda de utilidade, devido ao uso.

O mesmo procedimento fora adotado em 2015. Acrescente-se a estas informações que o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul tem os mesmos
entendimentos correlacionados com as definições de depreciação, valor depreciável, valor
líquido contábil, valor residual e vida útil contidas na NBC T 16.9 – DEPRECIAÇÃO,
AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.

Para fins de estudo dos impactos, possuímos os seguintes valores:

Valores de depreciação do ano de 2012                                                              R$
16.369,08

Valores de depreciação do ano de 2013                                                              R$
56.738,45
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Valores reconhecidos e ajustados na conta patrimonial de ajustes de exercícios
anteriores.

 

Para as despesas reconhecidas em observância ao princípio da oportunidade, em 2014,
temos os seguintes valores:

Depreciação de móveis e utensílios copa e cozinha                                       R$ 322,92

Depreciação equipamentos processamento de dados                                   R$ 16.213,61

Depreciação de móveis e utensílios                                                                    R$
27.904,97

Depreciação de sistemas de processamentos de dados                                R$ 572,96

Depreciação de máquinas e equipamentos                                                       R$
23.269,90

Depreciação de veículos                                                                                        R$
16.716,17

Para as despesas reconhecidas em observância ao princípio da oportunidade, em 2015,
temos os seguintes valores:

Depreciação de móveis e utensílios copa e cozinha                                        R$ 307,56

Depreciação equipamentos processamento de dados                                   R$ 21.508,59

Depreciação de móveis e utensílios                                                                    R$
28.476,60

Depreciação de sistemas de processamentos de dados                                R$ 708,18

Depreciação de máquinas e equipamentos                                                      R$
25.463,19

Depreciação de veículos                                                                                        R$
16.012,10

Instalações                                                                                                               R$
24,79

O total da despesa com depreciação reconhecida no período de 2015 foi de R$
92.501,01.

O total das depreciações acumuladas até a data do dia 31 de dezembro de 2014 é da
ordem de R$ 158.108,06 (cento e cinquenta mil cento e oito reais e seis centavos).

O total das depreciações acumuladas até a data de 31 de dezembro de 2015 é de R$
250.609,07.

Um breve estudo e análise dos valores depreciáveis:

Considera-se valor depreciável o valor original do bem, método de reconhecimento pelo
custo de aquisição, deduzido do seu valor residual (valor que no fim da vida útil do bem, a
contabilidade ainda espera que aquele bem seja avaliado).

O setor de Contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do
Sul entendeu analisar, caso a caso, os valores residuais de cada bem constante do ativo
imobilizado. Como regra geral, o valor residual é de 10% (valor que o setor de contabilidade
acredita que o bem estará sendo avaliado ao final da sua vida útil para o conselho).

Para todos os tipos de bens considerou-se a vida útil de 5 anos, exceto para os sistemas
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de processamento de dados, o qual foi atribuído uma vida útil de 10 anos.

No ano de 2013, encontra-se um superávit do exercício (informação contida na
Demonstração das Variações Patrimoniais de 2013) no valor de R$ 50.801,95, e nenhum
valor registrado na contabilidade a título de variação patrimonial diminutiva referente a
despesas com depreciações.

No ano de 2014, encontra-se um superávit do exercício (informação contida na
Demonstração das Variações Patrimoniais de 2014) no valor de R$ 83.789,88 e já
encontramos no período o reconhecimento de despesas com depreciação no valor de R$
85.000,53.

No ano de 2015, encontra-se um Déficit do Exercício (informação contida na
Demonstração das Variações Patrimoniais de 2015) no valor de R$ 48.006,76 e foram
reconhecidas como despesas com depreciações o valor de R$ 92.501,01.

Quanto a NBC T 16.10 – AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM
ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO

Sempre que possível o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
adotou os conceitos e as definições editadas pela NBC T 16.10.

Para as disponibilidades ficou considerada a utilização do valor original, tendo como
princípio básico a razoabilidade, e a evidenciação de atos ou fatos administrativos que
possam influenciar na avaliação patrimonial destes bens. Como disponibilidades o Conselho
possui apenas Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a curto prazo além dos demais
créditos e valores a curto prazo.

Os créditos constantes do ativo circulante são mensurados pelo valor original, dispostos
como créditos decorrentes de anuidades de pessoa física e jurídica, evidenciando o que a
entidade espera de fato receber como crédito futuro.

Para as obrigações constantes do Passivo Circulante foram mensuradas pelo valor
original.

Quanto aos bens componentes do Ativo Imobilizado importante mencionar que todos
estão avaliados com base no valor de aquisição, constantes das respectivas notas fiscais.
Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem a vida útil econômica limitada, ficam
sujeitos a depreciação sistemática durante este período, embora não exista no Conselho
qualquer bem do Ativo Permanente que tenha vida útil inferior ao período cadastrado no
sistema de integração e gestão patrimonial do Conselho.

Por fim, cabe o registro e a oportunidade de elencar o fato de que o setor de
contabilidade dispõe atualmente de um sistema moderno e confiável de gerência dos bens
do ativo imobilizado, cadastrando ali valores referentes às compras, os valores residuais, as
taxas de depreciação, a vida útil, enfim, possuímos um sistema de gestão patrimonial que
atende a todas as Normas Brasileiras de Contabilidade, assim como os gestores do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul.

 

Informações adicionais
Não há disposições adicionais quanto aos termos abordados anteriormente.
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7.3 APURAÇÃO CUSTOS 

 

 

- Apuração de Custos - Anexo
- Execução Orçamentária - Informações relativas a receitas e despesas neste exercício -
Anexo
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7.4 DEMONSTRAÇÕES 

  
8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 
 
8.1 GESTÃO DE PESSOAS 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul conta com 25
colaboradores sendo eles 10 de servidores de cargo efetivo, 10 de cargo de livre provimento
e demissão e 5 estagiários. A estrutura da força de trabalho vem atendendo as
necessidades operacionais deste conselho, os colaboradores chamados no concurso
público ainda estão em atividade, não utilizamos de mão de obra terceirizada. 

  
Informações adicionais relacionadas as contratações de estagiários: 
  
Estagiário: Renan Cabral de Souza 
Nº de Contrato: 0003444061 
Vigência do Contrato: 01.06.2015 à 31.05.2016 
  
Estagiária: Margareth Melo Aquino de Souza 
Nº de Contrato: 0003591023 
Vigência do Contrato: 26.11.2015 à 25.11.2016 
  
Estagiária: Jessica Barros Del Pozo 
Nº de Contrato: 0003590571 
Vigência do Contrato: 01.12.2015 à 30.11.2016 
  
Estagiária: Fernanda Apareida Goes 
Nº de Contrato: 00031112231-1 
Vigência do Contrato: 05.01.2015 à 04.07.2016 
  
Estagiária: Carla Carolina Cardoso dos Santos 
Nº de Contrato: 0003588871 
Vigência do Contrato: 23.11.2015 à 22.11.2016 

 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL  
Força de trabalho da UPC 
Introdução 

Estrutura de pessoal pela Deliberação Plenária nº 018 de 20 de fevereiro de 2013. 
Art. 2º Quadro Provisório de Pessoal do CAU/MS tem a seguinte composição: 
Empregos de Livre Provimento e demissão de Nível Superior: 09 (nove) vagas; 
Empregados Temporários de Nível Superior: 09 (nove) vagas; 
Empregos Temporários de Nível Médio e Fundamental: 10 (dez) vagas. 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL EDITAL Nº 1, DE 19 DE

SETEMBRO DE 2013 CONCURSO PÚBLICO 
Na presente data, o Presidente do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO

BRASIL (CAU/BR), uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de concurso
público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregados de
nível superior e Médio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF)
relacionados no quadro de vagas constantes do Anexo I deste edital. 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul (CAU-MS). Cidades de
lotação: Campo Grande/MS, Corumbá/MS, Coxim/MS, Dourados/MS e Três Lagoas.   
Analise Crítica 

Foi realizado o concurso público, conforme Edital mencionados acima, para os cargos
dos servidores de carreira. Deste Concurso, o qual autorizou o Ingresso no exercício de
2014 de 16 novos servidores, encerrou-se o exercício de 2014 com 15 vagas ocupadas. 

Em 2015 o Edital ainda está no prazo de validade, houve o chamado de 5 novos
servidores para o quadro funcional do CAU/MS. Na subsede de Dourados/MS onde havia
um servidor contemplado por esse edital houve o seu desligamento por iniciativa do
empregado, não foi feita a substituição por um novo servidor.  

 

Tipologia do cargo
Lotação

autorizada
Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 16 10 4 2

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 16 10 4 2

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada
ao órgão

16 10 4 2

               1.2.2. Servidores de carreira em
exercício descentralizado

0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em
exercício provisório

0 0 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas

0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 2 2

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública

8 10 0 0
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Distribuição da Lotação Efetiva 

 
 
Detalhamento da estrutura da UPC 
Introdução 

Estrutura de pessoal pela Deliberação Plenária nº 018 de 20 de fevereiro de 2013. 
Art. 2º Quadro Provisório de Pessoal do CAU/MS tem a seguinte composição: 
Empregos de Livre Provimento e demissão de Nível Superior: 09 (nove) Vagas 
Empregados Temporários de Nível Superior: 09 (nove) Vagas 
Empregos Temporários de Nível Médio e Fundamental: 10 (dez) vagas.   

Analise Crítica 
Da Resolução da Plenária nº 018 de 20 de fevereiro de 2013, temos ainda 9 vagas

ocupadas, distribuídos da seguinte maneira: 
Empregos de Livre Provimento e demissão de Nível Superior: 3 (três) vagas; 
Empregos Temporários de Nível Superior: 1 (um) vaga; 
Empregos Temporários de Nível Médio e Fundamental: 4 (quatro) vagas. 
Em 2015 o Edital ainda está no prazo de validade, manteve a quantidade de cargo de

livre provimento e demissão no exercício de 2015.   
Informações adicionais 

Da Deliberação Plenária nº 102 DPOMS nº 0045-06/2015 dispõe sobre a alteração do
Plano de Cargos e Salário do CAU/MS. 

Considerando os termos das Deliberações Plenárias n. 018/2012-2014, de 20 de
fevereiro de 2013 e n. 047/2012-2014, de 28 de fevereiro de 2014, que alteram a
nomenclatura dos cargos de livre provimento e demissão do CAU/MS e dá outras
providências e da necessidade de regulamentar a nomenclatura e gratificação de função dos
cargos de livre provimento e demissão, de acordo com o artigo 62 da Consolidação das Leis
do Trabalho. 

4. Total de Servidores (1+2+3) 24 20 6 4

Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 10

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 0 10

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 10

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 4 6

4. Total de Servidores (1+2+3) 4 16
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A Deliberação da Comissão de Administração e Finanças n° 012/2015-2017 CFA/MS,
Aprovada por unanimidade dos votos; 

  
DELIBEROU: 
1 - Revogar a Deliberação Plenária n. 047, de 28 de fevereiro de 2014; 
2 - Alterar os artigos 3° e 6° da Deliberação Plenária n. 018/2012-2014, que passarão a

ter a seguinte redação: 
Art. 3° Os Empregos de Livre Provimento e Demissão de Nível Superior serão alocados

em atividades de gerência, procuradoria jurídica, assessoria e coordenação, observadas as
seguintes designações: 

a) Gerente Geral 
b) Gerente Administrativo e Financeiro 
c) Gerente de Fiscalização 
d) Secretário Geral 
e) Assessor Especial da Presidência 
J) Procurador Jurídico 
g) Coordenador de Planejamento 
h) Secretário da Presidência  

 

 
 
Análise Crítica 

Tipologia do cargo
Lotação

autorizada
Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 0 0 2 2

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 2 2

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior

0 0 0 0

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada
ao Órgão

0 0 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em
Exercício Descentralizado

0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e
Esferas

0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão

0 0 0 0

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado

0 0 0 0

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função
(1+2):

0 0 2 2
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Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul conta com 25

colaboradores sendo eles 10 de servidores de cargo efetivo, 10 de cargo de livre provimento
e demissão e 5 estagiários, esse número vem atendendo de forma eficiente as demandas
de trabalho relacionadas a este conselho.   
Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim 

A estrutura da força de trabalho vem atendendo as necessidades operacionais deste
conselho, os colaboradores chamados no concurso público ainda estão em atividade,
apenas com 2 baixa no ano, sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 por não alcançar as
notas relativas ao desempenho nas avaliações dos 3 primeiros meses.   
Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível 

No Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul não houve no exercício
de 2015 solicitações de aposentadoria de funcionários. 
  
Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades
desenvolvidas 

Até o fim deste exercício não houve afastamentos ou aposentadoria de qualquer
natureza.  
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8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL  
Despesas com Pessoal 
Análise Crítica 

Foi realizado o concurso público, conforme Edital mencionados acima, para os cargos dos servidores de carreira. Deste Concurso, o
qual autorizou o Ingresso no exercício de 2014 de 16 novos servidores, encerrou-se o exercício de 2014 com 15 vagas ocupadas,
ocasionado o aumento das despesas com pessoal, devido a necessidade de desligamento dos funcionários do cargo de livre provimento
para a inserção dos novos servidores contemplados por este edital. 

Em 2015 o Edital ainda está no prazo de validade, houve o chamado de 5 novos servidores para o quadro funcional do CAU/MS. Na
subsede de Dourados/MS onde havia um servidor contemplado por esse edital, houve o seu desligamento por iniciativa do empregado,
não sendo feita a substituição por um novo servidor. Os valores relativos a este exercício foram realizados conforme o esperado no plano
orçamentário e em atendimento as diretrizes estabelecidas pelo CAU/BR.   
Informações Adicionais 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL EDITAL Nº 1, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013 CONCURSO PÚBLICO 
Na presente data, o Presidente do CONSELHO DE ARQUITETURA E Colar como Texto sem Formatação URBANISMO DO BRASIL

(CAU/BR), uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva em empregados de nível superior e Médio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) relacionados no quadro de vagas constantes do Anexo
I deste edital. 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul (CAU-MS). Cidades de lotação: Campo Grande/MS, Corumbá/MS,
Coxim/MS, Dourados/MS e Três Lagoas. 

  

 

Código Emprego Salário Mensal Carga Horária Vagas p/ Admissão Cadastro de Reserva
 
102 Contador (NS) R$ 3.200,00 8h/dia 1 15

104
Analista de Comunicação
(NS)

R$ 1.866,00 8h/dia 1 15

401
Agente de Fiscalização
(ARQ)

R$ 5.763,00 8h/dia 2 20

403 Ouvidor (ARQ) R$ 5.763,00 8h/dia 1 15
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201
Auxi l iar Administrat ivo
(NM) – Campo Grande
(MS)

R$ 1.244,00 8h/dia 4 45

201
Auxi l iar Administrat ivo
(NM) – Corumbá (MS)

R$ 1.244,00 8h/dia 1 15

201
Auxi l iar Administrat ivo
(NM) – Coxim (MS)

R$ 1.244,00 8h/dia 1 15

201
Auxi l iar Administrat ivo
(NM) – Dourados (MS)

R$ 1.244,00 8h/dia 1 15

201
Auxi l iar Administrat ivo
(NM) – Três Lagoas (MS)

R$ 1.244,00 8h/dia 1 15

202
Técnico em Informática
(NM)

R$ 2.019,00 8h/dia 1 15

203 Assistente Financeiro (NM) 1.244,00 8h/dia 1 15
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Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens
Fixas

Despesas variáveis
Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais

Total
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios
assist. e
previd.

Demais
despesas
var.

Membros de poder e agentes políticos

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2015 314.039,31 0,00 25.076,90 11.799,24 5.644,90 0,00 5.864,76 0,00 0,00 362.425,11

2014 162.838,77 0,00 13.930,79 1.805,28 13.102,60 0,00 4.307,87 0,00 0,00 195.985,31

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2015 421.900,68 72.368,63 37.745,22 17.542,52 20.451,36 0,00 41.134,00 0,00 0,00 611.142,41

2014 501.314,22 58.027,91 33.394,15 10.192,32 31.062,25 0,00 56.555,51 0,00 0,00 690.546,36

Servidores cedidos com ônus

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), tem como
sistema de gestão de riscos operacionais o acompanhamento da execução orçamentária,
através de relatórios quadrimestrais para a análise da execução orçamentária do plano de
ação do exercício vigente, buscando a melhor excelência da Gestão Financeira e
Orçamentária. 

As despesas com gastos com pessoal e folha de pagamento contemplam um montante
de R$ 1.471.372,00 que equivale a 53% da Receita Corrente que contempla o planejamento
orçamentário deste conselho. 

O CAU/MS no ano de 2015 apresenta um turnover baixo, os servidores que ingressaram
neste conselho através do concurso público que está na validade e foi prorrogado por mais 2
anos ainda fazem parte do quadro funcional do CAU/MS. Contamos com mão de obra
qualificada e um quadro efetivo capacitado para a atender a demanda existente
relacionadas aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo e a sociedade de Mato Grosso do
Sul.  

 

71



8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

Não adotamos mão de obra temporária no CAU/MS 
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8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Não se aplica à entidade 
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8.2.1 SISTEMAS 

Descrição das atividades/procedimentos de T.I. CAU/MS em 2015. 
Em 23 dezembro de 2015, através da portaria 126/2015-2017 cria-se o Comitê de

Tecnologia da Informação do CAU/MS. Dessa forma no ano de 2015 não foram feitas
reuniões, e as documentações referentes ao PETI, PDTI e POLÍTICA DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO se darão através de futuras reuniões do Comitê de Tecnologia da
Informação. 

Os sistemas de informação utilizados pelo CAU/MS são baseados em Brasília no
CAU/BR. Entretanto, alguns sistemas de folha de pagamento e controle de ponto são
desenvolvidos e administrados pela empresa WK. Onde tem como responsável técnico, de
criticidade e de negócios, um profissional indicado pela mesma. Além desses sistemas há
um servidor de arquivos que tem por finalidade administrar por níveis de acessos a
disponibilidade de arquivos produzidos em cada setor do Conselho, que tem como
responsável o técnico em informática do CAU/MS. O Conselho conta com um servidor
Proxy, que têm por objetivo o controle de listas de acessos web e controle de cache web. Há
também um serviço chamado Firewall que tem por objetivo bloquear as possíveis tentativas
de invasão advindas da web, onde o responsável técnico é o técnico em informática do
CAU/MS. 

Atualmente o T.I. CAU/MS não conta com plano de capacitação do pessoal de T.I. O
setor de T.I. não participa de treinamentos, cursos ou workshop da área. O setor de
tecnologia da informação do Conselho conta um servidor (profissional) lotado como técnico
em informática de nível médio. 

O gerenciamento de serviços de T.I. é dado através do Plano de Ação T.I. CAU/MS
outorgado pelo gerente administrativo e pelo técnico em informática. Diariamente o técnico
em informática cria um documento, em excel, que informa sucintamente os chamados que
foram abertos para resolução de problemas de informática. Todas as solicitações dos
servidores são feitas através de e-mail com cópia para sua gerência imediata. A
infraestrutura utilizada é dada através de CABEAMENTO ESTRUTURADO, com dois
SWITCHS, seguindo as normas ABNT, bem como as NBR. 

As medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade são feitas através de manutenção
preventiva que constam no Plano de Ação T.I. CAU/MS. 
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS
DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 TCU 

Não se aplica à entidade 
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9.2 INTERNO 

Não se aplica à entidade 
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9.3 DANOS AO ERÁRIO 

Não se aplica à entidade 
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

-
-
-
-
-
-
-
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 

 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

-
-
-
-
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Assinatura(s) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/MS
Prestação de contas referente ao exercício de 2015

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA n" 126 DPOMS 0051-01/2016

0 PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL -
CAU/MS, reunido ordinariamente em Campo Grande - MS, na sede do CAU/MS, no dia 12 de
fevereiro de 2016, no exercício das competências e prerrogativas previstas no artigo 34 da Lei
12.378/2010 e artigo 85, do Regimento Interno do CAU/MS, após análise do assunto em
epígrafe, e

CONSIDERANDO que compete ao plenário apreciar e aprovar as prestações de contas
referentes às execuções orçamentarias, financeiras e patrimoniais do CAU/MS e;

CONSIDERANDO as informações contábeis apresentadas referentes ao exercício de 2015:
Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Balanço Orçamentário;
Demonstração dos Fluxos de Caixa; Balanço Financeiro;

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução n^ 101 CAU/BR, de 27 de março de 2015, capítulo
VI, artigo 92, incisos VII e VIII, parágrafo único, alínea "a" e o artigo 10;

CONSIDERANDO que as informações contábeis apresentadas pela gerência administrativa e
financeira e pelo contador deste Conselho (CAU/MS) estão em conformidade com a Resolução
ne 101 CAU/BR de 27 de março de 2015;

CONSIDERANDO que as informações contábeis encontram-se em conformidade com as
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e Diretrizes do
CAU/BR;

CONSIDERANDO a deliberação de comissão nSOOl/2016 CFA - Comissão de Finanças e
Administração, de 11 de fevereiro de 2016, que aprova a prestação de contas exercício 2015;

RESOLVE:

1 - Aprovar a prestação de contas referente ao exercício de 2015.
2 - Esta Deliberação, entra em vigor nesta data.

Resultado da votação: Aprovada por maioria dos votos.

ipo Grande, MS, 15 de fevereiro de 2016.

Arquiteto e Urbanista OSVALDO ABRAO DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE AROJJIT&TURA E URBANISMO

DÊ MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

RU3 Espirito Santo, n* 205 CEP 79.020-080, Jardim dos Estados, Campo Grande, MS. (67) 3306-3252 / 3306-7S48



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

513 Reunião Plenária Ordinária do CAU/MS

Local: sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

Endereço: Rua Espírito Santo n^ 205, esquina com a Avenida Afonso Pena, Campo Grande- MS
Data: 12 de fevereiro de 2016.
Horário: 17:00h as 20:00h

FOLHA DE VOTAÇÃO

CONSELHEIRO

titular

suplente

titular

suplente

titular

suplente

titular

suplente

titular

suplente
titular

suplente
titular

suplente
titular

suplente

titular

suplente

ANGELA CRISTINA SANTOS G/í UNS

THAISAVANCIN!

ANGELO MARCOS VIEIRA DE ARRUDA

JOSÉ MARCOS DA FONSECA

CARLOS LUCAS MAL!

TERESINHA RiGON

D1RCEU DE OLIVEIRA PETERS

MANOEL INOCENOO MENDES CARLi

EYMARD CEZAR ARAÚJO FERREIRA

MAURÍCIO ABREU SANTA CRUZ DE SOUZA

FABIANO COSTA

RONALDO FERREIRA

GIOVANA DARIO SBARAINI

GABRIELA G. PEREIRA DA SILVA

OSVALDO ABRAO DE SOUZA

JUSSARA MARIA BASSO

PAULO CÉSAR DO AMARAL

CARLA FRANCISCATO MATA NOGUEIRA

VOTAÇÃO

SIM

X

X

X

X

X

NÃO

X

X

x

x

ABSTENÇÃO AUSÊNCIA

Histórico da votação:

Sessão plenária n^: 51- Plenária Ordinária data: 12/02/2016

Matéria em votação:
6.6.1.1.1 Aprovação Prestação de contas referente ao exercício de 2015

Abstenções { Ausências (Resultado da votação: sim ( 5 ) não (4

Ocorrências: Aprovada por maioria dos votos
Declarando desconhecimento da matéria, votaram contrários os conselheiros Angela Gil,
Angelo Arruda, Carlos Lucas Mali e Dirceu Peters.
Havendo empate na votação, recorreu-se ao voto de qualidade do presidente que vota
pela aprovação.

Arauiteto e Urbetnista ABNFR FINOTTI
SECRETÁRIO GERAL - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE

MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Arauiteto e Urbanista OSVALDO ABRÃO DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO DEJARQUITETURA E URBANISMO

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

Rua Espirito Santo, n? 205 CEP 79.020-080, Jardim dos Estados, Campo Grande, MS. (67) 3306-3252 / 33Q6-7S48



Tel.: +55 61 3322-5190                             Setor de Autarquia Sul – SAUS
Fax: + 55 21 3322-5270                             Quadra 4 - Lote 09/10 – Bloco A
www.bdobrazil.com.br                             70070-938

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Ao Conselho Federal e Conselho Diretor
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul – CAU/MS
Campo Grande – MS

Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Estado do Mato Grosso do Sul – CAU/MS (‘Entidade’), que compreendem os
balanços patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2015 e as
respectivas demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil para as Entidades do Setor Público (NBCASP), assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente,
se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão
livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.



Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

Base para opinião com ressalvas

Fundamentação quanto à vida útil dos bens do ativo imobilizado

Conforme mencionado na nota explicativa nº 2 d), a Entidade possui
registrado em 31 de dezembro de 2015, os montantes de R$560.856 e
R$250.609 (R$535.178 e R$158.108 em 2014) referentes ao ativo imobilizado e
depreciação acumulada, respectivamente. Entretanto, não nos foram
apresentadas as fundamentações técnicas formais em relação aos percentuais
das vidas úteis utilizados nos cálculos das depreciações dos bens do ativo
imobilizado. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia
necessidade de ajustar esses valores.

Ausência de critérios de provisão para perdas de valores a receber de
exercícios anteriores

Conforme mencionado na nota explicativa nº 2 b), a Entidade possui
registrado em 31 de dezembro de 2015, na rubrica Créditos de Curto Prazo do
ativo circulante o montante de R$86.740, dos quais R$53.246 correspondem a
créditos a receber com anuidades de pessoas físicas e jurídicas de exercícios
anteriores. Todavia, a Entidade não possui critérios formais para constituição
de eventuais provisões para perdas desses montantes. Consequentemente,
não nos foi possível determinar se havia necessidade de ajustar esses valores.

Apresentação das notas explicativas às demonstrações contábeis

As notas explicativas às demonstrações contábeis requerem aprimoramentos
para que estejam integralmente aderentes com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis as Entidades do Setor Público (NBCASP),
principalmente em função da não divulgação dos seguintes itens: i) ausência
de divulgação das políticas contábeis adotadas na elaboração e na
apresentação das demonstrações contábeis; ii) ausência de divulgação das
composições analíticas das principais variações patrimoniais; iii) ausência de
divulgação das alterações de políticas contábeis eventualmente efetuadas; iv)
ausência de divulgação dos critérios de mensuração das principais estimativas
contábeis incluídas às demonstrações contábeis, tais como, provisão para
contingências, provisão de férias e 13º salário e valor justo dos ativos
financeiros, se houver; v) ausência de divulgações das contingências
classificadas como possíveis pela assessoria jurídica e não aprovisionadas; e
vi) identificação e divulgação de partes relacionadas;



Opinião com ressalvas

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no
parágrafo “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul – CAU/MS em 31
de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações, as variações
patrimoniais aumentativas e diminutivas e os seus respectivos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis as Entidades do Setor Público (NBCASP).

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário e as demonstrações das
variações patrimoniais e dos fluxos de caixa relativos ao exercício de 2014,
apresentados para fins de comparabilidade, foram examinados por outros
auditores independentes que emitiram relatório sem ressalva e ênfase
relacionada à dispensa de adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2015, a STN – Secretaria do Tesouro Nacional por meio da
Portaria nº 700 de 10 de dezembro de 2014, aprovou a 6ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP), que referendou a adoção
das NBCASP.
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TITULO DE CARGO: OUVIDOR 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Descrição Sumária das Atividades: planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da 

área com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de 

serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: - - - 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (  ) 

 

 

TITULO DE CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Descrição Sumária das Atividades: Relacionamento com as estâncias de Governo, Intuições e 

Entidades. Garantir a sinergia de ações Institucionais e de Comunicação do CAU. 

 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Luis Eduardo Costa 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

 

 



TITULO DE CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Descrição Sumária das Atividades: Relacionamento com os poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário de Mato Grosso do Sul, organização e participação nas estratégias relativas a fiscalização 

e ações deste conselho, levantamento de informações e necessidades abordadas pelos 

profissionais para discussão em comissão. Coordenar os diretores de subsedes do CAU/MS, 

interlocução junto aos municípios, recebimento e qualificação de denúncias em todo o estado de 

Mato Grosso do Sul, participação nas tomadas de decisão junta a Presidência. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Luis Eduardo Costa 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

TITULO DE CARGO: SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Médio  

Requisitos: certificado devidamente registrado de conclusão de ensino médio, expedido por 

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pelo gerenciamento dos compromissos e agenda 

da presidência, cerimonial, elaboração atas da plenária, gestão de documento, protocolo, arquivo, 

controle de correspondência e apoio ao plenário. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Ghislaine Gonçalves 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

 

 

 



TITULO DE CARGO: GERÊNCIA GERAL 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Descrição Sumária das Atividades: supervisão geral e gestão estratégica. 

 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: - - - 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (  ) 

 

 

 

TITULO DE CARGO: GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela coordenação e gerência técnica do setor de 

fiscalização. Orientar, notificar empresas e profissionais, analise do andamento da emissão de 

RRT,s, visualizar e julgar denúncias e auto de infração.  

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Fabrícia Torquato 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

 

 



TITULO DE CARGO: AGENTE FISCAL 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Gerência de Fiscalização 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Descrição Sumária das Atividades: planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da 

área com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de 

serviços, com eficácia o desenvolvimento das rotinas de trabalho. Protocolo de pesquisa e 

visualização dos profissionais, empresas e entidades de classe, analise de RRT,s e contratos. 

Número de Vagas: 02 

Ocupante Atual: Felipe Lordello 

Ocupante Atual: Maiara Sommer 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

 

 

TITULO DE CARGO: GERÊNCIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela gestão patrimonial, de pessoal, compras e 

serviços. Estruturação funcional e equipamentos de manutenção para o bom funcionamento deste 

conselho. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Claudio Lisias Lucchese 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

 



TITULO DE CARGO: COORDENADOR DO SICCAU 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Médio  

Requisitos: certificado devidamente registrado de conclusão de ensino médio, expedido por 

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela coordenação do atendimento ao público, 

disponibilizando assistência ao atendimento das informações presenciais e via telefone. Consulta e 

cadastro e visualização de profissional, empresas e entidades de classe. Visualização, pesquisa e 

aprovação de RRT,s. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Claudia Dias Lopes 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

TITULO DE CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Médio  

Requisitos: certificado devidamente registrado de conclusão de ensino médio, expedido por 

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: planejar, organizar e executar as atividades com base nas 

determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, 

para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. Atendimento ao público, através de atendimento 

presencial e via telefone, recepção, triagem e protocolo das informações. Consulta, cadastro e 

visualização de profissionais, empresas e entidades de classe. 

Número de Vagas: 01 

Dados para análise em: 31/12/2015. 

Ocupante Atual: Mayra de Fatima da Fonseca 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

Número de Vagas: 02 

Ocupante Atual: Edna Rosa da Silva 

Ocupante Atual: Rayra Vanessa Spak 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 



 

TITULO DE CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Médio  

Requisitos: certificado devidamente registrado de conclusão de ensino médio, expedido por 

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela manutenção e instalação de equipamentos de 

informática. Planejar, organizar e gerenciar as atividades da área com base nas determinações de 

seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, para o 

desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Saulo Pereira da Silva 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

TITULO DE CARGO: CONTADOR 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Superior em Contabilidade 

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de graduação em Contabilidade, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro 

profissional no Conselho Regional de Contabilidade. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela contabilidade deste conselho, através de 

demonstrações e análises contábeis, folha de pagamento, proposta orçamentária, 

empenho/liquidação/baixa, lançamento de receita e despesas. Planejar, organizar e gerenciar as 

atividades da área com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e 

instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Moacir Dias Cardoso Junior 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

 

 

 

 



TITULO DE CARGO: ASSISTENTE FINANCEIRO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Médio  

Requisitos: certificado devidamente registrado de conclusão de ensino médio, expedido por 

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela tesouraria, agendamento de pagamento, 

abertura de processos, notas de empenhos, consultas CND,s. Planejar, organizar e gerenciar as 

atividades da área com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e 

instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Juliana Evangelista 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

 

 

 

 

TITULO DE CARGO: COORDENADORA DE PLANEJAMENTO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Médio  

Requisitos: certificado devidamente registrado de conclusão de ensino médio, expedido por 

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela elaboração do planejamento orçamentário 

anual, reformulações e acompanhamento quadrimestral das execuções orçamentárias. Planejar, 

organizar e gerenciar as atividades da área com base nas determinações de seu superior, fazendo 

cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de 

trabalho. 

 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Keila Fernandes 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

 



TITULO DE CARGO: ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Fundamental  

Requisitos: certificado devidamente registrado de conclusão de ensino fundamental, expedido por 

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela manutenção e pequenos reparos. 

 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Manoel Quirino Marques Neto 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

 

 

TITULO DE CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Fundamental  

Requisitos: certificado devidamente registrado de conclusão de ensino fundamental, expedido por 

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela limpeza geral, serviços de copa e organização 

deste conselho. 

 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Francineide da Mota Rodrigues 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO DE CARGO: SECRETÁRIO GERAL 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela secretaria geral e gestão de documentos, 

arquivo, controle de processos de apoio as comissões e plenário, supervisão das atividades relativas 

a elaboração de deliberações e protocolos de correspondências do CAU/MS, suporte as comissões 

permanentes e extraordinárias. Gerenciamento das pautas de reuniões das comissões e plenário. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Gill Abner Finotti 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

 

TITULO DE CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Secretaria Geral 

Escolaridade: Nível Médio  

Requisitos: certificado devidamente registrado de conclusão de ensino médio, expedido por 

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pelo controle e tramitação de processos, controle 

de correspondências, assessoria as comissões, apoio as gerências comissões e plenária, elaboração 

de deliberações, apoio a secretaria geral. Planejar, organizar e gerenciar as atividades da área com 

base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com 

eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 

Número de Vagas: 02 

Ocupante Atual: Denizangela de Lima Rosa 

Ocupante Atual: Abner Marcacini 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 



TITULO DE CARGO: ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Secretaria Geral 

Escolaridade: Nível Superior em Comunicação Social  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Comunicação 

Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e 

registro profissional no órgão fiscalizador da sua profissão, se for o caso. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela cobertura de eventos, redação, fotografia dos 

eventos, comissões e plenária, atualizações das informações do site. Planejar, organizar e gerenciar 

as atividades da área com base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e 

instruções de serviços, com eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Marcos Vinicius Benitez 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

 

 



            Valor (R$)                                                  

(A-B)
               (%)               (B/A)

                                            2.789.099                                     2.315.236 -                        473.863                                                          83,0 

                                            2.500.622                                     2.168.022 -                        332.599                                                          86,7 

                                                742.770                                         663.638 -                          79.132                                                          89,3 

                                                566.431                                         549.489 -                          16.942                                                          97,0 

                                                116.259                                         100.380 -                          15.879                                                          86,3 

                                                  60.080                                           13.769 -                          46.310                                                          22,9 

                                            1.757.852                                     1.504.384 -                        253.467                                                          85,6 

                                                114.000                                         138.365                             24.365                                                        121,4 

                                                174.478                                             8.849 -                        165.629                                                            5,1 

-                                                                                             -                                                               -  

                                          349.232                                      24.711 -                        324.521                                                            7,1 

                                          349.232                                           24.711 -                        324.521                                                            7,1 

                                      -                                                               -  

                                       3.138.331                                2.339.948 -                     798.384                                                          74,6 

                                       2.857.997                                     2.075.028 -                        782.970                                                          72,6 

                                          754.514                                         320.185 -                        434.329                                                             42 

                                       2.103.483                                     1.754.842 -                        348.641                                                             83 

                                            95.783                                      95.783                                       -                                                        100,0 

                                          149.304                                    149.304                                       -                                                        100,0 

                                            35.246 -                          35.246                                                               -  

                                       3.138.331                                2.320.115 -                     818.216                                                          73,9 

                                                            -                                           19.833                             19.833                                                               -  

Relatório de Gestão – Exercício 2015 

 No ano de 2015, enfrentamos um ano de recessão na economia que impactou na arrecadação e consequentemente nas atividades relacionadas ao 

conselho. Tivemos uma queda significativa no número de RRT,s emitidas e também relacionados a taxas e multas conforme consta no item 1 (Usos e 

Fontes), com isso houve uma retração em nossas receitas. 

O CAU/MS por sua vez cumpriu rigorosamente com todas as suas obrigações relacionadas a salários e encargos, despesas relacionadas a contratação 

de serviço, entre outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Transposição de saldo no valor r$ 7.273,90, centro de custo reserva de contingência para centro de custo presidência, para atendimento de despesas 

com divulgação de publicidade em rádio e tv. Autorização para contratação de serviços de veiculação de vt, objetivando atingir a sociedade de Mato 

Grosso do Sul, levando esclarecimento sobre as atribuições da profissão, conforme C.I. nº 218/2012-2014 sg. Veiculação de campanha para o dia do 

arquiteto, junto a mídia. 

1.1.1.3 Taxas e Multas

PROGRAMAÇÃO 2015

        Valor Programado (R$)                 

(A)

      Valor Executado (R$)           

(B)

Variação

Especificação

I. FONTES

1.1.1.1 Pessoa Física

1 Programação Operacional

Atividades

1.1.2 RRT

1.2 Aplicações Financeiras

1.3 Outras Receitas

1.4 Fundo de Apoio

2 Receitas de Capital

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

II - USOS

CAU/MS

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: KEILA FERNANDES

DATA DE ELABORAÇÃO: 08/03/2015

Período: 2015

2.2 Outras Receitas

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação

1.1.1 Anuidades

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não é necessário preencher.                                                      Os valores descritos 

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

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)

 I - TOTAL DAS FONTES

Projetos



DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

Em 2015, as ações do CAU/MS estavam voltadas para um público alvo composto por 2.179 arquitetos, 444 empresas de arquitetura e urbanismo, com montante de 24.468 RRT pagas neste período (fonte: 

Siccau em dez/15). A previsão de empresas permanece nos patamares previstos.  Tendo como técnica de planejamento estratégico adotado o acompanhamento do cenário atual e dos objetivos estratégicos 

projetados para este ano, através de relatórios quadrimestrais de acompanhamento do que foi previsto x realizado. Sua visão " Ser reconhecida como referência na defesa e no fomento das boas práticas da 

Arquitetura e Urbanismo", tendo como missão "Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Prioritariamente, a atuação do CAU/MS está embasada nos direcionadores estratégicos elencados posteriormente no mapa estratégico do CAU/MS e sua atuação focada base prioridades de estimular o 

conhecimento e assegurando a sustentabilidade financeira. Os valores estabelecidos para o CAU/MS são:   Ética nas relações e nos procedimentos; Transparência e Credibilidade; Comprometimento com a 

sociedade e os arquitetos e urbanistas; Conhecimento sobre o ambiente de sua atuação;

Competência técnica dos seus profissionais; Incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento profissional; Articulação e atuação em rede de parcerias estratégicas;

Estímulo à cooperação.

Gestão com foco em resultados. A analise do ambiente interno e externo elencados pelo CAU/MS são: Oportunidades - Novas práticas sociais, união e apoio das entidades de arquitetura e dos arquitetos e 

urbanistas e modalidade licitatória de concurso público de projetos.  Ameaças - Imagem negativa dos conselhos em geral, desvalorização do profissional pela remuneração e fragilidade nos processos de 

formação e atualização profissional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Forças - Ausência de história negativa, apoio das entidades nacionais e base tecnológica diferenciada. Fraquezas - Insegurança financeira, carência de informações e influência do antigo conselho. O ano de 

2015 para o CAU/MS teve como um dos maiores desafios o cenário econômico, com retração de 8% na construção civil ( FONTE: Campo Grande News, em 12.2015), que impactou significativamente nas 

receitas de arrecadação e por consequência ocorreu restrições nos recursos financeiros e orçamentos deste conselho.
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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  3% 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. No ano de 2015 dois projetos 

foram aprovados um da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura (FAPEC) e outro do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul (SINDARQ), ambos no valor de R$ 12.500,00.

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 contribui para os CAU/UF’s no montante de R$ 95.783,00. 

A reserva de contingência tem como finalidade suportar eventuais ações não contempladas no plano de ação aprovado em 2015.

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 contempla 80% da folha de 

pagamento do quadro funcional do CAU/MS e é a atividade responsável por o funcionamento e andamento da sede e subsedes.

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2015:

NÃO HOUVE ALTERAÇÕES NO PLANO DE AÇÃO APROVADO.

2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2015:

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul tem como missão promover a arquitetura e urbanismo para todos, no ano de 2015 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, todas as metas aprovadas em 2015 relacionadas a esse projeto foi 

realizada. 

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) e Ética 

Profissional, estão relacionadas com o objetivo principal tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo, onde este objetivo concentra 21% da arrecadação liquida deste 

conselho.

 Os projetos estruturar, equipar, treinar e aperfeiçoar as comissões e seus respectivos conselheiros, reuniões financeiras e administrativas e desenvolvimento do ensino e formação dos Arquitetos e 

Urbanistas em MS, objetivando assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os  Arquitetos e Urbanistas. Os valores orçados para estes projetos no plano de ação deste exercício foi 10% 

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 2015 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. 
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3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:
Orientações: 
* P = Projeto / A = Atividade
As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não é necessário preencher.
Caso seja necessário a inclusão de novas linhas, deve-se atentar para a continuidade da fórmula inserida na planilha.
O preenchimento do Fundo de Apoio é para os CAU Básicos.

Gerência Administrativa e 

Financeira

Atividad

e

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.

Melhoria no atendimento ao profissional de 

Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                           149.304                                            -                                             149.304                               149.304 100,0

Gerência Administrativa e 

Financeira

Atividad

e
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

Manter o equilibrio financeiro entre os CAU/UF's
Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                             95.783                                            -                                               95.783                                 95.783 100,0

Gerência Administrativa e 

Financeira

Atividad

e

Reserva de 

Contingência
Assegurar a sustentabilidade financeira

Suportar eventuais ações de natureza estratégica e 

operacional não contempladas no Plano de Ação 

aprovado

Suprir situações imprevistas do plano de ação.
Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                             35.246                                    (7.274)                                             27.972                                         -   0,0

Transposição de saldo no valor r$ 

7.273,90, centro de custo reserva de 

contingência para centro de custo 

presidência deivdo a uma ação que 

não estava prevista no plano de ação 

2015.

Gerência Administrativa e 

Financeira

Atividad

e

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

Manter as atividades do Conselho durante o 

exercício de 2015; 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; 

Agilizar e suprir todas as necessidades existentes 

do CAU/MS voltado para melhor atender os 

profissionais Arq. e Urb.; Proporcionar qualidade 

no serviço junto ao profissional por meio de cursos 

e treinamentos para nossos conselheiros, 

colaboradores e funcionários; Atender as 

necessidades do CAU/MS com materiais diversos e 

Serviços básicos para manter o funcionamento do 

CAU/MS.

Atender todas as necessidades do CAU/MS de maneira 

eficiente e com agilidade.

Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                        1.580.697                                            -                                         1.580.697                           1.421.767 89,9

Presidência Projeto
Comunicação 

Institucional

Assegurar a eficácia relacionanmento e comunicação com a 

sociedade

Prestigiar e divulgar a imagem do CAU/MS junto as 

datas comemorativas de grande importância; 

Reuniões junto a todos os Presidentes dos 

CAU/UF's para discutir e resolver assuntos de 

competência do Conselho; Participação do 

CAU/MS junto a eventos, feiras e congressos que 

envolvem a Arq. E Urb.; Estreitar ações em 

conjunto com os Municípios do Estado de MS e a 

sociedade e Participar nas discuções do Legislativo 

Municipal e Estadual nos assuntos pertinentes ao 

CAU/MS.

Tornar eficaz a participação dos Arq. e Urb. e a 

Sociedade de MS junto ao CAU/MS

Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                             89.612                                      7.274                                             96.886                                 79.616 82,2

Transposição de saldo no valor r$ 

7.273,90, centro de custo reserva de 

contingência para centro de custo 

presidência, para atendimento de 

despesas com divulgação de 

publicidade em rádio e tv. 

Autorização para contratação de 

serviços de veiculação de vt, 

objetivando atingir a sociedade de 

Mato Grosso do Sul, levando 

esclarecimento sobre as atribuições 

da profissão, conforme C.I. nº 

218/2012-2014 sg. Veiculação de 

campanha para o dia do arquiteto, 

junto a mídia. 

Gerência de Fiscalização
Atividad

e

Fiscalização do 

exercício profissional 

do CAU/MS

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercicio da 

Aquitetura e Urbanismo

Suprir a necessidade com pessoal para o exercício 

da fiscalização; Treinar a equipe de fiscalização e 

utilizar a mesma em campo efetivo.

Valorização dos profissionais de Arquitetura e 

Urbanismo de Mato Grosso do Sul perante a 

sociedade

Resultado aprovado foi parcialmente 

alcançado.

No ano de 2015 enfrentamos um ano de 

recessão na economia que impactou nas 

atividades relacionadas a este centro de 

custo, porém, todas as ações pré 

estabelecidas foram executadas. 

                                           435.655                                            -                                             435.655                               256.004 58,8

Montante alocado neste centro de 

custo, era elevado devido ao 

percentual destinado no que diz 

respeito ao seu objetivo estratégico.  

No ano de 2015, enfrentamos um 

ano de recessão na economia que 

impactou na arrecadação e 

consequentemente nas atividades 

relacionadas a este setor. Tivemos 

uma queda significativa no número 

de RRT,s emitidas e também 

relacionados a taxas e multas 

conforme consta no item 1 (Usos e 

Fontes)

Secretaria Geral Projeto

Estruturar, equipar, 

treinar e aperfeiçoar 

as Comissões e seus 

respectivos 

Conselheiros

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Reuniões mensais para nivelamento das 

informações, planejamento, avaliação das ações e 

treinamentos junto aos Conselheiros do CAU/MS; 

Buscar agilizar e equipar toda a Secretaria em vista 

da melhoria no atendimento; Reuniões Plenárias 

Ordinárias e Extraordinárias junto as Comissões do 

CAU/MS; Constituir acervo próprio com obras 

relevantes e de interesse da classe profissional.

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 2015.

Resultado aprovado foi parcialmente 

alcançado.

 Somente no tacante da ação construir 

umacervo que seria a implantação de uma 

bilioteca no CAU/MS não foi executada, 

foi refeito o levantamento da viabilidade 

deste projeto e foi  definido a não 

execução do mesmo. Novos estudos serão 

efetuados em 2016 para a implantação de 

uma biblioteca virtul.

                                           158.280                                            -                                             158.280                               124.958 78,9

Os valores orçados para esse centro 

de custo foi satisfatório,  as ações 

estabelecidas na reprogramação 

foram atendidas. Somente no 

tacante da ação acervo que seria a 

implantação de uma bilioteca no 

CAU/MS não foi executada, foi 

refeito o levantamento da 

viabilidade deste projeto e foi  

definido a não execução do mesmo. 

Novos estudos serão efetuados em 

2016 para a implantação de uma 

biblioteca virtul.

Comissão de Exercício 

Profissional
Projeto Ações da CEP/MS

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercicio da 

Aquitetura 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.

Dotar do Profissional Arquiteto e Urbanista de 

Mato Grosso do Sul como padrão em nível de 

excelência e exemplo nacional

Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                             25.690                                            -                                               25.690                                 22.211 86,5

Denominação Objetivo Estratégico Principal * P/A

Justificativas para as metas físicas e 
resultados

AprovadosAprovadas

Justificativas para as metas 
financeiras 

METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)
As informações referentes às metas previstas/aprovadas, devem ser retiradas da reprogramação aprovada pelo 
CAU/BR. Confirmar com as do parecer disponiblizado ao CAU/UF.

 Total Aprovado + 
Transposição                                         

(C=A+B) 
 Transposição   (B) 

RESULTADOS

 Total Executado                            
(D) 

 Realizados Unidade Responsável  % de Execução   Programação Aprovada (A) 



Comissão de Finanças e 

Administração
Projeto

Reuniões Financeiras 

e Administrativas

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Acompanhar e fiscalizar assuntos de caráter 

Financeiro e Administrativo do CAU/MS

Buscar acompanhar e fiscalizar os procedimentos 

financeiros e administrativos elaborados e 

desenvolvidos dentro do CAU/MS

Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                             23.190                                            -                                               23.190                                   7.775 33,5

As demandas relacionadas a este 

centro e custo no ano de 2015, 

foram todas atendidas. Os valores 

orçados foram elevados e serão 

reavaliados no plano de ação de 

2016.

Comissão de Ética e Disciplina Projeto Ética Profissional
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercicio da 

Aquitetura 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; ornar a 

fiscalização mais presente, através de ações que 

apresentará as normas da profissão junto aos 

profissionais; Buscar a valorização dos profissionais 

em Arquitetura e Urbanismo. 

Promover a ética e a disciplina entre todos os 

profissionais de Arq. e Urb. de MS

Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                             13.190                                            -                                               13.190                                 11.797 89,4

Comissão de Ensino e Formação Projeto

Desenvolvimento do 

Ensino e Formação 

dos Arquitetos e 

Urbanistas em MS

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

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

Aprimor e adequar o controle administrativo do 

campo do Ensino e Formação no âmbito do 

CAU/BR

Resultado aprovado foi parcialmente 

alcançado.

Encontramos algumas dificuldades na 

execução das ações que estavam prevista 

na Reprogramação de 2015, foi reavaliada 

as ações e novas formas de trabalhos 

serão efetuadas para que os objetivos 

sejam alcançados em 2016.

                                             33.796                                            -                                               33.796                                 10.078 29,8

Encontramos algumas dificuldades 

na execução das ações que estavam 

prevista na Reprogramação de 2015,  

os valores alocados não foram 

usados.

Secretaria Geral Projeto
Capacitação do 

Quadro Efetivo
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Buscar tornar o quadro efetivo do CAU/MS mais 

eficênte e eficaz

Tornar o quadro efetivo efetivo do CAU/MS mais 

efeficiência e eficaz

Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                              28.275                                            -                                               28.275                                 17.132 60,6

Os treinamentos e a capacitação  do 

quadro funcional no ano de 2015 foi 

satisfatório, o CAU/MS disponibilizou 

valores a medida que os cursos e 

treinamentos foram surgindo.

Plenário CAU/MS Projeto Patrocínio
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.

Buscar consolidar a imagem do CAU e o seu 

compromisso com o fortalecimento da Arq. e Urb.

Resultado aprovado foi parcialmente 

alcançado.

Somente 2 projetos atenderão as 

diretrizes para concessão de patrocinio, os 

editais foram elaborados e publicados 

conforme a resolução.

                                             60.000                                            -                                               60.000                                 25.000 41,7

Somente 2 projetos atenderão as 

diretrizes para concessão de 

patrocinio, os editais foram 

elaborados e publicados conforme a 

resolução.

Assessoria Especial da 

Presidência

Atividad

e

Assessoramento 

Especial da 

Presidência

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

Ampliação da imagem do CAU/MS perante a 

sociedade do MS 

Resultado aprovado foi totalmente 

alcançado.
                                             87.132                                            -                                               87.132                                 77.071 88,5

Gerência Administrativa e 

Financeira
Projeto

Aquisições 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; Adiquirir  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.

Busca por inovação  e melhoramento na estrutura 

da sede principal e subsede do CAU/MS

Resultado aprovado foi parcialmente 

alcançado.

A sede do CAU/MS está devidamente 

estruturada para melhor  atendimento aos 

seus colaboradores, os profissionais e 

sociedade. No ano de 2015 não houve 

necesidade de novas implantações.

                                           322.482                                            -                                             322.482                                 21.618 6,7

A sede do CAU/MS está 

devidamente estruturada para 

melhor  atendimento aos seus 

colaboradores, os profissionais e 

sociedade. No ano de 2015 não 

houve necesidade de novas 

implantações, os gastos foram 

controlados e foi utilizado somente 

o que foi julgado necessário.

0 0,0

                                 3.138.331                                      -                                  3.138.331                      2.320.115                       73,9 Total

Ação: Pagamento referente a folha de pagamento no ano de 2015; 1ª Seminário Nacional Técnico em Brasília nos dias 15.03.2015 ao dia 18.03.2015; Fórum de Presidentes e Reunião de Trabalho; Seminário Nacional CED CAU/BR nos dias 28.10.2015 ao dia 31/10/2015;  Reunião CAU/BR Modelo de Gestão Pública nos dias 26.11.2015 ao dia 27/11/2015; II Encontro de Contadores e Gestores Financeiros no dias 25.11.2015 ao dia 27.11.2015;  2º 
Encontro Temático CEP CAU/BR nos dias 11.11.2015 ao dia 14.11.2015;  Seminário Regional CED CAU/BR em Florianópolis nos dias 25.11.2015 ao dia 28.11.2015;  20º Fórum de Presidentes em Belém/PA nos dias 18.11.2015 ao dia 21.11.2015;  2º Treinamento Técnico da CED/BR em Brasília/DF no dia 09.12.2015;   Seminário Nacional CED/BR em Brasília/DF no dia 11.12.2015;  15ª Plenária Ampliada e Participação na celebração do dia do 
Arquiteto em Brasília/DF nos dias 14.12.2015 ao dia 16.12.2015; Participação na 18ª Reunião de Fórum de Presidentes sediada em Natal/RN em abril de 2015; Confecção e impressão de Calendários para o ano 2015; 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. Elaboração de Oficio as empresas comunicando a obrigatoriedade de se tiverem na sua ação social atividades a Arquitetura terem 
o cadastro junto ao Conselho e Notificações dessas empresas das Cidades de Campo Grande e Dourados; Em meado de abril foi efetuado uma ação junto a CEP e Assessoria da presidência nos bairros de Dourados, elencados pelos profissionais da cidade, tornando as empresas mais consciente de suas obrigações e ações social de suas atividades. Participação de conselheiros na 18ª reunião ordinária da CEF; Participação de conselheiros na 27ª R.O 
da CEP/MS; Participação de conselheiros na 16ª R.O da CFA/MS; Participação de conselheiros na 19ª R.O CED/MS; Assinatura com jornais de grande circulação no estado, sendo eles, Jornal O Estado e o Jornal Correio do Estado dentro do exercício 2015. 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. Seminário realizado em Brasília no mês Março de 2015; 1ª Encontro Técnico de Assessoria de Comunicação do CAU/UF', 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:



 Valor Aprovado (R$)  Valor Executado  (R$)               Execução (%)  Valor Aprovado (R$)  Valor Executado (R$)                        Execução (%) 

                           2.500.622                               2.168.022                          86,7                            1.471.372                               1.230.375                          83,6 

                                         -                                              -                                -                              2.789.099                               2.315.236                          83,0 

                           2.500.622                               2.168.022                          86,7 

                                95.783                                    95.783                        100,0 

                              149.304                                  149.304                        100,0 

                           2.255.534                               1.922.935                          85,3 

 Valor Aprovado (R$)  Valor Executado  (R$)               Execução (%)  Valor Aprovado (R$)  Valor Executado (R$)                        Execução (%) 

 Valor                               474.535                                  290.012                          61,1  Valor                            1.471.372                               1.172.641                          79,7 

 %                                       21,0                                        15,1                           (6,0)  %  53% 51%                          96,0 

 Valor                               215.266                                  142.811                          66,3  Valor                                 28.275                                    17.132                          60,6 

 %  10% 7% -2%  %  2% 1%                          72,5 

 Valor                                 96.886                                    79.616                          82,2 

 %  4% 4% 0%

 Valor                                 60.000                                    25.000                          41,7 

 %  3% 1% -1%

 Valor                               278.161                                  197.854                          71,1 

 %  12% 10%                           (0,0)

 Valor                                 35.246                                      7.274                          20,6 

 %  2% 0%                           (0,0)

 LIMITES 

Dois Objetivos Estratégicos                

(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência                          

(2 % do total da RAL)              

Fiscalização (mínimo de 20 % do total 

da RAL)                                                                             

 1.Salários e Encargos 

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não é necessário preencher.

 2 Receitas Correntes 

1. Receita de Arrecadação

4. Aportes do Fundo de Apoio

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)
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 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não 

considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais)

Atendimento (mínimo de 10 % do total 

da RAL)

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

respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)                  

Comunicação (mínimo de 3% do total 

da RAL)                                                                                             

4- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:
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 APLICAÇÕES DE RECURSOS 
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 FOLHA DE PAGAMENTO  

 3. Soma (1+2) 

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

5. Aporte do CSC

 LIMITES 

Patrocínio (máximo de 5% do total da 

RAL)                                                                                     



Fiscalização - Montante alocado neste centro de custo, era elevado devido ao percentual destinado no que diz respeito ao seu objetivo estratégico.  No ano de 2015, enfrentamos um ano de recessão na economia que impactou na arrecadação e consequentemente nas atividades relacionadas a este setor. 

Tivemos uma queda significativa no número de RRT,s emitidas e também relacionados a taxas e multas conforme consta no item 1 (Usos e Fontes).

Atendimento – As ações alocadas neste objetivo estratégico foram realizadas parcialmente, encontramos algumas dificuldades na execução das ações que estavam previstas na Reprogramação de 2015, os valores alocados não foram utilizados.

Patrocínio - Somente 2 projetos atenderão as diretrizes para concessão de patrocínio, os editais foram elaborados e publicados conforme a resolução.

Dois objetivos estratégicos – As ações relacionadas a estes objetivos foram realizadas em sua totalidade. Os valores orçados na reprogramação 2015 contemplavam a concessão de patrocínio, que conforme mencionado abaixo obteve aprovação de 2 projetos no ano em questão.

Capacitação - Os treinamentos e a capacitação do quadro funcional no ano de 2015 foi satisfatório, o CAU/MS disponibilizou valores a medida que os cursos e treinamentos foram surgindo.

Reserva de Contingência - Transposição de saldo no valor r$ 7.273,90, centro de custo reserva de contingência para centro de custo presidência, para atendimento de despesas com divulgação de publicidade em rádio e tv. Autorização para contratação de serviços de veiculação de vt, objetivando atingir a 

sociedade de Mato Grosso do Sul, levando esclarecimento sobre as atribuições da profissão, conforme C.I. nº 218/2012-2014 sg. Veiculação de campanha para o dia do arquiteto, junto a mídia.  Os valores orçados relativos a Despesas com Pessoal não foi atingido, estava considerando uma possivel nova 

contratação e reajustes salariais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O CAU/MS no ano de 2015 teve 6 baixas de 

funcionários, resultando em um total de R$ 57.734,16 com despesas decorrentes com rescisões contratuais. 

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



EVENTOS IMPORTANTES 2015:

Em 2015, ocorreu um evento novo perante o CAU/MS, que foi a concessão de patrocínio a duas 

entidades que deveriam desenvolver trabalhos ou eventos/feiras ligadas diretamente a arquitetura e 

ao urbanismo em Mato Grosso do Sul. Até então, o CAU/MS nunca havia antes desembolsado quantia 

referente a ajuda a terceiros para a realização de feiras ou eventos ligados a arquitetura.

 Os valores celebrados com contratos de patrocínio somam R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e 

estão em inteiro teor com as normas dos editais de patrocínio abertos pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Mato Grosso do Sul para o ano calendário de 2015.

No ano de 2015, enfrentamos um ano de recessão na economia que impactou na arrecadação e 

consequentemente nas atividades relacionadas ao conselho. Tivemos uma queda significativa no 

número de RRT,s emitidas e também relacionados a taxas e multas conforme consta no item 1 (Usos e 

Fontes), com isso houve uma retração em nossas receitas. 

O CAU/MS por sua vez cumpriu rigorosamente com todas as suas obrigações relacionadas a salários e 

encargos, despesas relacionadas a contratação de serviço, entre outros.

Para o ano de 2016, as ações e metas foram revistos e uma releitura dos objetivos estratégicos foi 

realiada, buscando sempre a excelência na execução de suas metas.

1ª Seminário Nacional Técnico em Brasilia nos dias 15.03.2015 ao dia 18.03.2015.                                                                                                                                                                                                           

18ª Reunião de Fórum de Presidentes sediada em Natal/RN em abril de 2015;                                                                                                                                                                                                         

1ª Encontro Técnico de Assessoria de Comunicação do CAU/UF'                                                                                                                                                                                                                                 

Seminário de Alinhamento entre as Comissões de Ensino dos CAUs;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Debate sobre Simplificação de Análise de Processos;                                                                                                                                                                                                                                                              

1º Encontro Temático de 2015 CEP/BR;                                                                                                                                                                                                                                                       

Seminário COA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seminário Regional de Comissão de Ética CAUBR;                                                                                                                                                                                                                                                  

III Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo CAU/BR;                                                                                                                                                                                                                      

Fórum de Presidentes e Reunião de Trabalho;                                                                                                 

Seminário Nacional CED CAU/BR nos dias 28.10.2015 ao dia 31/10/2015;                                               

Reunuão CAU/BR Modelo de Gestão Pública nos dias 26.11.2015 ao dia 27/11/2015;                                                                                                                                                               

II Encontro de Contadores e Gestores Financeiros no dias 25.11.2015 ao dia 27.11.2015;              2º 

Encontro Temático CEP CAU/BR nos dias 11.11.2015 ao dia 14.11.2015;                                                                     

Seminário Regional CED CAU/BR em Florianópolis nos dias 25.11.2015 ao dia 28.11.2015;                                                         

20º Fórum de Presidentes em Belém/PA nos dias 18.11.2015 ao dia 21.11.2015;                                       

2º Treinamento Técnico da CED/BR em Brasília/DF no dia 09.12.2015;                                                                

Seminário Nacional CED/BR em Brasília/DF no dia 11.12.2015;                                                                           

15ª Plenária Ampliada e Participação na celebração do dia do Arquiteto em Brasília/DF nos dias 

14.12.2015 ao dia 16.12.2015; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS 2015:
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CAU - MS

CNPJ: 14.807.913/0001-29

ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.

2014201520142015

Despesa PagaDespesa Liquidada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

128.891,972389.370,9148128.891,977189.370,91340a) Convite

0,0001.850,0920,0001.850,092b) Tomada de Preços

3.458,08114.704,5483.458,08114.704,548f) Consulta

132.772,87905.911,2012132.772,873025.911,20102g) Dispensa

0,00022.158,66320,00023.292,16449h) Inexigibilidade

9.664,254528.120,271049.664,254528.120,27104i) Suprimento de Fundos

798.867,6874555.487,7442798.867,6882555.487,7442j) Pagamento em Folha

100.577,2520430.153,0028100.577,2510030.153,0028k) Diárias

387.419,12387
1.579.662,8

9
909388.158,7214471.581.002,098789l) Outros
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            INSS Patronal

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

CAU - MS
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.807.913/0001-29

Todas as contas

2.472,700,00493.695,992.292.930,762.292.930,762.295.403,462.295.403,462.295.403,462.295.403,462.789.099,45

DESPESA CORRENTE

0,000,00275.580,271.253.918,261.253.918,261.253.918,261.253.918,261.253.918,261.253.918,261.529.498,53

   PESSOAL

0,000,00240.997,061.230.375,361.230.375,361.230.375,361.230.375,361.230.375,361.230.375,361.471.372,42

      PESSOAL E ENCARGOS

0,000,00205.913,78941.458,64941.458,64941.458,64941.458,64941.458,64941.458,641.147.372,42

         REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,000,00133.862,64704.509,78704.509,78704.509,78704.509,78704.509,78704.509,78838.372,42

            Salários

0,000,0042.023,8673.619,7573.619,7573.619,7573.619,7573.619,7573.619,75115.643,61

            Gratificação de Função

0,000,000,0069.356,3969.356,3969.356,3969.356,3969.356,3969.356,3969.356,39

            Gratificação de Natal - 13º Salário

0,000,009.783,0955.216,9155.216,9155.216,9155.216,9155.216,9155.216,9165.000,00

            Férias

0,000,001.907,9420.092,0620.092,0620.092,0620.092,0620.092,0620.092,0622.000,00

            1/3 de Férias - CF/88

0,000,0016.672,275.327,735.327,735.327,735.327,735.327,735.327,7322.000,00

            Abono de Férias

0,000,001.663,9813.336,0213.336,0213.336,0213.336,0213.336,0213.336,0215.000,00

            Hora Extra

0,000,0032.718,60287.281,40287.281,40287.281,40287.281,40287.281,40287.281,40320.000,00

         ENCARGOS SOCIAIS
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   SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

CAU - MS

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

0,000,0023.172,32196.827,68196.827,68196.827,68196.827,68196.827,68196.827,68220.000,00

            INSS Patronal

0,000,008.838,6981.161,3181.161,3181.161,3181.161,3181.161,3181.161,3190.000,00

            FGTS

0,000,00707,599.292,419.292,419.292,419.292,419.292,419.292,4110.000,00

            PIS s/ Folha de Pagamento

0,000,002.364,681.635,321.635,321.635,321.635,321.635,321.635,324.000,00

         BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,000,002.364,681.635,321.635,321.635,321.635,321.635,321.635,324.000,00

            Vale Transporte

0,000,0034.583,2123.542,9023.542,9023.542,9023.542,9023.542,9023.542,9058.126,11

      DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

0,000,0020.293,2123.244,9023.244,9023.244,9023.244,9023.244,9023.244,9043.538,11

         Diárias de funcionários

0,000,0014.290,00298,00298,00298,00298,00298,00298,0014.588,00

         Despesas com locomoção - funcionários

0,000,006.380,0515.619,9515.619,9515.619,9515.619,9515.619,9515.619,9522.000,00

   MATERIAL DE CONSUMO

0,000,006.380,0515.619,9515.619,9515.619,9515.619,9515.619,9515.619,9522.000,00

      MATERIAL DE CONSUMO

0,000,003,457.181,577.181,577.181,577.181,577.181,577.181,577.185,02

         Material de Expediente

0,000,001.500,000,000,000,000,000,000,001.500,00

         Material de Informática

0,000,001.542,881.766,101.766,101.766,101.766,101.766,101.766,103.308,98

         Material de Copa e Cozinha e Limpeza

0,000,000,001.446,001.446,001.446,001.446,001.446,001.446,001.446,00

         Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

0,000,003.333,724.666,284.666,284.666,284.666,284.666,284.666,288.000,00

         Combustíveis e Lubrificantes

0,000,000,00560,00560,00560,00560,00560,00560,00560,00

         Bandeiras, flâmulas e placas
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         Serviços de Intermediação de Estágios

CAU - MS

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

0,000,0024.079,70390.669,28390.669,28390.669,28390.669,28390.669,28390.669,28414.748,98

0,000,0010.224,2029.112,0029.112,0029.112,0029.112,0029.112,0029.112,0039.336,20

      REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

0,000,0010.224,2029.112,0029.112,0029.112,0029.112,0029.112,0029.112,0039.336,20

         Remuneração de Estagiários

0,000,0013.855,50111.635,70111.635,70111.635,70111.635,70111.635,70111.635,70125.491,20

      DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

0,000,0011.202,0091.924,0091.924,0091.924,0091.924,0091.924,0091.924,00103.126,00

         Diárias de conselheiros/convidados

0,000,002.653,5019.711,7019.711,7019.711,7019.711,7019.711,7019.711,7022.365,20

         Despesas com locomoção - conselheiros/convidados

0,000,000,00249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58

      ALUGUEL DE IMÓVEL PESSOA FISICA

0,000,000,00249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58

         Aluguel de Imóvel Pessoa Fisíca

2.472,700,00113.592,46301.337,91301.337,91303.810,61303.810,61303.810,61303.810,61417.403,07

   SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,003.732,0074.268,0074.268,0074.268,0074.268,0074.268,0074.268,0078.000,00

      SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,000,003.732,0074.268,0074.268,0074.268,0074.268,0074.268,0074.268,0078.000,00

         Consultoria Jurídica

0,000,007.845,5910.673,9010.673,9010.673,9010.673,9010.673,9010.673,9018.519,49

      SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

0,000,007.845,593.400,003.400,003.400,003.400,003.400,003.400,0011.245,59

         Serviços de divulgação e publicidade

0,000,000,007.273,907.273,907.273,907.273,907.273,907.273,907.273,90

         Divulgação em Rádio e TV

2.472,700,0053.347,43146.243,56146.243,56148.716,26148.716,26148.716,26148.716,26202.063,69

      SERVIÇOS PRESTADOS

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

         Serviços de Medicina do Trabalho
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         Serviços de alimentação

CAU - MS

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

0,000,00971,002.329,002.329,002.329,002.329,002.329,002.329,003.300,00

0,000,007.783,6110.412,1510.412,1510.412,1510.412,1510.412,1510.412,1518.195,76

         Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

0,000,000,005.482,205.482,205.482,205.482,205.482,205.482,205.482,20

         Seguros de Bens Móveis

0,000,000,001.245,171.245,171.245,171.245,171.245,171.245,171.245,17

         Seguros de Bens Imóveis

0,000,001.500,000,000,000,000,000,000,001.500,00

         Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

0,000,004.377,802.540,002.540,002.540,002.540,002.540,002.540,006.917,80

         Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

0,000,004.008,301.307,761.307,761.307,761.307,761.307,761.307,765.316,06

         Manutenção e Conservação de Veículos

38,190,001.462,9421.595,9921.595,9921.634,1821.634,1821.634,1821.634,1823.097,12

         Serviços de Energia Elétrica e Gás

1.133,500,001.330,292.536,212.536,213.669,713.669,713.669,713.669,715.000,00

         Serviços de Água e Esgoto

389,680,001.245,935.364,395.364,395.754,075.754,075.754,075.754,077.000,00

         Serviços de Correios e Telégrafos

0,000,00119,901.318,901.318,901.318,901.318,901.318,901.318,901.438,80

         Aquisição\Manutenção de Sistemas/Programas (software)

0,000,000,00290,00290,00290,00290,00290,00290,00290,00

         Assinaturas e Periódicos

911,330,007.244,9837.843,6937.843,6938.755,0238.755,0238.755,0238.755,0246.000,00

         Despesas com Telecomunicações

0,000,00267,8011.115,2011.115,2011.115,2011.115,2011.115,2011.115,2011.383,00

         Serviços de impressão, encadernação e outros

0,000,00707,607.922,387.922,387.922,387.922,387.922,387.922,388.629,98

         Serviços de Segurança Predial e Preventiva

0,000,005.147,5328.120,2728.120,2728.120,2728.120,2728.120,2728.120,2733.267,80

         Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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         Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades

CAU - MS

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

0,000,001.329,756.670,256.670,256.670,256.670,256.670,256.670,258.000,00

0,000,004.000,000,000,000,000,000,000,004.000,00

         Despesas com eventos, feiras, congressos

0,000,0011.850,00150,00150,00150,00150,00150,00150,0012.000,00

         Serviços de Instalação, Configuração e Treinamentos

0,000,0048.667,4470.152,4570.152,4570.152,4570.152,4570.152,4570.152,45118.819,89

      PASSAGENS

0,000,0048.328,7950.699,9250.699,9250.699,9250.699,9250.699,9250.699,9299.028,71

         Passagens para conselheiros/convidados

0,000,00338,6519.452,5319.452,5319.452,5319.452,5319.452,5319.452,5319.791,18

         Passagens para funcionários

0,000,0011.091,0361.298,2861.298,2861.298,2861.298,2861.298,2861.298,2872.389,31

   ENCARGOS DIVERSOS

0,000,0011.091,0361.298,2861.298,2861.298,2861.298,2861.298,2861.298,2872.389,31

      ENCARGOS DIVERSOS

0,000,000,006.389,316.389,316.389,316.389,316.389,316.389,316.389,31

         Indenizações e Restituições

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

         Impostos e Taxas

0,000,0069,651.055,861.055,861.055,861.055,861.055,861.055,861.125,51

         Taxas Bancárias

0,000,0011.021,3853.853,1153.853,1153.853,1153.853,1153.853,1153.853,1164.874,49

         Taxa Bancária de Serviços de Cobrança

0,000,0035.000,00270.087,08270.087,08270.087,08270.087,08270.087,08270.087,08305.087,08

   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,000,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,00

      FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

0,000,000,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,00

         Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

0,000,0035.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0060.000,00

      CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO
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         Sistemas de Processamento de Dados

CAU - MS

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

0,000,0035.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0060.000,00

0,000,000,00149.304,08149.304,08149.304,08149.304,08149.304,08149.304,08149.304,08

      CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

0,000,000,00135.731,00135.731,00135.731,00135.731,00135.731,00135.731,00135.731,00

         Centro de Serviços Compartilhados

0,000,000,0013.573,0813.573,0813.573,0813.573,0813.573,0813.573,0813.573,08

         FUNDO DE RESERVA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

0,000,0027.972,480,000,000,000,000,000,0027.972,48

   RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,000,0027.972,480,000,000,000,000,000,0027.972,48

      RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,000,00324.520,5224.711,2524.711,2524.711,2524.711,2524.711,2524.711,25349.231,77

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,00324.520,5224.711,2524.711,2524.711,2524.711,2524.711,2524.711,25349.231,77

   INVESTIMENTOS

0,000,00109.232,000,000,000,000,000,000,00109.232,00

      OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

0,000,0059.232,000,000,000,000,000,000,0059.232,00

         Obras e Instalações em andamento

0,000,0050.000,000,000,000,000,000,000,0050.000,00

         Reformas

0,000,00215.288,5224.711,2524.711,2524.711,2524.711,2524.711,2524.711,25239.999,77

      EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,000,0056.207,5013.792,5013.792,5013.792,5013.792,5013.792,5013.792,5070.000,00

         Móveis e Utensílios

0,000,0034.841,025.058,755.058,755.058,755.058,755.058,755.058,7539.899,77

         Máquinas e Equipamentos

0,000,0017.976,002.024,002.024,002.024,002.024,002.024,002.024,0020.000,00

         Instalações

0,000,0033.732,001.268,001.268,001.268,001.268,001.268,001.268,0035.000,00

         Equipamentos de Processamento de Dados
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CAU - MS

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

0,000,0043.932,002.568,002.568,002.568,002.568,002.568,002.568,0046.500,00

0,000,0018.600,000,000,000,000,000,000,0018.600,00

         Biblioteca

0,000,0010.000,000,000,000,000,000,000,0010.000,00

         Obras de Arte

2.472,700,00818.216,512.317.642,012.317.642,012.320.114,712.320.114,712.320.114,712.320.114,713.138.331,22

Total

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/P

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA

PRESIDENTE CAU/MS

081.788.101-82

CAU - A4874-7

KEILA FERNANDES

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO

012.180.671-52

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2015
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ITEM 64 DA PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU N.º 134/2013 

 

a) Demonstração da estrutura de controles da atividade de arrecadação das multas 
aplicadas;  

i. Estrutura orgânica de controle e sistema para o gerenciamento; 

Todo o processo segue os ritos de fiscalização previstos na RESOLUÇÃO N° 22, 
DE 4 DE MAIO DE 2012, que dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da 
Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento 
de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades. 
 

As ações de fiscalização são controladas pelo Módulo Fiscalização disponível no 
SICCAU (Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), que faz desde o relatório de fiscalização, a emissão dos boletos de multas, 
relatórios gerenciais sobre as mesmas e demais procedimentos, conforme estabelecidos 
na Resolução CAU/BR nº 22, de 2012.  
 

Segue abaixo Fluxograma dos ritos da fiscalização nos termos da Resolução 
CAU/BR nº 22/2012, partes 1 e 2: 

 



 

ii. Indicação sobre a estrutura para arrecadar as multas aplicadas, se própria ou 
terceirizada; 

Como o CAU/MS é relativamente novo, e conta com uma estrutura física e 
funcional reduzida, sendo o próprio Conselho responsável por arrecadar as multas 
aplicadas. 

 

iii. Indicação da área responsável pela cobrança e pela inclusão dos inadimplentes 
no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(Cadin) e na dívida ativa; 

A GERFIS (Gerência de Fiscalização) é responsável pela emissão e envio dos 

boletos. O Jurídico CAU/MS é responsável pela inscrição na dívida ativa e cobrança 

judicial. 

Conforme já mencionado anteriormente, o CAU/MS é relativamente novo e sua 

efetiva atuação se deu 2012. A partir do segundo semestre de 2015 iniciou-se um 

levantamento da origem e o montante dos inadimplentes, afim de iniciar o processo de 

inclusão desses inadimplentes na dívida ativa e execução judicial, pois somente agora 

teremos as condições, em conformidade a Legislação vigente, a Lei 12.514/2011 que 

permitem o ajuizamento da execução fiscal e a PORTARIA Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 

2012 do Ministério da Fazenda, que dispõe sobre a inscrição de débitos na dívida Ativa 

da União e o ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional. 
 

Lei 12.514/2011 

Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades 

inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica. 



 

PORTARIA Nº 75, DE 22 DE MARÇO DE 2012 

Art. 1º Determinar:  

I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor com a 

Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); 

 

iv. Demonstração das principais medidas gerenciais adotadas no exercício para a 
melhoria da gestão da arrecadação das multas aplicadas. 

Inicialmente, o Conselho vem desenvolvendo desde sua criação, um trabalho de 

conscientização Profissional, pautando-se em suas premissas básicas:  ORIENTAR, 

DISCIPLINAR e FISCALIZAR o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, através 

de campanhas de natureza educativa, visando orientar a correta atuação dos 

profissionais e evitar a ocorrência de possíveis ilícitos. 

 

Não obstante, em complementação às ações de caráter preventivo, 

desempenhou ações administrativas no exercício de 2015 através de uma força tarefa 

de modo a levantar todo o montante de inadimplentes, identificado e setorizando os 

processos, com a finalidade de receber os créditos referentes as anuidades em atraso e 

processos de autos de infração.  

 

Foram realizadas as seguintes ações:  

1. Envio e-mails Informativos para profissionais e empresas alertando sobre 

a obrigatoriedade do pagamento das anuidades e taxas em aberto; 

2. Informativos via página do CAU/MS aos profissionais e empresas 

alertando sobre a obrigatoriedade do pagamento anuidades e taxas em 

aberto; 

3. Informativos via página das redes sociais do CAU/MS aos profissionais e 

empresas alertando sobre a obrigatoriedade do pagamento anuidades e 

taxas em aberto; 

4. Envio da decisão da CEP/MS comunicando o valor da multa e respectivo 

boleto. 

 

b) Número absoluto e percentual de pessoas físicas pendentes de inscrição no Cadin de 
responsabilidade da entidade nos últimos três exercícios; 

Pelo fato do CAU ser uma Autarquia Federal, com autonomia própria, somos 

impedidos de inscrever os débitos no Cadin. 

 

c) Número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude 
dos prazos legais, estão com risco de prescrição, destacando as providências adotadas 
para reduzir esse risco; 

Não existem processos de cobrança de multas em vias de prescrição. 

 

d) Quantidade e montante de multas canceladas ou suspensas em instâncias 
administrativas nos últimos três anos, fazendo a relação percentual dos 



cancelamentos e suspensões com o total e montante das multas aplicadas em cada 
exercício; 

Não existem processos de multas canceladas ou suspensas em instâncias 
administrativas nos últimos três anos, transitadas em julgado. 

Existem processos administrativos que tiveram auto de infração cancelado e 
arquivado por decisão da CEP/MS, num total de 03 no último triênio. 

 

e) Quantidade e montante de multas aplicadas nos últimos três anos, demonstrando os 
percentuais de arrecadação em relação às multas aplicadas. 

 

 
Fonte: SICCAU (Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo) 

Não foi possível o preenchimento sobre o valor montante das multas aplicadas, pois não 
consta em nossas bases de dados do SICCAU o relatório disponível, apenas o quantitativo. 

Descrição Multas Fórm. 2013 2014 2015

Arrecadadas a 531 1.962 1.665

Aplicadas b 1.260 3.841 3.114

Físico a/b x 100 42,14% 51,08% 53,47%

Arrecadadas c 28.978,86 28.776,27 52.095,81

Aplicadas d 

Financeiro c/d x 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Qtde 

Unid. 

% 

R$ 

e) Quantidade e montante de multas aplicadas nos 

últimos três anos, demonstrando os percentuais de 

arrecadação em relação às multas aplicadas.

% 

R$ 

Qtde 



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 

Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)
Pesquisa de imagem junto à sociedade (arquitetos e 

sociedade em geral).
(valor do ano)

anual

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do 

território
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de municípios que possuem políticas públicas de 
planejamento e gestão do território (Estados)

número de municípios do Estado que 
possuem políticas públicas de 

planejamento e gestão do território
          ________________________________ x 100

total de municípios do Estado

(valor do ano)

a cada dois anos

Índice de recursos destinados às políticas públicas de 
planejamento e gestão do território (Estados)

Σ dos orçamentos dos municípios do 
Estado destinados à políticas públicas 

de planejamento e gestão do território
          _______________________________ x 100

totais dos orçamentos dos 
municípios do Estado

(valor do ano)

anual

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de participação na construção civil (Estados)

total do faturamento da 
Arquitetura e Urbanismo

       _________________________ x 100
total do faturamento da 

construção civil

anual

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 

7-INDICADORES INSTITUCIONAIS

7- INDICADORES DE RESULTADO

Orientação: Preencher apenas os indicadores que foram trabalhados em 2015. Caso nenhum indicador tenha sido trabalhado em 2015, por favor, justificar. Segue exemplo de justificativa: "Em 2015, foram elaborados no processo de planejamento 

e gestão da estratégia, os indicadores vinculados ao mapa estratégico, que serão implementados a partir de 2016.”



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 31/08/2015 20% 18%

 No ano de 2015, enfrentamos um ano de recessão 
na economia que impactou na arrecadação e 
consequentemente nas atividades relacionadas a 
este setor. Tivemos uma queda significativa no 
número de RRT,s emitidas e também relacionados 
a taxas e multas conforme consta no item 1 (Usos e 
Fontes).

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 31/08/2015 55% 35%

 No ano de 2015, enfrentamos um ano de recessão 
na economia que impactou na arrecadação e 
consequentemente nas atividades relacionadas a 
este setor. Tivemos uma queda significativa no 
número de RRT,s emitidas e também relacionados 
a taxas e multas conforme consta no item 1 (Usos e 
Fontes).

Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)

número total de RRT 
registrados por mês 

 ________________________________
número total de 

profissionais ativos no Estado

trimestral 10/02/2015 8% 5%

 No ano de 2015, enfrentamos um ano de recessão 
na economia que impactou na arrecadação e 
consequentemente nas atividades relacionadas a 
este setor. Tivemos uma queda significativa no 
número de RRT,s emitidas e também relacionados 
a taxas e multas conforme consta no item 1 (Usos e 
Fontes).

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 31/08/2015 97% 97% Meta totalmente alcançada

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 31/08/2015 97% 97% Meta totalmente alcançada



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 31/08/2015 5% 1%
Somente 2 projetos atenderão as diretrizes para concessão 

de patrocinio, os editais foram elaborados e publicados 

conforme a resolução.

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 31/08/2015 80% 41,66%
Somente 2 projetos atenderão as diretrizes para concessão 

de patrocinio, os editais foram elaborados e publicados 

conforme a resolução.

Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos

número de 
conhecimentos aplicados

           _________________________ x 100
número de 

conhecimentos difundidos

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão urbana
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e 
gestão urbana (Estados)

número de órgãos públicos nos 
municípios do Estado que atuam em 

planejamento territorial e gestão 
urbana que utilizem pelo 

menos um arquiteto e 
urbanista (interno ou externo)

           ________________________________     x 100
número de órgãos públicos nos 

municípios do Estado que atuam em 
planejamento territorial e gestão urbana

(valor do ano)

anual

Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento 
urbano (Estados)

número de municípios no Estado que possuem 
um órgão de planejamento urbano

             ________________________________     x 100
total de municípios no Estado

(valor do ano)

anual

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política 

de Estado
Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 



Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o 
exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)

número de projetos de lei com 
envolvimento do CAU

           __________________________________   x 100
total de projetos de lei que impactam a 

Arquitetura e Urbanismo

trimestral

Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)

número de planos diretores que contemplam planos 
urbanísticos nos municípios do Estado

             ________________________________     x 100
número de planos diretores

nos municípios do Estado

(acumulado no ano)

trimestral

Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas 
via concurso (Estados)

total de obras públicas de Arquitetura 
e Urbanismo realizadas via concurso

nos municípios do Estado
                 _____________________________       x 100

total de obras públicas de 
Arquitetura e Urbanismo
nos municípios do Estado

(acumulado no ano)

trimestral

Redução de projetos tipo replicáveis para o 
país/estado/município (Estados)

número de projetos tipo
nos municípios do Estado

_______________________________
total de órgãos dos 

municípios do Estado

(acumulado no ano)

trimestral



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 31/12/2015 7200 9680 Meta totalmente alcançada

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 31/12/2015 70% 10%

O CAU/MS busca sempre está melhorando sua 
imagem perante a sociedade, ações forma 
realizadas em 2015 com esse proposito, 
infelizmente não foi alcançado a meta prevista, 
será reavaliada para proximo exercício.

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 31/12/2015 70% 100% Meta totalmente aprovada

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 31/08/2015                       100                          50 
Não conseguimos informações satisfatórias, 
algumas instituições não passaram essas 
informações

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 31/08/2015 50                          50 Meta totalmente alcançada

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)

número total de RRT do Estado
____________________________

população do Estado (1000 habitantes)
trimestral



Índice de RRTs mínimas (Estados)
RRT mínima

_________________________
total de RRT no estado

trimestral

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 31/12/2015 1375 990

Tivemos uma queda significativa no número de 
RRT,s emitidas e também relacionados a taxas e 
multas conforme consta no item 1 (Usos e Fontes). 
Neste ano houve um levantamento de 
inadimplentes perante este conselho, onde será 
realizado uma força tarefa para conseguirmos 
conscientizar os profissionais  e efetuar a quitação 
desses débitos. O reflexo deste trabalho impactará 
de forma positiva no exercício de 2016.

Relação receita/custo de pessoal (Estados)
custo de pessoal do Estado

                ________________________   x 100
receita corrente do Estado

trimestral 31/12/2015 51% 51%

Índice de liquidez corrente (Estados)
ativo circulante

     ____________________ x 100
passivo circulante

mensal 31/12/2015 5,00 7,51

Índice de inadimplência pessoa física (Estados)
total de profissionais inadimplentes

          _________________________________ x 100
total de profissionais ativos

mensal 31/08/2015 90% 52%
O sistema está sendo corrigido para fornecer 
informações consistente com a realidade.

Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)
total de empresas inadimplentes

         ________________________________ x 100
total de empresas ativas

mensal 31/08/2015 90% 58%
O sistema está sendo corrigido para fornecer 
informações consistente com a realidade.

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 31/12/2015 90 90 Meta totalmente alcançada



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 31/12/2015 3 8 Meta totalmente 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 31/12/2015 95 100 Meta totalmente alcançada

Índice de competências desenvolvidas (Estados)

número de colaboradores  
que evoluíram 

seu índice de competência
          __________________________________   x 100

número de colaboradores avaliados 

(valor do ano)

anual 31/12/2015 90 100 Meta totalmente alcançada

Construir cultura organizacional adequada à estratégia Fórmula Periodicidade Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)

número de colaboradores e dirigentes do CAU
engajados de acordo com 
pesquisa de engajamento

             ___________________________   x 100
número de colaboradores e 

dirigentes do CAU

(valor do ano)

anual

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 31/08/2015 90 87

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 31/08/2015 90 81

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 2015.
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Apuração de Custos 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS apresenta 

abaixo a sua programação orçamentária das receitas e despesas do período de 2015. A dotação 

orçamentária das receitas apresenta um total de R$ 3.138.331,22, num valor de R$ 2.789.099,22 

para as receitas correntes e R$ 349.232,00 para receitas de capital, conforme reprogramação do 

plano de ação 2015. 

Conforme planilhas apresentadas, os valores relativos as receitas correntes são compostas pelos 

valores de anuidades de pessoa física, pessoa jurídica, taxas e multas, RRT’s onde os valores 

orçados são fornecidos pelo setor de planejamento e orçamento do CAU/BR, através dos 

relatórios que constam as diretrizes para elaboração do plano de ação 2015. Os valores orçados 

relativas aplicações financeiras e outras receitas são levantados através de estudos efetuado pelo 

setor de planejamento deste conselho em parceria com o setor de contabilidade do CAU/MS. Em 

relação a receita de capital corresponde a saldos de exercício anteriores (superávit financeiro). 

Valores apresentado como “valor executado” relativos a receita corrente e receita de capital são 

extraídos do sistema siscont.net, através do fechamento do exercício 2015. 

No tocante das programações operacionais que contemplam esta planilha, apresenta de forma 

sucinta os valores tanto orçado como executado relativos aos projetos e atividades que são 

exercidas por este conselho. Nada mais é que as ações a serem efetuadas durante o exercício 

2015, traçando metas e objetivos a serem alcançados durante o ano de 2015. Os valores são 

projetados para a execução dessas ações e apresentados no plano de ação deste conselho. 

Os valores relacionados a aporte ao fundo de apoio e aporte ao centro de serviços 

compartilhados são estabelecidos nas diretrizes para elaboração do plano de ação 2015. A 

reserva de contingência serve para suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional 
não contempladas no plano de ação aprovado em 2015. 

 

De acordo com o acompanhamento do Relatório Gerencial relativo à Execução orçamentária e 

Financeira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), tece-se 

alguns comentários a respeito dos valores orçados frente aos valores executados, apresentados 

abaixo: 

Para o exercício social de 2015, foram efetivadas as dinâmicas procedimentais em relação ao 

desenvolvimento das atividades voltadas por setores dentro do CAU/MS, o que enriqueceu 

sobremaneira a utilização das verbas destinadas à composição das rubricas com despesas. Desta 

maneira, coube a Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MS a utilização da maior parte do 

valor aportado (Planejamento), valores estes destinados a manutenção e aprimoramento das 

atividades do Conselho em 2015. Dentro do Centro de custo da GERAD (Gerência Administrativa 

e Financeira) encontra-se disposta todos os gastos com Pessoal, mais os encargos sociais sobre a 

Folha de Pagamento, serviços de terceiros, consultoria e assessoria jurídica, diárias para 

funcionários e despesas com capital (relativo a compra de máquinas e equipamentos). 

Com Relação as Partes/entidades relacionadas o CAU/MS teve em 2015 participação no Fundo 

de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados, bem como aporte ao próprio Centro de 

Serviços Compartilhados, sendo as duas despesas reconhecidas em centro de custo próprio 
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denominado de “Centro de Custo 6.01 – Centro de Serviços Compartilhados (CSC)”, em resumo 

abaixo: 

Natureza Nota de Empenho Valor 

mensal 

Aporte Total 

Centro de Serviços Compartilhados 21 11.310,91 135.731,00 

Fundo de Reserva do Centro Serviços 

Compartilhados  

23 1.131,09 13.573,08 

 

Cabe ressaltar que em relação às despesas com Capital, houve a disponibilização de recursos 

aportados em Centro de Custo específico, destinado à compra de bens componentes do Ativo 

Imobilizado e que possam aprimorar as atividades operacionais do CAU/MS em 2015. Por ser um 

órgão da Administração Pública Indireta ainda desprovida de uma política interna de compras e 

manutenção das atividades operacionais, o Conselho destina parte de suas receitas orçadas 

(Planejamento) para a compra de bens componentes do Ativo Imobilizado, sem existir um devido 

controle gerencial relacionado ao aporte de suas necessidades. 

 Em 2015, houve também o dispêndio de valores relativos a ajuda a entidades, com despesas com 

eventos, feiras e congressos que possam influenciar na construção de uma arquitetura com visão 

mais holística, consubstanciada com a necessidade local, tendo sempre como visão os mesmos 

valores destacados por este Conselho. Foram concedidas ajudas as entidades sindicais (SINDARQ) 

no valor de 12.500,00 para realização de um congresso voltada para a Arquitetura em Campo 

Grande (MS), e concedida a FAPEC o valor de R$ 12.500,00 para a realização de atividades voltadas 

a feiras e congressos. 

O Departamento de Fiscalização do CAU/MS teve em 2015 o segundo maior aporte financeiro 

para o custeio de suas atividades operacionais. Embora a maior parte dos gastos esteja 

correlacionada ao aprimoramento da Arquitetura e Urbanismo em Mato Grosso do Sul, os valores 

destinados às atividades de Fiscalização consubstanciaram despesas com diárias para 

conselheiros e convidados, bem como diárias para funcionários e auxílio deslocamento, sempre 

nos usos e costumes de suas atribuições operacionais. Também há em contrapartida no Centro 

de Custo Fiscalização as despesas com Remuneração do pessoal integrante do quadro de 

colaboradores do Conselho e que pertençam ao departamento de fiscalização. Soma-se as 

despesas com verbas remuneratórias as despesas com encargos sociais, também aplicados, bem 

como serviços tomados de terceiros (divulgação e publicidade, intermediação de estágio, serviços 

de apoio administrativo, serviços de correios, locação de bens móveis, serviços de impressão, 

entre outros). O que existe na verdade é uma demanda sempre tendente ao crescimento das 

atividades locais voltadas para a fiscalização dos arquitetos e urbanistas do estado. 

O Centro de Custo da Presidência evidenciou despesas com diárias para conselheiros e 

convidados, bem como auxílio deslocamento para o atendimento de despesas com participação 

do Presidente Osvaldo Abrão de Souza em Plenárias junto ao CAU/BR, eventos das comissões 

permanentes, participação de conselheiros em feiras e seminários. 

O centro de custos das comissões permanentes, já em entendimento corroborado entre a 

contabilidade e setor de Planejamento, utiliza verbas financeiras apenas para o envio de 

conselheiros estaduais em reuniões ordinárias (despesas com diárias e auxílio deslocamento), ou 

para a disponibilização de conselheiros estaduais em participação de eventos fora do estado, 

desde que os assuntos abordados em estejam em consonância com a finalidade de cada 
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comissão. Lembrando que para cada comissão permanente, existe um conselheiro eleito como 

presidente ao qual são reportadas as prestações de contas, voltadas ao desenvolvimento das 

atividades. 

Por fim, cabe mencionar o centro de custo Secretaria Geral que tem por finalidade “bancar” das 

despesas operacionais com a capacitação do quadro efetivo (cursos, palestras e eventos 

destinados a funcionários do conselho), bem como a despesas com Plenária ordinária realizada 

mensalmente (despesas com diárias para conselheiros em participação a Plenária Ordinária), bem 

como despesas com eventos em que sejam bancados diretamente pelo Conselho. Existe também 

aporte financeiro neste centro de custo, para despesas com remuneração de funcionários (salários 

e encargos sociais), uma vez que em 2015 existiam 4 funcionários efetivamente alocados no 

centro de custo secretaria geral.    
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CAU/MS

Especificação
Valor                        

(R$)

Participação                      

(%)

Valor                        

(R$)

Participação                      

(%)
Valor (R$)  (%)

    Pessoal   1.529.498,53                48,74   1.253.918,26               39,95 -      275.580,27                                81,98 

Salários e Encargos   1.471.372,42                96,20   1.230.375,36               80,44 -      240.997,06                                83,62 

Diárias         58.126,11                  3,80         23.542,90                 1,54 -        34.583,21                                40,50 

Material de 

Consumo
        22.000,00                  0,70         15.619,95                 0,50 -           6.380,05                                71,00 

   Serviços de 

Terceiros
  1.165.211,61                37,13       964.566,97               30,74 -      200.644,64                                82,78 

   Diárias       125.491,20                10,77       111.635,70                 9,58 -        13.855,50                                88,96 

   Passagens       118.819,89                10,20         70.152,45                 6,02 -        48.667,44                                59,04 

    Serviços 

Prestados
      390.645,48                33,53       287.770,16               24,70 -      102.875,32                                73,67 

    Aluguéis e 

Encargos
      249.921,58                21,45       249.921,58               21,45                            -                              100,00 

    Outras Despesas       280.333,46                24,06       245.087,08               21,03 -        35.246,38                                87,43 

   Encargos 

Diversos
        72.389,31                  2,31         61.298,28                 1,95 -        11.091,03                                84,68 

   Soma   2.789.099,45                88,87   2.295.403,46               73,14 -      493.695,99                                82,30 

   Imobilizado       349.231,77                11,13         24.711,25                 0,79 -      324.520,52                                  7,08 

  TOTAIS   3.138.331,22              100,00   2.320.114,71               73,93 -      818.216,51                                73,93 

SUPERÁVIT                        -   -                        -                              -                                         - 

TOTAL   3.138.331,22              100,00   2.320.114,71 -      818.216,51                                73,93 

Variação                                  

(Programado x Executado) 

QUADRO COMPARATIVO DE EXECUÇÃO DAS APLICAÇÕES:

PROGRAMAÇÃO 2015

Programado Executado



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - MS
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.807.913/0001-29

2.300.908,662.328.799,70Despesa Orçamentária2.407.150,652.315.236,37Receita Orçamentária

2.300.908,662.320.114,71CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO2.407.150,652.315.236,37RECEITA REALIZADA

2.197.874,592.295.403,46DESPESA CORRENTE2.407.150,652.315.236,37RECEITA CORRENTE

1.162.322,381.273.629,96PESSOAL590.623,63649.868,93RECEITAS DE CONTRIBUICOES

22.005,9315.619,95MATERIAL DE CONSUMO590.623,63649.868,93RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

341.493,33370.957,58SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA590.623,63649.868,93ANUIDADES

345.060,18303.810,61SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.681.457,411.504.384,40RECEITA DE SERVIÇOS

119.510,7761.298,28ENCARGOS DIVERSOS6.079,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

207.482,00270.087,08TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1.681.344,081.498.183,94
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

103.034,0724.711,25DESPESA DE CAPITAL113,33120,52RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

103.034,0724.711,25INVESTIMENTOS108.747,01152.134,02FINANCEIRAS

8.684,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS A PAGAR

21.855,5113.769,14JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

86.891,50138.364,88ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

6.694,232.437,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES

521,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE
INFRAÇÕES

22,5220.901,56MULTAS SOBRE ANUIDADES

79.653,02115.025,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
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CAU - MS

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

26.322,608.849,02OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.338,28MULTAS DE INFRAÇÕES

26.322,60510,74RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

2.601.241,392.655.116,75Pagamentos Extraorçamentários2.596.929,272.649.244,60Recebimentos Extraorçamentários

846.499,24827.063,76Saldo em espécie do Exercício Seguinte744.569,37846.499,24Saldo em espécie do Exercício Anterior

5.748.649,295.810.980,215.748.649,295.810.980,21Total:

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA

PRESIDENTE CAU/MS

081.788.101-82

CAU – A4874-7

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/P

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2015

Página:2/2Impresso em: 08/03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Balanço Orçamentário

CAU - MS
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.807.913/0001-29

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-473.862,852.315.236,372.789.099,222.750.000,00    RECEITA CORRENTE

-32.821,20649.868,93682.690,13658.228,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-32.821,20649.868,93682.690,13658.228,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-32.821,20649.868,93682.690,13658.228,00          ANUIDADES

-17.629,92548.800,74566.430,66533.723,00             Pessoa Física - do Exercício

688,00688,000,000,00             Pessoa Física - do Exercício Anterior

-15.879,28100.380,19116.259,47124.505,00             Pessoa Jurídica - do Exercicio

-253.467,421.504.384,401.757.851,821.755.782,00      RECEITA DE SERVIÇOS

6.079,946.079,940,000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

6.079,946.079,940,000,00          Pessoa Física

-259.667,881.498.183,941.757.851,821.755.782,00
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

-1.757.851,820,001.757.851,821.755.782,00          RRT - Registro de Responsabilidade Técnica

1.498.183,941.498.183,940,000,00          Pessoa Física - RRT

120,52120,520,000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

120,52120,520,000,00          Direitos Autorais

-13.958,60160.120,79174.079,39132.280,00      FINANCEIRAS

-46.310,4313.769,1460.079,5748.280,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

-46.310,4313.769,1460.079,5748.280,00          Pessoas Físicas

32.351,83146.351,65113.999,8284.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
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CAU - MS

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

2.437,592.437,590,000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

2.437,592.437,590,000,00             Pessoas Físicas

7.986,777.986,770,000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

7.986,777.986,770,000,00             Documentos de Fiscalização

20.901,5620.901,560,000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

20.901,5620.901,560,000,00             Pessoas Físicas

1.025,91115.025,73113.999,8284.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.025,91115.025,73113.999,8284.000,00             CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa

-173.615,63862,25174.477,88203.710,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

351,51351,510,000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

351,51351,510,000,00          Pessoas Físicas

-173.967,14510,74174.477,88203.710,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-173.967,14510,74174.477,88203.710,00          Receitas Não Identificadas

-349.232,000,00349.232,00350.000,00    RECEITA DE CAPITAL

-349.232,000,00349.232,00350.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-349.232,000,00349.232,00350.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

-349.232,000,00349.232,00350.000,00          Superávit financeiro do exercício anterior

-823.094,852.315.236,373.138.331,223.100.000,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,004.878,340,000,00     DÉFICIT

-827.973,192.320.114,713.138.331,223.100.000,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

493.695,992.292.930,762.295.403,462.295.403,462.789.099,452.750.000,00      DESPESA CORRENTE

275.580,271.253.918,261.253.918,261.253.918,261.529.498,531.454.385,00        PESSOAL

240.997,061.230.375,361.230.375,361.230.375,361.471.372,421.413.685,00          PESSOAL E ENCARGOS

205.913,78941.458,64941.458,64941.458,641.147.372,421.089.685,00             REMUNERAÇÃO PESSOAL
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CAU - MS

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

133.862,64704.509,78704.509,78704.509,78838.372,42780.685,00                Salários

42.023,8673.619,7573.619,7573.619,75115.643,61120.000,00                Gratificação de Função

0,0069.356,3969.356,3969.356,3969.356,3965.000,00                Gratificação de Natal - 13º Salário

9.783,0955.216,9155.216,9155.216,9165.000,0065.000,00                Férias

1.907,9420.092,0620.092,0620.092,0622.000,0022.000,00                1/3 de Férias - CF/88

16.672,275.327,735.327,735.327,7322.000,0022.000,00                Abono de Férias

1.663,9813.336,0213.336,0213.336,0215.000,0015.000,00                Hora Extra

32.718,60287.281,40287.281,40287.281,40320.000,00320.000,00             ENCARGOS SOCIAIS

23.172,32196.827,68196.827,68196.827,68220.000,00220.000,00                INSS Patronal

8.838,6981.161,3181.161,3181.161,3190.000,0090.000,00                FGTS

707,599.292,419.292,419.292,4110.000,0010.000,00                PIS s/ Folha de Pagamento

2.364,681.635,321.635,321.635,324.000,004.000,00             BENEFÍCIOS A PESSOAL

2.364,681.635,321.635,321.635,324.000,004.000,00                Vale Transporte

34.583,2123.542,9023.542,9023.542,9058.126,1140.700,00          DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

20.293,2123.244,9023.244,9023.244,9043.538,1140.700,00             Diárias de funcionários

14.290,00298,00298,00298,0014.588,000,00             Despesas com locomoção - funcionários

6.380,0515.619,9515.619,9515.619,9522.000,0022.000,00        MATERIAL DE CONSUMO

6.380,0515.619,9515.619,9515.619,9522.000,0022.000,00          MATERIAL DE CONSUMO

3,457.181,577.181,577.181,577.185,027.500,00             Material de Expediente

1.500,000,000,000,001.500,001.500,00             Material de Informática

1.542,881.766,101.766,101.766,103.308,985.000,00             Material de Copa e Cozinha e Limpeza

0,001.446,001.446,001.446,001.446,000,00             Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

3.333,724.666,284.666,284.666,288.000,008.000,00             Combustíveis e Lubrificantes

0,00560,00560,00560,00560,000,00             Bandeiras, flâmulas e placas

24.079,70390.669,28390.669,28390.669,28414.748,98431.633,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.224,2029.112,0029.112,0029.112,0039.336,2058.800,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
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CAU - MS

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

10.224,2029.112,0029.112,0029.112,0039.336,2058.800,00             Remuneração de Estagiários

13.855,50111.635,70111.635,70111.635,70125.491,20102.833,00          DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

11.202,0091.924,0091.924,0091.924,00103.126,0097.274,00             Diárias de conselheiros/convidados

2.653,5019.711,7019.711,7019.711,7022.365,205.559,00             Despesas com locomoção - conselheiros/convidados

0,00249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58270.000,00          ALUGUEL DE IMÓVEL PESSOA FISICA

0,00249.921,58249.921,58249.921,58249.921,58270.000,00             Aluguel de Imóvel Pessoa Fisíca

113.592,46301.337,91303.810,61303.810,61417.403,07328.683,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.732,0074.268,0074.268,0074.268,0078.000,0078.000,00          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.732,0074.268,0074.268,0074.268,0078.000,0078.000,00             Consultoria Jurídica

7.845,5910.673,9010.673,9010.673,9018.519,4916.000,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

7.845,593.400,003.400,003.400,0011.245,5916.000,00             Serviços de divulgação e publicidade

0,007.273,907.273,907.273,907.273,900,00             Divulgação em Rádio e TV

53.347,43146.243,56148.716,26148.716,26202.063,69186.626,00          SERVIÇOS PRESTADOS

0,000,000,000,000,00875,00             Serviços de Medicina do Trabalho

971,002.329,002.329,002.329,003.300,004.620,00             Serviços de Intermediação de Estágios

7.783,6110.412,1510.412,1510.412,1518.195,7615.000,00             Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

0,005.482,205.482,205.482,205.482,204.000,00             Seguros de Bens Móveis

0,001.245,171.245,171.245,171.245,172.000,00             Seguros de Bens Imóveis

1.500,000,000,000,001.500,007.000,00             Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

4.377,802.540,002.540,002.540,006.917,800,00
             Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e
Imóveis

4.008,301.307,761.307,761.307,765.316,068.000,00             Manutenção e Conservação de Veículos

1.462,9421.595,9921.634,1821.634,1823.097,1217.000,00             Serviços de Energia Elétrica e Gás

1.330,292.536,213.669,713.669,715.000,005.000,00             Serviços de Água e Esgoto

1.245,935.364,395.754,075.754,077.000,007.000,00             Serviços de Correios e Telégrafos

119,901.318,901.318,901.318,901.438,800,00             Aquisição\Manutenção de Sistemas/Programas (software)

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:4/8



CAU - MS

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

0,00290,00290,00290,00290,001.000,00             Assinaturas e Periódicos

7.244,9837.843,6938.755,0238.755,0246.000,0046.000,00             Despesas com Telecomunicações

267,8011.115,2011.115,2011.115,2011.383,001.731,00             Serviços de impressão, encadernação e outros

707,607.922,387.922,387.922,388.629,988.000,00             Serviços de Segurança Predial e Preventiva

5.147,5328.120,2728.120,2728.120,2733.267,8019.400,00             Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

1.329,756.670,256.670,256.670,258.000,0016.000,00             Serviços de alimentação

4.000,000,000,000,004.000,0012.000,00             Despesas com eventos, feiras, congressos

11.850,00150,00150,00150,0012.000,0012.000,00             Serviços de Instalação, Configuração e Treinamentos

48.667,4470.152,4570.152,4570.152,45118.819,8948.057,00          PASSAGENS

48.328,7950.699,9250.699,9250.699,9299.028,7132.000,00             Passagens para conselheiros/convidados

338,6519.452,5319.452,5319.452,5319.791,1816.057,00             Passagens para funcionários

11.091,0361.298,2861.298,2861.298,2872.389,31121.000,00        ENCARGOS DIVERSOS

11.091,0361.298,2861.298,2861.298,2872.389,31121.000,00          ENCARGOS DIVERSOS

0,006.389,316.389,316.389,316.389,310,00             Indenizações e Restituições

0,000,000,000,000,0020.000,00             Impostos e Taxas

69,651.055,861.055,861.055,861.125,511.000,00             Taxas Bancárias

11.021,3853.853,1153.853,1153.853,1164.874,49100.000,00             Taxa Bancária de Serviços de Cobrança

35.000,00270.087,08270.087,08270.087,08305.087,08343.053,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

0,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,0095.783,00             Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

35.000,0025.000,0025.000,0025.000,0060.000,00111.539,00          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

35.000,0025.000,0025.000,0025.000,0060.000,00111.539,00             Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades

0,00149.304,08149.304,08149.304,08149.304,08135.731,00          CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

0,00135.731,00135.731,00135.731,00135.731,00135.731,00             Centro de Serviços Compartilhados

0,0013.573,0813.573,0813.573,0813.573,080,00
             FUNDO DE RESERVA DO CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS
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CAU - MS

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

27.972,480,000,000,0027.972,4849.246,00        RESERVA DE CONTIGÊNCIA

27.972,480,000,000,0027.972,4849.246,00          RESERVA DE CONTIGÊNCIA

324.520,5224.711,2524.711,2524.711,25349.231,77350.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

324.520,5224.711,2524.711,2524.711,25349.231,77350.000,00        INVESTIMENTOS

109.232,000,000,000,00109.232,00110.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

59.232,000,000,000,0059.232,0060.000,00             Obras e Instalações em andamento

50.000,000,000,000,0050.000,0050.000,00             Reformas

215.288,5224.711,2524.711,2524.711,25239.999,77240.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

56.207,5013.792,5013.792,5013.792,5070.000,0070.000,00             Móveis e Utensílios

34.841,025.058,755.058,755.058,7539.899,7739.900,00             Máquinas e Equipamentos

17.976,002.024,002.024,002.024,0020.000,0020.000,00             Instalações

33.732,001.268,001.268,001.268,0035.000,0035.000,00             Equipamentos de Processamento de Dados

43.932,002.568,002.568,002.568,0046.500,0046.500,00             Sistemas de Processamento de Dados

18.600,000,000,000,0018.600,0018.600,00             Biblioteca

10.000,000,000,000,0010.000,0010.000,00             Obras de Arte

818.216,512.317.642,012.320.114,712.320.114,713.138.331,223.100.000,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,000,000,000,00       SUPERÁVIT

818.216,512.317.642,012.320.114,712.320.114,713.138.331,223.100.000,00       TOTAL

818.216,512.317.642,012.320.114,712.320.114,713.138.331,223.100.000,00       TOTAL

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA

PRESIDENTE CAU/MS

081.788.101-82

CAU – A4874-7

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/P

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2015
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CAU - MS

SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,001.682,307.717,997.717,999.400,290,00DESPESA CORRENTE

0,001.682,307.717,997.717,999.400,290,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,00967,00967,00967,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,00967,00967,00967,000,00  INVESTIMENTOS

0,001.682,308.684,998.684,9910.367,290,00TOTAL:
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CAU - MS

SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,000,001.092,301.092,300,00DESPESA CORRENTE

0,000,001.092,301.092,300,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,001.092,301.092,300,00TOTAL:

Página:8/8Impresso em: 08/03/2016
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CAU - MS
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CNPJ: 14.807.913/0001-29

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

120.806,83123.301,73PASSIVO CIRCULANTE905.427,67926.738,57ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

846.499,24827.063,76CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

53.246,1686.739,99CRÉDITOS A CURTO PRAZO

1.092,302.472,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

5.682,2712.934,82DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

119.714,53120.829,03PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

0,000,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO377.069,81310.247,05ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE0,000,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

377.069,81310.247,05IMOBILIZADO

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO535.177,87560.856,12BENS MÓVEIS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO158.108,06C250.609,07C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO0,000,00INTANGÍVEL

0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,000,00

120.806,83123.301,73  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - MS Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Concedidas

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

1.282.497,481.236.985,62  TOTAL1.282.497,481.236.985,62  TOTAL

1.161.690,651.113.683,89  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.161.690,651.113.683,89  Resultados Acumulados

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.151.323,361.113.683,89  SALDO PATRIMONIAL

0,000,00  PASSIVO PERMANENTE588.424,03594.349,95  ATIVO PERMANENTE

131.174,12123.301,73  PASSIVO FINANCEIRO694.073,45642.635,67  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

562.899,33519.333,94  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA

PRESIDENTE CAU/MS

081.788.101-82

CAU – A4874-7

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/P

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2015
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CAU - MS Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Notas Explicativas

1 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – PARTE A

 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

 

 

 

 

 

 

 

1.      CONTEXTO OPERACIONAL

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) foi criado pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e tem como principal atribuição o 
cumprimento bem como fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua 
competência, registros e a fiscalização do exercício profissional de arquitetos e urbanistas em todo o território estadual. Esta lei também regulamenta o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo; cria o conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs; e dá outras 
providências.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3/8



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) é uma Autarquia Federal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, que presta serviço 
público e tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos em seu Regimento interno.

 

 

2.      DIRETRIZES CONTÁBEIS

 

A)    APRESENTAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS:

 

As demonstrações contábeis levantadas e apuradas em 31 de dezembro de 2015, referente ao exercício do respectivo ano, foram elaboradas em conformidade com a Lei 
nº 4.320/64, com a observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, aos Princípios Contábeis geralmente aceitos, ao Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com as diretrizes apresentadas pelo CAU/BR e, de modo subsidiário, aos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

 

 

 

B)     ATIVO CIRCULANTE:

 

O grupo do Ativo Circulante (AC) apresentou saldo em 31 de dezembro de 2015, no valor de R$ 926.738,57 (Novecentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e oito 
reais e cinquenta e sete centavos), distribuídos da seguinte maneira:

 

CONTA SALDO

ATIVO CIRCULANTE 926.738,57

       Caixa e Equivalentes de caixa 827.063,76

       Créditos a curto prazo 86.739,99

CAU - MS Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
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       Demais créditos e valores a curto prazo 12.934,82

 

Compõem o valor representante da conta Caixa e Equivalentes de caixa os valores apresentados em 31.12.2015:

1.      Na conta Bancos c/ Movimento (Agência 3496-7, c/c 1278843-0, Banco do Brasil S/A) o valor de R$ 34.206,89 (trinta e quatro mil duzentos e seis reais e 
oitenta e nove centavos);

2.      Na conta representante de aplicação financeira CDB/RDB DI (Aplicações Financeiras de curto prazo) o valor de R$ 792.856,87 (setecentos e noventa e 
dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos). 

Compõem o valor representante da conta Créditos a curto prazo os valores apresentados em 31.12.2015:

1.      Créditos reconhecidos na contabilidade como receitas com anuidades de pessoa física e jurídica para o exercício social de 2015 (de acordo com o Plano de 
Ação de 2015 aprovado pela Comissão de Finanças e Administração do CAU/MS, assim como em Plenária Ordinária do CAU/MS e, homologado junto ao 
CAU/BR), e que não foram de fato realizadas no mesmo período.

a.       Créditos a receber com anuidades de Pessoa Física para o exercício de 2015, R$ 17.052,77 (dezessete mil e cinquenta e dois reais e setenta e sete 
centavos);

b.      Créditos a receber com anuidades de Pessoa Jurídica para o exercício de 2015, R$ 16.441,06 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e um reais e seis 
centavos);

2.      Créditos já reconhecidos em exercícios anteriores como receitas na contabilidade e que ainda não foram realizados como receitas nos seus respectivos 
exercícios sociais, nem no atual exercício de encerramento acima disposto.

a.       Créditos a receber com anuidades de Pessoa Física de exercícios sociais anteriores a 2015, no valor de R$ 26.935,88 (vinte e seis mil novecentos e 
trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos);

b.       Créditos a receber com anuidades de Pessoa Jurídica de exercícios sociais anteriores a 2015, no valor de R$ 26.310,28 (vinte e seis mil trezentos e 
dez reais e vinte e oito centavos);

Compõem o valor representante da conta Demais créditos e valores a curto prazo os valores apresentados em 31.12.2015:

1.      O valor referente ao Adiantamento de férias a funcionários para o período de dezembro de 2015, no montante de R$ 12.934,82 
(Doze mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

 

CAU - MS Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
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C)    ATIVO NÃO CIRCULANTE:

 

IMOBILIZADO

 

Os bens integrantes do Ativo Imobilizado são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos de suas respectivas depreciações acumuladas, sendo o seu saldo em 31 de 
dezembro de 2015, de R$ 310.247,05 (trezentos e dez mil duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos).

 

CONTAS SALDO

ATIVO NÃO CIRCULANTE 310.247,05

Bens móveis 560.856,12

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização 
acumuladas.

(250.609,07)

     

Todas as despesas com depreciações obedecem ao princípio da competência sendo contabilizadas dentro do respectivo mês que tenha ocasionado à respectiva 
depreciação.

 

D)    PASSIVO CIRCULANTE:

 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

 

A conta Restos a Pagar Processados corresponde a obrigações empenhadas e liquidadas até em 31 de dezembro de 2015, no valor de R$ 2.472,70 (Dois mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), que compõem o saldo da conta Fornecedor e Contas a Pagar a Curto Prazo. 

CAU - MS Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014
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Por terem percorrido as fases de empenho e entrega ou consumação do serviço prestados junto ao Conselho, faz-se necessário a inscrição de tais valores em restos a 
pagar processados, para a devida baixa em janeiro de 2016.

 

Todos estes valores foram pagos em janeiro de 2016.

 

 

PROVISÕES A CURTO PRAZO 

 

Estão registrados na Contabilidade, mais especificadamente na conta de Provisões a Curto Prazo, os valores respectivos a provisão para férias dos empregados, assim 
como todos os encargos sociais incidentes sobre as respectivas férias, no valor de R$ 120.829,03 (Cento e vinte mil oitocentos e vinte e nove reais e três centavos).

 

1.      Deste valor, consta em Provisões a curto prazo, o valor correspondente a Férias de R$ 92.236,35 (Noventa e dois mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco
centavos);

2.      INSS sobre férias representou R$ 20.291,96 (Vinte mil duzentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos);

3.      FGTS sobre férias ficou registrado na contabilidade em 31.12.2015, o valor de R$ 7.378,33 (Sete mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos);

4.      PIS/PASEP sobre Férias no valor de R$ 922,39 (Novecentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos).

 

E)     PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

 

Não houve registro contábil.
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CAU - MS Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

F)     PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

 

Resultados Acumulados

 

Representam neste grupo os resultados acumulados pelo CAU/MS, desde a sua criação, no montante de R$ 1.113.683,89 (Um milhão, cento e treze mil, seiscentos e 
oitenta e três reais e oitenta e nove centavos).

 

Como o resultado do Exercício apurou um Déficit de R$ 48.006,76 (Quarenta e oito mil e seis reais e setenta e seis centavos), todo este valor foi incorporado ao saldo da 
conta de Resultados Acumulados, por intermédio do encerramento do exercício social de 2015. Em outros termos, os resultados de exercícios sociais anteriores 
absolveram o déficit existente para o exercício de 2015.

 

 

 

 

Campo Grande (MS), 22 de janeiro de 2016.

Página:8/8Impresso em: 28/03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CAU - MS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.807.913/0001-29

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

2.407.150,652.315.236,37        RECEITA CORRENTE

590.623,63649.868,93          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

590.623,63649.868,93            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

590.623,63649.868,93              ANUIDADES

1.681.457,411.504.384,40          RECEITA DE SERVIÇOS

0,006.079,94            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

1.681.344,081.498.183,94            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

113,33120,52            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

108.747,01152.134,02          FINANCEIRAS

21.855,5113.769,14            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

86.891,50138.364,88            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

6.694,232.437,59              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

521,730,00              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

22,5220.901,56              MULTAS SOBRE ANUIDADES

79.653,02115.025,73              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

26.322,608.849,02          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,008.338,28            MULTAS DE INFRAÇÕES

26.322,60510,74            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

2.596.929,272.649.244,60        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DESEMBOLSOS

2.197.874,592.295.403,46            DESPESA CORRENTE

1.162.322,381.273.629,96              PESSOAL

22.005,9315.619,95              MATERIAL DE CONSUMO

341.493,33370.957,58              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

345.060,18303.810,61              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

119.510,7761.298,28              ENCARGOS DIVERSOS

207.482,00270.087,08              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,008.684,99        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

2.601.241,392.655.116,75        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

204.963,945.275,77FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

103.034,0724.711,25              INVESTIMENTOS

-103.034,07-24.711,25FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
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Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

101.929,87-19.435,48GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

744.569,37846.499,24CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

846.499,24827.063,76CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA

PRESIDENTE CAU/MS

081.788.101-82

CAU – A4874-7

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/P

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2015
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CNPJ: 14.807.913/0001-29

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

2.331.533,782.396.736,96VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA2.415.323,662.348.730,20VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.151.774,231.231.489,86PESSOAL E ENCARGOS598.796,64683.362,76CONTRIBUIÇÕES

1.150.288,611.229.854,54REMUNERAÇÃO DE PESSOAL598.796,64683.362,76CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.150.288,611.229.854,54REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS598.796,64683.362,76CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.485,621.635,32BENEFÍCIOS A PESSOAL1.681.457,411.504.384,40EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

1.485,621.635,32BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS1.681.457,411.504.384,40EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

760.889,14663.648,57USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO1.681.457,411.504.384,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

22.005,9315.619,95USO DE MATERIAL DE CONSUMO108.747,01160.120,79VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

22.005,9315.619,95CONSUMO DE MATERIAL21.855,5121.228,61JUROS E ENCARGOS DE MORA

653.882,68555.527,61SERVIÇOS21.855,5121.228,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

140.393,35115.168,90DIARIAS7.215,962.964,89VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

93.151,52119.274,15SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS7.215,962.964,89OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

420.337,81321.084,56SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS79.675,54135.927,29OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

85.000,5392.501,01DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO79.675,54135.927,29MULTAS SOBRE ANUIDADES

85.000,5392.501,01DEPRECIACAO26.322,60862,25OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

207.482,00270.087,08TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS26.322,60510,74VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

207.482,00270.087,08TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS26.322,60510,74RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

207.482,00270.087,08TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS0,00351,51DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

211.388,41231.511,45OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS0,00351,51MULTAS ADMINISTRATIVAS

211.388,41231.511,45DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

211.388,41231.511,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

2.331.533,782.396.736,96Total das Variações Passivas :2.415.323,662.348.730,20Total das Variações Ativas :

83.789,88Superávit do Exercício48.006,76Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL
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Total 2.396.736,96 2.415.323,66 2.396.736,96 2.415.323,66Total

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA

PRESIDENTE CAU/MS

081.788.101-82

CAU – A4874-7

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/P

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2015

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,0025.678,25INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Notas Explicativas

2 - Notas Explicativas ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais

NOTAS EXPLICATIVAS – PARTE B 

EXERCÍCIO - 2015

            Por ser o Demonstrativo de Variações Patrimoniais Quantitativas um instrumento de informação de difícil compreensão, fez-se necessário a utilização de
notas explicativas para que fosse possível a composição dos saldos constantes do mesmo. Abaixo segue o esboço das notas explicativas Parte B (Demonstração das
Variações Patrimoniais Quantitativas):

Compõe os saldos constantes da Demonstração das Variações Patrimoniais de 2015

I – TABELA 1. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

NATUREZA R$ R$

I - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   683.362,76

a) Anuidades Pessoa Física do Exercício 548.800,74  

b) Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior 688,00  

c) Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício 100.380,19  

d) Créditos a Receber do Exercício     
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           d.1) Anuidades    

                      d.1.1) Pessoa Física 17.052,77  

                      d.1.2) Pessoa Jurídica 16.441,06  

SUBTOTAL 683.362,76  

 

As Contribuições Sociais  são  representadas  pelas Anuidades,  tanto  de pessoas  físicas quanto de  pessoas  jurídicas,  e estão disciplinadas  em dois  grandes
grupos de contas: Anuidades do Exercício e Anuidades do Exercício Anterior.

Para as Anuidades de Pessoa Física do Exercício, o demonstrativo contábil a ser utilizado é o Balanço Orçamentário. As anuidades de 2015, representadas
pela conta de Receita de Contribuições (Sintética), subconta Pessoa Física do Exercício (analítica) tiveram receitas realizadas no período no valor de R$ 548.800,74
(quinhentos  e  quarenta  e  oito  mil,  oitocentos  reais  e  setenta  e  quatro  centavos),  conforme  tabela  acima  disposta.  Estes  dados  foram  diretamente  extraídos  do
SICCAU, relatório financeiro, o qual fora reconhecida na contabilidade de acordo com o modo de contabilização adotada junto ao CAU/BR. 

Para  as  Anuidades  de  Pessoa  Física  do  Exercício  Anterior,  o  demonstrativo  contábil  a  ser  utilizado  é  o  Balanço  Orçamentário.  O  valor  que  consta  da
contabilidade em 31 de dezembro de 2015 para Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior  (analítica) é de R$ 688,00  (seiscentos e oitenta e oito  reais).
Quanto às anuidades de exercícios anteriores, não há um relatório extraído do SICCAU que apresente valores confiáveis para tanto. Logo, este valor  representa
somente  receitas  auferidas  junto  a  processos  inscritos  em  dívida  ativa,  ainda  na  constância  do  CREA/MS  e  que  tiveram  substituição  do  polo  ativo  com  a
criação/constituição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS). Ao todo são 3 (três) processos conciliados em andamento, o que
representou a adimplência de dois dos três processos de acordo, e uma receita auferida nesta ordem.

Toda  documentação  relativa  aos  acordos  firmados  com  os  executados  em  processo  de  dívida  ativa,  oriundos  do  CREA/MS  encontram-se  dispostos  na
Secretaria Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, disciplinando dados do acordo, dados do executado, número do processo, entre
outros.

 Para as Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício, o demonstrativo contábil a ser utilizado é o Balanço Orçamentário. As anuidades de Pessoa Jurídica de
2015, representadas pela conta de Receita de Contribuições (Sintética), subconta Pessoa Jurídica do Exercício (analítica) tiveram receitas realizadas no período no
valor  de  R$  100.380,19  (cem  mil,  trezentos  e  oitenta  reais  e  dezenove  centavos),  conforme  tabela  acima  disposta.  Estes  dados  foram  diretamente  extraídos  do
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valor  de  R$  100.380,19  (cem  mil,  trezentos  e  oitenta  reais  e  dezenove  centavos),  conforme  tabela  acima  disposta.  Estes  dados  foram  diretamente  extraídos  do
SICCAU, relatório financeiro, o qual fora reconhecida na contabilidade de acordo com o modo de contabilização adotada junto ao CAU/BR. 

Quanto aos créditos a  receber do exercício,  trata-se de valores  reconhecidos na contabilidade assim da  implantação dos valores  relativos à aprovação do
Plano de Ação de 2015,  aprovado em comissão de  finanças e  sessão ordinária  do CAU/UF bem como  em comissão de  finanças  e  sessão plenária ordinária  do
CAU/BR. Na verdade, a contabilidade, por  rotina administrativa,  reconhece os valores dispostos no Plano de Ação  já como valores a  receber  logo no  início do
exercício social. Como as receitas auferidas (realizadas) foram abaixo dos valores reconhecidos como créditos a receber, estes valores integram as Contribuições
Sociais disposta no demonstrativo contábil Variações Patrimoniais. 

Cabe  ressaltar  que  quanto  às  receitas  realizadas  constantes  do  Balanço  Orçamentário  e  dispostas  de  maneira  agrupada  no  demonstrativo  das  Variações
Patrimoniais Quantitativas, os valores foram contabilizados segundo diretrizes contábeis e gerenciais do CAU/BR e em pleno acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.    

II – TABELA 2. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA – EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

NATUREZA R$ R$

I – EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS 
E DIREITOS.

  1.504.384,40

a)      Emolumentos com registro de responsabilidade    

                  RRT – Registro de Responsabilidade Técnica 1.498.183,94  

b)      Emolumentos com Expedições de Certidões    

                  Pessoa Física 6.079,94  

CAU - MS
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c)      Receitas Diversas    

                  Direitos Autorais 120,52  

SUBTOTAL 1.504.384,40  

 

Para as variações  patrimoniais aumentativas decorrentes  da Exploração  e venda de  bens,  serviços e  direitos,  todos  os dados  foram  extraídos do  Balanço
Orçamentário. 

A receita realizada com emolumentos com registro de responsabilidade técnica – RRT foi de R$ 1.498.183,94 (Um milhão quatrocentos e noventa e oito mil,
cento e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), de acordo com os dados extraídos do SICCAU, relatório financeiro. Em comparação com os dados extraídos
da Variação Patrimonial Aumentativa do exercício social do ano anterior, fica nítida uma queda na arrecadação do exercício em relação a receitas com emolumentos
com registro de responsabilidade técnica na ordem de 10,8936%. 

Quanto às receitas com emolumentos com Expedição de Certidões houve um reconhecimento de receitas na ordem de R$ 6.079,94 (Seis mil e setenta e nove
reais e noventa e quatro centavos), constantes como observado acima no Balanço Orçamentário do período. Estas receitas representam os valores recebidos a título
de receitas com expedições de certidões junto ao CAU/UF. Em 2014, o CAU/MS não obteve receitas com Emolumentos com expedições de certidões.

Em receitas diversas estão reconhecidas as receitas com Direitos Autorais no valor de R$ 120,52 (Cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos). Este dado
fora extraído do relatório financeiro gerado no SICCAU, também do relatório financeiro, para o exercício em questão.

    Cabe ressaltar que quanto às receitas  realizadas constantes do Balanço Orçamentário e dispostas de maneira agrupada no demonstrativo das Variações
Patrimoniais Quantitativas, os valores foram contabilizados segundo diretrizes contábeis e gerenciais do CAU/BR e em pleno acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.    

III – TABELA 3. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

NATUREZA R$ R$
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I – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
FINANCEIRAS

  160.120,79

a)      Receitas com juros de mora sobre anuidades 13.769,14  

b)      Receitas com atualização monetária sobre 
anuidade

2.437,59  

c)      Receitas com documentos de fiscalização (multas 
de infrações)

7.986,77  

d)     Receitas com multa sobre anuidades – Pessoa 
Física

20.901,56  

e)      Rendimentos de Aplicação Financeira – 
CDB/RDB títulos de renda fixa

115.025,73  

SUBTOTAL 160.120,79  

 

Quanto as Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, para a contabilidade estes valores estão dispostos em 5 (cinco) grande grupos de contas: a)
Juros de Mora sobre Anuidades; b) Receitas com Atualização Monetária sobre Anuidades; c) Receitas com Atualização Monetária sobre Multas de Infrações; d)
Multas sobre Anuidades; e) Receitas com rendimentos de Aplicação Financeira (CDB/RDB – Títulos de Renda Fixa).

Neste tópico há uma grande divisão quanto ao reconhecimento das receitas acima dispostas (tabela 3). Para as receitas dispostas nas letras “a”, “b”, “c” e “d”,
os dados são todos extraídos dos relatórios financeiros constantes do SICCAU. Já para as receitas realizadas constantes da letra “e”, os valores são extraídos dos
extratos bancários relativos à conta de aplicação financeira do período.

Todos os valores reconhecidos na contabilidade como receita tem como contrapartida algum relatório, ainda que de cunho gerencial, extraído ou do SICCAU
ou de extrato bancário.

CAU - MS
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A receita com Juros de Mora sobre Anuidades representa valores reconhecidos na contabilidade e, que estão de inteiro acordo e teor com dispositivos legais
que regulamentam a aplicação dos juros de mora sobre as anuidades e demais  tributos em atraso, pagos pelos arquitetos e urbanistas de Mato Grosso do Sul. O
mesmo ocorre para as receitas com atualização monetária, multa de infrações e multas sobre anuidades.

Como disposto acima, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul possui aplicado em títulos de renda fixa CDB/RDB o valor de R$
792.856,87  (Setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e  seis  reais e oitenta e  sete centavos),  em 31 de dezembro de 2015, valor este extraído  do
balancete contábil do período. Este tipo de aplicação financeira (Título de renda Fixa CDB/RDB) gerou para o CAU/MS uma receita financeira de R$ 115.025,73
(Cento e quinze mil e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), conforme consta da tabela acima. 

Quando comparado com o mesmo demonstrativo contábil para o exercício social de 2014, as Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de receitas
financeiras representaram um aumento na ordem de 47,2415%, em grande parte devido à conta de aplicação financeira em títulos de renda fixa, que no ano de 2014
foi responsável por receitas  financeiras no  total de R$ 79.653,02 (Setenta e nove mil,  seiscentos e cinquenta e  três  reais e dois centavos), e em 2015 este valor
“saltou” para R$ 115.025,73 (Cento e quinze mil e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), um aumento de 44,4085%.

De acordo com o Balanço Patrimonial extraído para o período de 2015, compõe o valor de Caixa e Equivalentes de caixa os valores da conta Banco conta
movimento R$ 34.206,89 (Trinta e quatro mil, duzentos e seis reais e oitenta e nove centavos), e a conta de Aplicação Financeira em CDB/RDB títulos de renda fixa
R$  792.856,87  (Setecentos  e  noventa  e  dois  mil,  oitocentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  oitenta  e  sete  centavos),  perfazendo  ambas  um  total  equivalente  a  R$
827.063,76 (Oitocentos e vinte e sete mil, e sessenta e três reais e setenta e seis centavos).

Cabe  ressaltar  que  quanto  às  receitas  realizadas  constantes  do  Balanço  Orçamentário  e  dispostas  de  maneira  agrupada  no  demonstrativo  das  Variações
Patrimoniais Quantitativas, os valores foram contabilizados segundo diretrizes contábeis e gerenciais do CAU/BR e em pleno acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.    

IV – TABELA 4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

NATUREZA R$ R$

I – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   862,25

a)      Variação Patrimonial Aumentativa a classificar    
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                     Receitas não identificadas 510,74  

b)      Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas    

                     Multas Administrativas 351,51  

SUBTOTAL 862,25  

 

Quanto a  Receitas  com Outras  Variações  Patrimoniais  Aumentativas,  a  contabilidade  reconheceu  como receita  no  exercício  social de  2015,  apenas  dois
valores dispostos acima. 

Com receitas não identificadas foram reconhecidas o valor de R$ 510,74 (Quinhentos e dez reais e setenta e quatro centavos), que representa depósitos ou
transferências na conta corrente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, e que não há uma contrapartida legal para este valor realizado. Em
outros termos, este valor não é representativo de receitas com anuidades, com taxas administrativas, multas, moras sobre anuidades, registros de responsabilidade
técnica ou qualquer receita com emolumentos não disciplinados como exemplos anteriores. Na verdade, por não saber identificar tal valor a contabilidade acaba por
reconhecer em receitas não identificadas.

Receitas com Multas Administrativas representou um total de R$ 351,51 (trezentos e cinquenta e reais e cinquenta e um centavos).

Cabe mencionar que, em comparação com o mesmo demonstrativo contábil de Variações Patrimoniais Quantitativas de 2014, Outras Variações Patrimoniais
Aumentativas tiveram uma expressiva queda. Para o ano calendário de 2014, o valor constante do demonstrativo em questão foi de R$ 26.322,60 (Vinte e seis mil,
trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), já para 2015 o valor foi de R$ 862,25 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), uma queda de
96,7243%. 

O motivo para esta queda significativa existe. A contabilidade passou a adotar o mesmo pensamento de contabilização do CAU/BR para as receitas com
emolumentos com registro de responsabilidade técnica – RRT, bem como para receitas com emolumentos com expedições de certidões, direitos autorias, multas
infrações e documentos de fiscalização. Antes, em 2014 todas estas receitas eram reconhecidas como outras receitas, ou como receitas não identificadas. Isso não
mais se operou em 2015.

  Cabe  ressaltar que  quanto às  receitas  realizadas  constantes do  Balanço  Orçamentário e  dispostas de  maneira agrupada  no demonstrativo  das  Variações
Patrimoniais Quantitativas, os valores foram contabilizados segundo diretrizes contábeis e gerenciais do CAU/BR e em pleno acordo com as Normas Brasileiras de
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Patrimoniais Quantitativas, os valores foram contabilizados segundo diretrizes contábeis e gerenciais do CAU/BR e em pleno acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.    

 

V – TABELA 5. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA – PESSOAL E ENCARGOS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

NATUREZA R$ R$

I – PESSOAL E ENCARGOS   1.231.489,86

a)      Pessoal e Encargos    

                 a.1) Remuneração Pessoal    

                         a.1.1) Salários 704.509,78  

                         a.1.2) Gratificação de Função 73.619,75  

                         a.1.3) Gratificação de Natal - 13º salário 69.356,39  

                         a.1.4) Férias 55.216,91  

                         a.1.5) 1/3 de férias – CF/88 20.092,06  

                         a.1.6) Abono de Férias 5.327,73  
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                         a.1.7) Horas Extras 13.336,02  

SUBTOTAL – Pessoal e encargos 941.458,64  

                 a.2) Encargos Sociais    

                         a.2.1) INSS Patronal 196.827,68  

                         a.2.2) FGTS 81.161,31  

                         a.2.3) PIS s/ folha de Pagamento 9.292,41  

SUBTOTAL – Encargos sociais 287.281,40  

b)      Benefícios a Pessoal    

                 b.1) Benefícios a Pessoal    

                         b.1.1) Vale Transporte 1.635,32  

SUBTOTAL – Benefícios a pessoal 1.635,32  

c)      Outros valores     
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                 c.1) Valores não identificados    

                         c.1.1) Valores não identificados 1.114,50  

SUBTOTAL – Valores não identificados 1.114,50  

SUBTOTAL 1.231.489,86  

 

Passa a análise dos fatos contábeis que compõe o saldo das variações patrimoniais diminutivas em 2015.

Em relação a despesas com pessoal e encargos, os valores apresentados acima estão todos dispostos no Balanço Orçamentário de 2015, com exceção para os
valores não identificados, e constituem o saldo das despesas liquidadas do período. 

Em 2015, o valor depreendido com salários  (conta analítica), gratificação de  função (conta analítica), gratificação de natal – 13º salário (conta analítica),
férias (conta analítica), adicional de 1/3 (um terço) sobre férias (conta analítica), abono de férias (conta analítica) e horas extras (conta analítica), representou um
total de R$ 941.458,64 (novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). 

Todos  os  processos  administrativos  referentes  as  Folhas  de  Pagamento  do  período  de  2015  encontram-se  dispostos  junto  a  equipe  de  Assessoria
Administrativa deste Conselho.

Quando comparados os valores gastos com Remuneração com pessoal em 2015 com os valores gastos em 2014, houve um aumento de 10,9196%. 

Os valores gastos com encargos sociais (INSS, FGTS e PIS sobre a folha de pagamento) em 2015 representaram R$ 287.281,40 (Duzentos e oitenta e sete
mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). 

A contabilidade certifica  que para  os valores  recolhidos para  os encargos  sociais, os  mesmos estão  de  inteira  conformidade com  a  legislação  trabalhista
aplicável.

Quando comparados os valores gastos com Encargos Sociais em 2015 com os valores gastos em 2014, houve um aumento de 13,6151%. 

Os valores depreendidos com benefícios a pessoal (somente vale transporte), apresentaram valores de R$ 1.635,32 (Um mil seiscentos e trinta e cinco reais e
trinta e dois centavos). 
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Quando comparados os valores gastos com Benefícios a pessoal em 2015 com os valores gastos em 2014, houve um aumento de 10,0766%.

Por fim, e não menos importante, existe uma divergência apresentada entre os demonstrativos contábeis fechados para o exercício social de 2015. Para o
Balanço  Orçamentário  de  2015,  em  nenhum  momento  foram  encontrados  os  valores  pertinentes  à  quantia  descrita  acima  como  “valores  não  identificados”.  A
Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou para 2015, um total de despesas com Pessoal e encargos um total de R$ 1.231.489,86, enquanto o
Balanço Orçamentário para a mesma natureza de despesa apresentou um total de R$ 1.230.375,36. Esta diferença de R$ 1.114,50 (Um mil, cento e quatorze reais e
cinquenta  centavos)  foi  adicionado  a  tabela  anterior  na  intuição  única  de  informação,  uma  vez  que  a  contabilidade  deste  Conselho  trabalha  junto  aos  demais
relatórios financeiros e gerenciais para que este valor seja desvendado o quanto antes possível.

Cabe  ressaltar  que  quanto às  despesas  liquidadas  constantes do  Balanço  Orçamentário  e dispostas  de  maneira  agrupada no  demonstrativo  das  Variações
Patrimoniais Quantitativas, os valores foram contabilizados segundo diretrizes contábeis e gerenciais do CAU/BR e em pleno acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.    

Assim estão dispostas as Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de despesas com pessoal e encargos para o período de 2015.

  VI – TABELA 6. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA – USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

NATUREZA R$ R$

I – USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE 
CAPITAL FIXO

  663.648,57

a)      Uso de material de consumo    

                 a..1) material de consumo 15.619,95  

SUBTOTAL – Material de consumo 15.619,95  
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b)      Serviços    

                 b.1) diárias     

                            b.1.1) Diárias de conselheiros e 
convidados

91.924,00  

                            b..1.2) Diárias de funcionários 23.244,90  

SUBTOTAL – Diárias 115.168,90  

      b.2) Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas    

                            b.2.1) Despesas com locomoção – 
conselheiros e convidados

19.711,70  

                            b.2.2) Despesas com locomoção – 
funcionários

298,00  

                            b.2.3) Despesas com passagens aéreas para 
conselheiros e convidados

50.699,92  

                            b.2.4) Despesas com passagens aéreas para 
funcionários

19.452,53  

                            b.2.5) Despesas com remuneração de 
estagiários

29.112,00  
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SUBTOTAL – Serviços de Terceiros Pessoas Físicas 119.274,15  

                   b.3) Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas     

                            b.3.1) IPTU da sede do CAU/MS em 2015 18.410,13  

                            b.3.2) Serviços de terceiros (valor extraído 
do Balanço Orçamentário menos o valor das Passagens)

233.658,16  

                            b.3.3) Encargos Diversos    

                                     b.3.3.1) Indenizações e restituições 6.389,31  

                                     b.3.3.2) Taxas bancárias 1.055,86  

                                     b.3.3.3) Taxa bancária de Serviços 
de Cobrança

53.853,11  

                            b.3.4) Restos a pagar não processados – 
Liquidados

   

                                     b.3.4.1) Serviços de terceiros – 
pessoa jurídica (restos a pagar não processados)

7.717,99  

SUBTOTAL – Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas 321.084,56  
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c)      Depreciação, Amortização e Exaustão    

                    c.1) Depreciação 92.501,01  

SUBTOTAL – Depreciação 92.501,01  

SUBTOTAL 663.648,57  

 

Embora  a  tabela  6  (VARIAÇÃO  PATRIMONIAL  DIMINUTIVA  –  USO  DE  BENS,  SERVIÇOS  E  CONSUMO  DE  CAPITAL  FIXO)  seja  bastante
elucidativa, cabem alguns apontamentos contábeis com relação a mesma:

I – os valores  extraídos do Balanço Orçamentário  para o exercício de  2015, com despesas com  materiais de consumo foi  o mesmo valor encontrado  na
Demonstração  das  Variações  Patrimoniais  Diminutivas,  natureza  material  de  consumo.  Compõe  esta  conta  contábil  sintética  os  seguintes  itens:  material  de
expediente, de informática, de copa e cozinha, materiais para manutenção de bens móveis, combustíveis e lubrificantes, bem como bandeiras, flâmulas e placas.

II – os serviços estão dispostos em três grandes grupos, acima já elencados na tabela anterior. Com relação às diárias, os valores considerados são os valores
com despesas com diárias tanto para conselheiros e convidados, como para diárias com funcionários. 

Para os  serviços terceiros – pessoa física,  os  valores  considerados  são  os de  despesas  com  locomoção,  tanto  de  conselheiros  e  convidados,  como  para
funcionários, despesas com passagens aéreas para conselheiros, passagens aéreas para funcionários e despesas com remuneração de estagiários. Todos os valores
foram extraídos diretamente do Balanço Orçamentário do exercício.

Para os serviços de terceiros – pessoa jurídica, os valores considerados são os de despesas com IPTU da sede do CAU/MS em 2015, despesas com serviços
de terceiros dispostos no Balanço Orçamentário, excluídas para este último valor os gastos com despesas com passagens aéreas. Ainda somam-se a estas despesas, as
despesas com encargos sociais, e por fim, as despesas com restos a pagar não processados liquidados, que consta do Balanço Orçamentário para o exercício de 2015.

III – ainda dentro dos valores de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, a contabilidade  reportou os valores com depreciação, na ordem de R$
92.501,01. Cabe mencionar que a contabilidade dispõe de mecanismo de gestão muito qualificado para o devido controle do patrimônio da Autarquia. Todas as
despesas com  depreciações  são  automáticas,  o  que  diminui  os  riscos  de  erros  de  contabilização,  uma  vez  que  bastam  os  bens  adquiridos  estarem  corretamente
cadastrados, os valores são gerados e processados automaticamente, sempre em obediência ao princípio da competência. 

 Contudo, embora haja um aumento nas despesas com depreciação em comparação com o Demonstrativo das Variações Patrimoniais de 2014, as despesas
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 Contudo, embora haja um aumento nas despesas com depreciação em comparação com o Demonstrativo das Variações Patrimoniais de 2014, as despesas
com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo representou uma queda aproximadamente de 12,78%.

Cabe  ressaltar  que  quanto às  despesas  liquidadas  constantes do  Balanço  Orçamentário  e dispostas  de  maneira  agrupada no  demonstrativo  das  Variações
Patrimoniais Quantitativas, os valores foram contabilizados segundo diretrizes contábeis e gerenciais do CAU/BR e em pleno acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.    

Assim estão dispostas as Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de despesas com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo para o período de
2015.

VII – TABELA 7. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA – TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

NATUREZA R$ R$

I – TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   270.087,08

a)      Transferências Correntes    

                 a.1) Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF 95.783,00  

b)      Convênios, Contratos e Patrocínio    

                 b.1) Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades 25.000,00  

c)      Centro de Serviços Compartilhados    

                  c.1) CSC 135.731,00  
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      c.2) Fundo de reserva do Centro de Serviços 
compartilhados

13.573,08  

SUBTOTAL 270.087,08  

 

            Estão dispostas neste grupo de contas da Variação Patrimonial Diminutiva todas as transferências concedidas ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UFs,
bem como aportes financeiros tendo em vista a manutenção do Centro de Serviços Compartilhados para o exercício de 2015.

             Em  2015,  ocorreu  um  evento  novo  perante  o  CAU/MS,  que  foi  a  concessão  de  patrocínio  a  duas  entidades  que  deveriam  desenvolver  trabalhos  ou
eventos/feiras ligadas diretamente a arquitetura e ao urbanismo em Mato Grosso do Sul. Até então, o CAU/MS nunca havia antes desembolsado quantia referente a
ajuda a terceiros para a realização de feiras ou eventos ligados a arquitetura.

            Os valores celebrados com contratos de patrocínio  somam R$ 25.000,00  (vinte e cinco mil  reais),  e estão em  inteiro  teor com as normas dos editais de
patrocínio abertos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul para o ano calendário de 2015.

Cabe  ressaltar  que  quanto às  despesas  liquidadas  constantes do  Balanço  Orçamentário  e dispostas  de  maneira  agrupada no  demonstrativo  das  Variações
Patrimoniais Quantitativas, os valores foram contabilizados segundo diretrizes contábeis e gerenciais do CAU/BR e em pleno acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.    

Assim estão dispostas as Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de despesas com Transferências concedidas para o período de 2015.

VIII – TABELA 8. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

NATUREZA R$ R$

I – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS

  231.511,45
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a)      Diversas variações patrimoniais diminutivas    

                a.1) Aluguel de imóvel Pessoa Física 231.511,45  

SUBTOTAL 231.511,45  

 

            Para o  último grupo  de contas do  Demonstrativo das  Variações Patrimoniais Diminutivas  de 2015,  encontra-se as despesas  com aluguel  dos prédios  do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul em Campo Grande (MS), bem como as despesas com aluguel de imóvel de pessoa física para o prédio
do CAU/MS em Dourados (MS).

            No relatório constante do Balanço Orçamentário de 2015, as despesas com Aluguel de imóvel de pessoa física somam R$ 249.921,58 (Duzentos e quarenta e
nove mil, novecentos e vinte um reais e cinquenta e oito centavos). Deste valor é necessário retirar o valor do IPTU da sede do CAU/MS, no valor de R$ 18.410,13,
que foi indevidamente contabilizado como despesas com aluguel de imóvel de pessoa física.

Cabe  ressaltar  que  quanto às  despesas  liquidadas  constantes do  Balanço  Orçamentário  e dispostas  de  maneira  agrupada no  demonstrativo  das  Variações
Patrimoniais Quantitativas, os valores foram contabilizados segundo diretrizes contábeis e gerenciais do CAU/BR e em pleno acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.    

Assim estão dispostas as Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de despesas com Aluguel de Imóvel de Pessoa Física para o período de 2015.

 

Campo Grande (MS), 22 de janeiro de 2016.
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Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


