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2 - 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/2017 esta estruturada da seguinte maneira:
 

1. Elementos pré-textuais;1.

2. Apresentação;2.

3. Visão Geral da unidade prestadora de contas;3.

4. Planejamento organizacional e Resultados;4.

5. Governança, gestão de risco e controles internos;5.

6. Áreas especiais da gestão;6.

7. Relacionamento com a sociedade;7.

8. Desempenho financeiro e informações contábeis8.

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

10. Outras informações relevantes;10.

11. Anexos e apêndices;11.

12. Outros itens de informação.12.

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
2017, o controle orçamentário dos gastos, despesas e desembolsos efetuados durante o
ano calendário em análise. Na aba Planejamento organizacional estão estruturadas as
planilhas e informações 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/2017.
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 2017, conforme Deliberação Plenária nº 245 DPOMS0068-08.2017, aprova a
proposta  apresentada pela  Coordenadora da CEMS Arquiteta  e  Urbanista  Vera  Lucia
Giraldelli Peri e suspender o 2º Edital de Patrocínio 2017, visando evitar entendimentos
equivocados na aplicação dos recursos financeiros do CAUMS; Considerando a Deliberação
nº 13/2017 CEN-CAU/BR de 22 de junho de 2017 que trata das condutas vedadas durante o
processo  eleitoral  e  determina  que  não  poderá  haver  qualquer  execução  financeira
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decorrente de convênio referente a Edital  de Assistência Técnica em Habitação Social
durante  o  período eleitoral;  Ambos os  projetos  não foram realizados em 2017,  sendo
reprogramado para o Plano de Ação aprovado para exercício 2018.
Em contrapartida o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS)
formalizou, no dia 25 de maio, a assimatura da escritura de doação do Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul, de uma área equivalente a mais de 1.000 m² para construção da
futura sede própria do conselho.
Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
No decorrer do exercício de 2017, às metas realizadas e resultados alcançados no período,
foram ajustadas no processo das reprogramações do Plano de Ação e Orçamento 2017, que
ocorreram no período, observando as prioridades e estratégias definidas nas Diretrizes para
Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação 2017 do CAU/MS. As ações relacionadas
a Patrocínio e Assistência Técnica foram suspensas conforme Deliberação Plenária nº 245
DPOMS0068-08.2017,  aprova  a  proposta  apresentada  pela  Coordenadora  da  CEMS
Arquiteta e Urbanista Vera Lucia Giraldelli Peri e suspender o 2º Edital de Patrocínio 2017,
visando  evitar  entendimentos  equivocados  na  aplicação  dos  recursos  financeiros  do
CAUMS; Considerando a Deliberação nº 13/2017 CEN-CAU/BR de 22 de junho de 2017 que
trata das condutas vedadas durante o processo eleitoral e determina que não poderá haver
qualquer execução financeira decorrente de convênio referente a Edital  de Assistência
Técnica em Habitação Social durante o período eleitoral; Ambos os projetos não foram
realizados em 2017, sendo reprogramado para o Plano de Ação aprovado para exercício
2018. Em Relação a Despesas com pessoal verificou-se a necessidade de criar um piso
salarial  para os concursados, considerando a existência de diversos cargos com baixa
remuneração e exigência de uma qualificação melhor, com o aproveitamento de funcionários
que fazem parte do quadro efetivo, de forma a incentivar a melhoria da produtividade de
nossos colaboradores. Em analise da inflação dos anos de 2014, 2015 e 2016 e que nos
anos de 2015 e 2016 os salários dos funcionários do CAU/MS não foram corrigidos. Por
ordem da Presidência foi instituido para os cargos de auxiliar administrativo e assistente
financeiro, a ser praticado no CAU/MS, no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos
reais),  conforme disposição do inciso IV do art.  7º da Constituição Federal¹.  Conforme
Deliberação Plenária nº 220 DPOMS 0066-05.2017, onde impactou significativamente o
planejamento, uma vez que o reajuste aplicado não estava previsto.  O CAU/MS fez duas
reprogramações em 2017, a primeira reprogramação de 2017, foi realizada no inicio do ano,
por solicitação da Presidência com base nos valores de inscrições de divida ativa, que não
estavam contemplados no Plano de Ação aprovado para 2017. A segunda reprogramação,
foi  realizada  conforme  as  Diretrizes  para  reprogramação  do  plano  de  ação  2017
encamingado pelo CAU/BR.
Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório
Campo Inaplicável.
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

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 8411600

ENDEREÇO ELETRÔNICO presidente@caums.org.br

PÁGINA INTERNET www.caums.org.br

ENDEREÇO POSTAL RUA ESPIRITO SANTO

CIDADE Campo Grande UF MS

BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS CEP 78020080

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
 De acordo com o art. 34 da Lei de Criação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal, 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;
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3.2 NORMAS 

 

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.”

Informações adicionais
Não houve.

 

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 nº 190/2015-2017 CAU/MS – DPOMS 062-01/2017 de 19 de janeiro
de 2017 - Aprova a composição da Comissão de Ética e Disciplina (CED/MS) e eleição do
Coordenador

Deliberação Plenária nº 191/2015-2017 CAU/MS – DPOMS 062-02/2017 de 19 de janeiro
de 2017 - Aprova a composição da Comissão de Ensino e Formação (CEF/MS) e eleição do
Coordenador 

Deliberação Plenária nº 192/2015-2017 CAU/MS – DPOMS 062-03/2017 de 19 de janeiro
de 2017 - Aprova a composição da Comissão de Exercício Profissional (CEP/MS) e eleição
do Coordenador

Deliberação Plenária nº 193/2015-2017 CAU/MS – DPOMS 062-04/2017 de 19 de janeiro
de 2017 - Aprova a composição da Comissão de Finanças e Administração (CFA/MS) e
eleição do Coordenador

Deliberação  Plenária  nº  194/2015-2017  CAU/MS  –  DPOMS  063-01/2017  de  16  de
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3.3 HISTÓRICO 

fevereiro de 2017 - Aprova Eleição do 2º vice presidente do CAU/MS 

Deliberação  Plenária  nº  196/2015-2017  CAU/MS  –  DPOMS  063-03/2017 de  16  de
fevereiro de 2017 - Aprova Composição da CCP e eleições do coordenador para 2017

Deliberação  Plenária  nº  197/2015-2017  CAU/MS  –  DPOMS  063-04/2017 de  16  de
fevereiro de 2017 - Reformulação do Organograma funcional do CAU/MS 

Deliberação Plenária nº 208/2015-2017 CAU/MS – DPOMS 064-04/2017 de 23 de março
de 2017 - Dispõe sobre as multas e sobre a negociação de valores devidos ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS)

Deliberação Plenária nº 220/2015-2017 CAU/MS – DPOMS 066-05/2017 de 25 de maio
de 2017 - Dispõe sobre o Quadro de Pessoal, Cargos e Salários, institui o piso salarial para
os funcionários do CAU/MS, concede reajuste salarial e dá outras providências.

Deliberação Ad Referendum nº 28/2015-2017 CAU/MS de 14 de junho de 2017 - Aprova
a composição da Comissão Eleitoral Estadual (CE-MS)

Deliberação Plenária nº 245/2015-2017 CAU/MS – DPOMS 068-08/2017 de 20 de julho
de 2017 - Suspensão do 2º Edital de Patrocínio 2017

Deliberação Plenária nº 246/2015-2017 CAU/MS – DPOMS 068-09/2017 de 20 de julho
de  2017  -  Aprova  a  celebração  do  Termo de  Cooperação  Técnica  e  Cultural  entre  o
CAU/MS e a instituição Reclame Aqui.

Deliberação  Plenária  nº  277/2015-2017  CAU/MS  –  DPOMS  072-09/2017 de  23  de
novembro de 2017 - Alteração do Regimento Interno do CAU/MS
 

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
Deliberação Plenária nº 277/2015-2017 CAU/MS – DPOMS 072-09/2017 de 23 de novembro
de 2017 - Alteração do Regimento Interno do CAU/MS

Informações adicionais
www.caums.org.br
www.transparencia.caums.gov.br

 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF foram criados com a 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
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3.4 ORGANOGRAMA 

 

 

 

representatividade para a profissão.
 
Autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito publico, o CAU possui a 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. 24 da Lei nº 12.378/2010).
 

 

ANEXO - Organograma CAU.MS 2017 - Vide anexo do tópico 3.4 no final da seção
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Organograma CAU.MS 2017 - Anexo do
tópico 3.4

 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

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

Rua Espirito Santo, nº 205 CEP 79.020-080, Jardim dos Estados, Campo Grande, MS. (67) 3306-3252 / 3306-7848 

 

 

 

 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

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

Rua Espirito Santo, nº 205 CEP 79.020-080, Jardim dos Estados, Campo Grande, MS. (67) 3306-3252 / 3306-7848 

 

 
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: - -  

Provimento: Livre Provimento (  )  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 à 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: - -  

Provimento: Livre Provimento (  )  Concursado (  ) 
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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: ASSESSOR JURÍDICO 

 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Direito  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Descrição Sumária das Atividades: Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área Jurídica com 

base nas determinações de seu supervisor, fazendo cumprir as normas e instruções de serviço, com eficácia, para o 

desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Diego Luiz Rojas Lube 

Provimento: Livre Provimento ( )  Concursado ( X ) 

 

 

 

TITULO DE CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 

 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Direito  

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Descrição Sumária das Atividades: Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área Jurídica com 

base nas determinações de seu supervisor, fazendo cumprir as normas e instruções de serviço, com eficácia, para o 

desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Elias Pereira de Souza 

Provimento: Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

 

 

TITULO DE CARGO: ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 

 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Comunicação Social  
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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: Stephanie Lara Souza Ribas 

Provimento: Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

 

 

 

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: Priscilla de Oliveira Gonçalves 

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. 
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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: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Fiscalização 

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: 02 

Ocupante Atual: Alex Taylor Franco Saldanha  

Ocupante Atual: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

 

 

 

TITULO DE CARGO: GERÊNTE 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 
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Ocupante Atual: Claudia Dias Lopes 

Provimento: Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

TITULO DE CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativa e Financeira 

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: 02 

Ocupante Atual: Edna Rosa da Silva 

Ocupante Atual: Natally de Almeida Leite Ifram 

Provimento: Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

 

 

 

TITULO DE CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativa e Financeira 

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 Administrativa e Financeira 

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 
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ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativa e Financeira 

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 Administrativa e Financeira 

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 Administrativa e Financeira 

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: 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. 
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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: 03 

Ocupante Atual: Talita Assunção Souza 

Ocupante Atual: Pollyana Meireles Cordeiro  

Ocupante Atual: Leonardo de Oliveira Fava 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

 

 

 



4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

A presente seção 4 – Planejamento organizacional e resultados, que agora apresentamos,
visa o acompanhamento e execução do Plano de ação e Orçamento do exercício de 2017.
Trazendo os  resultados apresentados com os indicadores do mapa estratégico  e  dos
projetos e atividades, com metas físicas e financeiras que permitam comparar os resultados
alcançados com aqueles projetados no Plano de Ação aprovado para 2017.
No exercício de 2017, tivemos 2 reprogramações do Plano de Ação para o ano de 2017, que
serão detalhadas nos próximos subitens. O Plano de Ação para este exercício de 2017,
foram desenvolvidas 15 iniciativas estratégicas sendo 9 projetos e 6 atividades.
 
 

 

“O Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compreendendo a Unidade Nacional –
CAU/BR e as Unidades Estaduais – CAU/UF, autarquia criada pela Lei 12.378/2010, tem
como função “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”.
O Planejamento Estratégico busca através da avaliação dos resultados obtidos com a
aplicação da estratégia atual, bem como de uma reflexão sobre os cenários de atuação e de
recursos, estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a atualização dos
planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF, visando o alcance dos objetivos estabelecidos
no Mapa Estratégico do CAU, que é a síntese do seu Planejamento Estratégico 2023.
O Planejamento estratégico 2023 foca nas prioridades, políticas, estratégias e resultados
para o alcance da missão Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos e da visão Ser
Reconhecido como Referência na Defesa e Fomento das Boas Práticas da Arquitetura e
Urbanismo.
O Plano de Ação de 2017 realizado com base no Planejamento Estratégico até 2023,
elaborado de forma integrada com os parceiros internos. Os projetos e atividades – metas,
resultados  e  indicadores  de  desempenho,  focaram  a  contribuição  a  cada  objetivo
estratégico.
O Plano de Ação do CAU/BR e dos CAU/UF para o exercício de 2017 seguem as premissas
e orientações estratégicas traçadas no Planejamento Estratégico do CAU - na visão de
longo prazo 2023, objetivando ao atendimento às perspectivas e objetivos estratégico que
se apresentam no Mapa Estratégico. Para a elaboração do Plano de Ação, Planejamento
Tático  e  Operacional,  estruturado  em  iniciativas  estratégicas  -  projetos  e  atividades
vinculados  aos  objetivos  estratégicos  priorizados  para  o  exercício,  as  orientações  e
destinações estratégicas de recursos estão em conformidade com as políticas e prioridades
estabelecidas pelo Conselho, para 2017, na forma das Diretrizes para Elaboração do Plano
de Ação, aprovadas. No decorrer do exercício, frente às metas realizadas e resultados
alcançados no período, bem como a novas políticas e diretrizes que se façam necessárias
para um melhor desempenho da atuação do Conselho, na busca do alcance de sua Missão
e Visão, e em prol do fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, as correções
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4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

de  rumo  que  se  fizeram  necessários  foram  objeto  de  ajustes  no  processo  das
reprogramações  do  Plano  de  Ação  e  Orçamento  2017,  que  ocorreram  no  período,
observando as prioridades e estratégias definidas nas Diretrizes para Reprogramação do
Plano  de  Ação  e  Orçamento  do  CAU,  na  forma aprovada  pelo  Plenário.  Os  limites  e
condições de alocação de recursos estratégicos para o exercício de 2017 situaram-se,
praticamente, nas metas previstas/aprovadas para o exercício. As variações frente às metas
previstas justificaram pelas adequações realizadas pelo CAU/BR, visando a um melhor
atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas no alcance da Missão e
Visão do Conselho.”

 

 
O  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  de  Mato  Grosso  do  Sul,  visando  ao
desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado
do Mato  Grosso do Sul,  desenvolveu 15 iniciativas  estratégicas  sendo 9  projetos  e  6
atividades.

O projeto Comunicação Institucional,  vinculado ao objetivo estratégico de Assegurar a
eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade, teve como principais metas
realizadas, em 2017: Reuniões junto a todos os Presidentes dos CAU/UF para discutir e
resolver assuntos de competência do Conselho; estreitamento das ações em conjunto com
os Municípios  do  Estado do MS e  a  sociedade;  Divulgação das  Eleições  do CAU/MS
mediante veiculações em Jornais de maior circulação do Estado, Anúncios Publicitários com
2 Painéis de LED, Outdoors, Propaganda em emissoras de Rádio, entre outros.
Em prol da Fiscalização do exercício profissional, o CAU/MS, realizou projetos e atividades
(Comissão do Exercício Profissional - CEP/MS), os quais objetivaram ao alcance do objetivo
principal  Tornar  a  fiscalização  um  vetor  de  melhoria  do  exercício  da  Arquitetura  e
Urbanismo, que concentrava 28,5% da arrecadação líquida deste conselho. As principais
ações realizadas, em 2017, foram: Suprir a necessidade com pessoal para o exercício da
fiscalização e atendimento dos profissionais;  Descentralização do CAU/MS de modo a
viabilizar que todo os profissionais do estado tenham acesso à informação; Implantar ação
fiscalizatória itinerante em todas as cidades do MS; Fixar mecanismos internos de ação
fiscalizatória  para  formalização  e  instrução  de  processos;  Recebimentos  de  multas  e
anuidades em atraso; Palestras na sede do CAU/MS e em suas respectivas subsedes, junto
aos  profissionais  Arquitetos  e  Urbanistas  de  MS,  visando  ao  empreendedorismo;
Apresentação sobre Política Urbana, Ambiental sobre o olhar do Profissional de Arquitetura
e Urbanismo de MS, com a participação dos CAU/UF, CAU/BR, CPUA/CPP.
O projeto Manutenção das reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões e do
Plenário tem como objetivo Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com
os Arquitetos e Urbanistas. Os valores orçados para estes projetos no plano de ação foram
de 11,4% sobre a arrecadação liquida, tendo como meta principal ligada aos Processos de
cada comissão e  atendimento  a  solicitações de profissionais  para  o  exercício  de  sua
profissão. O setor de Atendimento é o responsável pelo recebimento e encaminhamento de
processos às comissões e plenária para análise e posteriormente devolução, com parecer,
para  encaminhamento  aos  profissionais  e  setores  responsáveis.  No  ano  de  2017,  a
Comissão de Exercício Profissional do CAU/MS relatou 202 processos, distribuídos entre 5
conselheiros estaduais para relatos. Em  relação ao número de solicitações de registro
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profissional  foram solicitados  270,  todos  foram deferidos  pela  Comissão de  Ensino  e
Formação do CAU/MS.
O CAU/MS buscou aperfeiçoar seu quadro efetivo para melhor atender aos profissionais e à
sociedade em geral  de maneira  mais  adequada.  Para que isso foi  realizado o projeto
denominado "Capacitação do quadro efetivo" com valores que contemplavam 2,1% do valor
total  da respectiva folha de pagamento,  tendo como objetivo principal  de Desenvolver
competências de dirigentes e colaboradores. O projeto denominado "Patrocínio” tinha como
objetivo principal Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo e destinou 0,4% da Receita da Arrecadação
Líquida.
Essa iniciativa Conforme Deliberação Plenária nº  245 DPOMS0068-08.2017,  aprova a
proposta  apresentada pela  Coordenadora da CEMS Arquiteta  e  Urbanista  Vera  Lucia
Giraldelli Peri e suspender o 2º Edital de Patrocínio 2017, visando evitar entendimentos
equivocados na aplicação dos recursos financeiros do CAUMS; Considerando a Deliberação
nº 13/2017 CEN-CAU/BR de 22 de junho de 2017 que trata das condutas vedadas durante o
processo  eleitoral  e  determina  que  não  poderá  haver  qualquer  execução  financeira
decorrente de convênio referente a Edital  de Assistência Técnica em Habitação Social
durante  o  período eleitoral;  Ambos os  projetos  não foram realizados em 2017,  sendo
reprogramado para o Plano de Ação aprovado para exercício 2018.
A atividade centro de serviços compartilhados (CSC), foi realizada em cumprimento da
Resolução nº 71, de 2ª de janeiro de 2014, que tinha como objetivo principal Aprimorar e
inovar os processos e ações dos CAU/UF.
O projeto de "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", ambos vinculados ao objetivo Ter sistema de
informação e infraestrutura que viabilizam a gestão e o  atendimento dos Arquitetos e
Urbanistas e a sociedade, foram realizados em prol do bom funcionamento e andamento
das atividades da sede e subsedes.  O valor  orçado para este projeto contemplava as
adequações do terreno doado pelo Governo de Mato Grosso do Sul para a instalação da
nova sede do CAU/MS, reformas, instalações imediativas que se fizessem necessárias,
porém todas as adequações foram prorrogadas para o ano de 2018.

JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE
RUMOS 2017:

No decorrer do exercício de 2017, às metas realizadas e resultados alcançados no período,
foram ajustadas no processo das reprogramações do Plano de Ação e Orçamento 2017, que
ocorreram no período, observando as prioridades e estratégias definidas nas Diretrizes para
Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação 2017 do CAU/MS, e ações relacionadas a
Patrocínio e Assistência Técnica foram suspensas conforme Deliberação Plenária nº 245
DPOMS0068-08.2017,  aprova  a  proposta  apresentada  pela  Coordenadora  da  CEMS
Arquiteta e Urbanista Vera Lucia Giraldelli Peri e suspender o 2º Edital de Patrocínio 2017,
visando  evitar  entendimentos  equivocados  na  aplicação  dos  recursos  financeiros  do
CAUMS; Considerando a Deliberação nº 13/2017 CEN-CAU/BR de 22 de junho de 2017 que
trata das condutas vedadas durante o processo eleitoral e determina que não poderá haver
qualquer execução financeira decorrente de convênio referente a Edital  de Assistência
Técnica em Habitação Social durante o período eleitoral; Ambos os projetos não foram
realizados em 2017, sendo reprogramado para o Plano de Ação aprovado para exercício
2018. Em Relação a Despesas com pessoal verificou-se a necessidade de criar um piso
salarial  para os concursados, considerando a existência de diversos cargos com baixa
remuneração e exigência de uma qualificação melhor, com o aproveitamento de funcionários
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

que fazem parte do quadro efetivo, de forma a incentivar a melhoria da produtividade de
nossos colaboradores. Em analise da inflação dos anos de 2014, 2015 e 2016 e que nos
anos de 2015 e 2016 os salários dos funcionários do CAU/MS não foram corrigidos. Por
ordem da Presidência foi instituido para os cargos de auxiliar administrativo e assistente
financeiro, a ser praticado no CAU/MS, no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos
reais),  conforme disposição do inciso IV do art.  7º da Constituição Federal¹.  Conforme
Deliberação Plenária nº 220 DPOMS 0066-05.2017, onde impactou significativamente o
planejamento, uma vez que o reajuste aplicado não estava previsto.  O CAU/MS fez duas
reprogramações em 2017, a primeira reprogramação de 2017, foi realizada no inicio do ano,
por solicitação da Presidência com base nos valores de inscrições de divida ativa, que não
estavam contemplados no Plano de Ação aprovado para 2017. A segunda reprogramação,
foi  realizada  conforme  as  Diretrizes  para  reprogramação  do  plano  de  ação  2017
encamingado pelo CAU/BR.

 

 

Introdução
O  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil-CAU/BR  e  os  Conselhos  de

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal-CAU/UF foram criados com a Lei
nº  12.378 de 31 de dezembro de 2010,  que regulamenta o exercício  da Arquitetura e
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Urbanismo no país. Uma conquista histórica para a categoria, que significa maior autonomia
e representatividade para a profissão.
Autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço
público federal, com sede e foro na Cidade de Brasília, Distrito Federal, e jurisdição em todo
o território nacional,  criado para cumprir a 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.  24  da  Lei
12.378/2010).

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  Colar como Texto sem Formataçãoatos 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 

 

 

Análise crítica
No decorrer do exercício de 2017, às metas realizadas e resultados alcançados no

período, foram ajustadas no processo das reprogramações do Plano de Ação e Orçamento
2017, que ocorreram no período, observando as prioridades e estratégias definidas nas
Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação 2017 do CAU/MS.

O CAU/MS cumpriu  rigorosamente  com todas  as  suas  obrigações  relacionadas  a
salários e encargos, despesas relacionadas a contratação de serviço, entre outros. Ações
aprovadas relativas a Patrocínio e Assitência Técnica na Reprogramação de 2017 foram
adiadas para o ano de 2018, com o acompanhamento da arrecadação do CAU/MS frente as
despesas foi efetuados cortes no que era possível.  Com a Reprogramação do Plano de
Ação 2017 devido a queda na arrecadação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Mato Grosso do Sul,  se fez necessário cortes nos valores orçados para as Receitas e
Despesas representando um valor de R$ 170.705,88 equivalente a 5,3%.

 

A ferramenta de acompanhamento da execução dos planos de ação e orçamento está
definida na Resolução nº 101/2015:

“DA EXECUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS DO CAU/BR E DOS CAU/UF 

Art. 7° Os CAU/UF encaminharão ao CAU/BR, quadrimestralmente, até o último dia útil do
mês subsequente ao quadrimestre findo, informações sobre a execução de seu plano de
ação, contemplando: 

I - relatório da execução do plano de ação, contemplando os resultados para os indicadores
do mapa estratégico e dos projetos e atividades, bem como a execução das metas físicas e
financeiras, frente ao previsto no plano aprovado; 
II - justificativas da execução do plano de ação dos projetos e atividades, metas físicas e
financeiras em patamares inferiores ou superiores a 20% (vinte por cento) em relação ao
previsto.”
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A atuação do CAU/MS, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, conforme
seu Mapa Estratégico, obteve os seguintes resultados: 

I.  Na  busca  do  alcance do  objetivo  estratégico  de   Tornar  a  fiscalização um vetor  de
melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo, foi executada a atividade de "Fiscalização
do exercício profissional do CAU/MS" na qual estava previsto o investimento inicial de R$
642.892,66 e foi executado R$ 627.796,48, que corresponde a uma execução de 97,7% do
estimado.  Os  resultados   relevantes  na  fiscalização  foram:  participação  no  I  Econtro
Temático da CEP CAU/BR com apresentação de debates sobre Estratégias e Métodos de
Fiscalização, Módulo Fiscalização no sistema SICCAU e Workshop com estudos de caso;
atendimento as demandas de Fiscalização em Dourados/MS e Chapadão do Sul/MS, Três
Lagoas/MS, Sidrolândia/MS, Nova Alvorada do Sul/MS, São Gabriel  do Oeste/MS, Rio
Verde/MS,  Coxim/MS,  Alcinópolis/MS,  Costa  Rica/MS,  onde  foram  realizados
reconhecimento dos bairros com grande volume de obras e reuniões com a Prefeitura
dessas cidades para verificação de alvarás de construção, aprovações de projetos e entrega
dos  Termos  de  Cooperação  Técnica;  Procuradoria  Jurídica  realizou  audiência  de
Conciliação  em  Dourados/MS  com  profissionais  da  Região.  No  ano  de  2017,  foram
realizados 21 visitas em municipios, 58 notificações, 247 Relatórios de Fiscalização, 200
encaminhamentos  de  processos  para  divida  ativa,  60  diligências,  96  Atendimento
Presenciais  a  Profissionais  e  81  Denúncias  Apuradas.   Profissionais  informados  e
atualizados sobre demandas e serviços realizados no ano de 2017. Ainda relacionado a
esse objetivo, a Comissão de Exercício Profissional do CAU/MS relatou 202 processos,
distribuídos entre 5 conselheiros estaduais para relatos.
II.  Os projetos "Manutenção das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões
Ordinárias e do Plenário",  foram desenvolvidos objetivando na busca pelo objetivo de
Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os  Arquitetos e Urbanistas,
para isso tinha uma previsão de investimento no valor de R$ 264.709,13 e  executou R$
261.935,34, que corresponde a 99% do estimado. Os resultados  relevantes em atendimento
foram o acompanhamento de recebimento e encaminhamento de processos as comissões e
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plenária para análise e, posteriormente, devolução com parecer para encaminhamento aos
profissionais e setores responsáveis. No ano de 2017, o setor de atendimento realizou 5.131
atendimentos presenciais e por telefone, onde forma atendida demandas pertinentes à
Atualização cadastral, Reativação de Registro, Prorrogação de Registro provisõrio, Baixa de
RRT, Inclusão e Notificação de Pós Graduação em Eng. Seg. do Trabalhos, Interrupção de
Registro, Segunda via Carteira, entre outros serviços. Ainda relacionado a esse projeto,
foram realizados, no ano de 2017  476 atendimentos via telefone onde as solicitações foram
atendidas, 142 via Chat e 34 e-mail com 79% da demanda era solicitando informações sobre
RRT, Anuidade, Registro Profissional, entre outras. O CAU/MS Obteve 94% de indice de
Satisfação, segundo o Relatório  Anual da TAQ - Tele Atendimento Qualificado.                    
                                                                                                                                                   
                                                            
Em Relação a Despesas com pessoal verificou-se a necessidade de criar um piso salarial
para os concursados, considerando a existência de diversos cargos com baixa remuneração
e exigência de uma qualificação melhor, com o aproveitamento de funcionários que fazem
parte do quadro efetivo,  de forma a incentivar  a  melhoria  da produtividade de nossos
colaboradores. Em analise da inflação dos anos de 2014, 2015 e 2016 e que nos anos de
2015 e 2016 os salários dos funcionários do CAU/MS não foram corrigidos. Por ordem da
Presidência foi instituido para os cargos de auxiliar administrativo e assistente financeiro, a
ser praticado no CAU/MS, no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), conforme
disposição do inciso IV do art. 7º da Constituição Federal¹. Conforme Deliberação Plenária
nº 220 DPOMS 0066-05.2017. O piso salarial para os concursados de no cargo de auxiliar
administrativo e assistente financeiro, a ser praticado no CAU/MS, no valor de R$ 1.600,00
(Hum mil e seiscentos reais), conforme disposição do inciso IV do art. 7º da Constituição
Federal¹. Conforme Deliberação Plenária nº 220 DPOMS 0066-05.2017, onde impactou
significativamente o planejamento, uma vez que o reajuste aplicado não estava previsto. O
CAU/MS por sua vez cumpriu rigorosamente com todas as suas obrigações relacionadas a
salários e encargos, e também com as despesas relacionadas à contratação de serviço.      
                                                           
Ações relacionadas a Patrocínio e Assistência Técnica aprovadas na Reprogramação de
2017 tiveram que ser adiadas para o ano de 2018, conforme Deliberação Plenária nº 245
DPOMS0068-08.2017,  aprova  a  proposta  apresentada  pela  Coordenadora  da  CEMS
Arquiteta e Urbanista Vera Lucia Giraldelli Peri e suspender o 2º Edital de Patrocínio 2017,
visando  evitar  entendimentos  equivocados  na  aplicação  dos  recursos  financeiros  do
CAUMS; Considerando a Deliberação nº 13/2017 CEN-CAU/BR de 22 de junho de 2017 que
trata das condutas vedadas durante o processo eleitoral e determina que não poderá haver
qualquer execução financeira decorrente de convênio referente a Edital  de Assistência
Técnica em Habitação Social durante o período eleitoral; Ambos os projetos não foram
realizados em 2017, sendo reprogramado para o Plano de Ação aprovado para exercício
2018.                                                                                                                                           
                                                                      Em contrapartida  o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) formalizou, no dia 25 de maio, a assinatura da
escritura de doação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, de uma área equivalente
a mais de 1.000 m² para construção da futura sede própria do Conselho.                               
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                          O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul é uma das
15  instituições,  incluindo  o  Poder  Executivo,  que  compõem o  Conselho  Municipal  de
Regulação, órgão colegiado da Agência Municipal  de Regulação de Serviços Públicos
(Agereg).                                                                                                                                    
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 

 

 

 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
            DA RECEITA
 
 
             A  receita  arrecadada  até  o  mês  de  dezembro  de  2017  atingiu  o  valor  de
R$ 2.434.471,32 que corresponde a 85,93% da Receita Corrente que é de R$ 2.833.032,12
e de 80,27% da Receita Corrente que é de R$ 3.033.032,12. 
 
           DA DESPESA
 

              A  despesa realizada até  o  mês de  dezembro  de  2017 atingiu  o  valor  de  R$
2.717.212,82, que corresponde a 89,59% da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R$
3.033.032,12.

             RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
 

               Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de
dezembro de 2017, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R$ 282.741,50 do
valor arrecadado até o mês de dezembro de 2017.
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4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL apresenta abaixo a sua programação orçamentária das
despesas do período de 2017.

A dotação orçamentária inicial apresenta um total de gastos para 2017, num valor de R$ 2.823.738,00 para despesas correntes e R$
200.000,00 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 atendessem 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 2017 e na reprogramação de 2017, pelo departamento de Planejamento e Assessoria
Orçamentário do CAU

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 3.400.000,00 3.023.738,00 0,52 288.009,03 458.910,62 278.714,91 2.941.089,90 3.033.032,12

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 3.000.000,00 2.823.738,00 0,52 288.009,03 368.910,27 278.714,91 2.631.090,25 2.833.032,12
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6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 777.093,00 865.906,50 0,00 180.179,00 37.669,43 36.607,50 739.423,57 1.009.478,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 777.093,00 865.906,50 0,00 180.179,00 37.669,43 36.607,50 739.423,57 1.009.478,00

6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 777.093,00 865.906,50 0,00 180.179,00 37.669,43 36.607,50 739.423,57 1.009.478,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 1.858.789,00 1.700.829,25 0,00 0,00 323.554,86 186.278,86 1.535.234,14 1.514.550,39

6.2.1.1.1.05.05 -
EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA - RRT

1.858.789,00 1.700.829,25 0,00 0,00 323.554,86 186.278,86 1.535.234,14 1.514.550,39

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 193.261,00 237.002,25 0,00 80.000,00 7.685,98 55.828,55 185.575,02 261.173,70

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE
MORA SOBRE ANUIDADES 63.261,00 77.002,25 0,00 80.000,00 7.685,98 55.828,55 55.575,02 101.173,70

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA 130.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 160.000,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

130.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 160.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 170.857,00 20.000,00 0,52 27.830,03 0,00 0,00 170.857,52 47.830,03

6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO
IDENTIFICADAS 170.857,00 20.000,00 0,52 27.830,03 0,00 0,00 170.857,52 47.830,03

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 90.000,35 0,00 309.999,65 200.000,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 90.000,35 0,00 309.999,65 200.000,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 90.000,35 0,00 309.999,65 200.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES
DE CREDITO 3.400.000,00 3.023.738,00 144.366,54 517.331,97 603.276,64 508.037,85 2.941.089,90 3.033.032,12

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 3.400.000,00 3.023.738,00 144.366,54 517.331,97 603.276,64 508.037,85 2.941.089,90 3.033.032,12

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 3.000.000,00 2.823.738,00 144.366,54 503.969,68 513.276,75 494.675,56 2.631.089,79 2.833.032,12
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6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 1.549.500,00 1.567.701,00 70.479,43 206.368,52 161.947,73 203.581,26 1.458.031,70 1.570.488,26

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS 1.481.000,00 1.529.401,00 70.479,43 206.368,52 128.620,73 191.856,26 1.422.858,70 1.543.913,26

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.149.000,00 1.142.201,00 36.734,27 157.451,56 110.120,73 174.684,67 1.075.613,54 1.124.967,89

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 329.000,00 323.200,00 745,16 38.448,95 17.000,00 15.607,59 312.745,16 346.041,36

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.000,00 64.000,00 33.000,00 10.468,01 1.500,00 1.564,00 34.500,00 72.904,01

6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS E
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 68.500,00 38.300,00 0,00 0,00 33.327,00 11.725,00 35.173,00 26.575,00

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE
CONSUMO 20.000,00 19.100,00 11.091,36 4.474,72 11.674,60 9.138,42 19.416,76 14.436,30

6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL
DE CONSUMO 20.000,00 19.100,00 11.091,36 4.474,72 11.674,60 9.138,42 19.416,76 14.436,30

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 535.939,00 485.800,00 26.568,60 68.115,51 110.584,87 87.525,87 451.922,73 466.389,64

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS

48.000,00 58.800,00 6.290,00 10.765,00 700,00 8.671,67 53.590,00 60.893,33

6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS E
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 225.939,00 157.000,00 20.278,60 57.350,51 101.492,15 61.728,08 144.725,45 152.622,43

6.2.2.1.1.01.03.03 - ALUGUEL
DE IMÓVEL PESSOA FISICA 260.000,00 268.000,00 0,00 0,00 8.392,72 15.954,72 251.607,28 252.045,28

6.2.2.1.1.01.03.04 -
RESARCIMENTOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.171,40 2.000,00 828,60

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

454.725,00 284.563,00 32.048,53 122.075,53 170.693,69 85.907,31 316.079,84 320.731,22

6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

5.000,00 10.000,00 8.527,04 30.396,65 2.390,00 20.176,65 11.137,04 20.220,00

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
PRESTADOS 226.860,00 215.800,00 23.521,49 69.278,88 50.676,98 58.048,20 199.704,51 227.030,68

6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS 143.625,00 58.763,00 0,00 22.400,00 76.786,71 7.682,46 66.838,29 73.480,54

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS 101.100,00 86.600,00 314,57 14.335,40 23.376,26 4.551,98 78.038,31 96.383,42
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 

DIVERSOS

6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS
DIVERSOS 101.100,00 86.600,00 314,57 14.335,40 23.376,26 4.551,98 78.038,31 96.383,42

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

318.736,00 374.974,00 3.864,05 83.600,00 19.999,60 93.970,72 302.600,45 364.603,28

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE
APOIO AO CAU-UF 91.698,00 90.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.698,00 90.961,00

6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS,
CONTRATOS E PATROCÍNIO 40.000,00 66.709,00 0,00 83.600,00 19.999,60 93.970,72 20.000,40 56.338,28

6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE
SERVIÇOS COMPARTILHADOS 187.038,00 217.304,00 3.864,05 0,00 0,00 0,00 190.902,05 217.304,00

6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA DE
CONTIGÊNCIA 20.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

400.000,00 200.000,00 0,00 13.362,29 89.999,89 13.362,29 310.000,11 200.000,00

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 400.000,00 200.000,00 0,00 13.362,29 89.999,89 13.362,29 310.000,11 200.000,00

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,
INSTALAÇÕES E REFORMAS 70.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 150.000,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES

330.000,00 50.000,00 0,00 8.432,00 89.999,89 13.362,29 240.000,11 45.069,71

6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO
DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 4.930,29 0,00 0,00 0,00 4.930,29

 

Introdução à execução transferências de recursos
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul dispõe que no ano de 2017, 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
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4.3.3 RECEITAS 

desta unidade de gestão, disciplinados abaixo:
 
A) R$ 197.549,00 (cento e noventa e sete mil  e quinhentos e quarenta e nove reais) referentes à Projeção do Centro de Serviços
Compartilhados, Beneficiário: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), mediante Empenho Global nº 19, 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;
 
B) R$ 19.755,00 (dezenove mil e setecentos e cinquenta e cinco reais) 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 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;  

C) R$ 90.961,00 (Noventa mil e novecentos e sessenta e um 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 20, 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;  
 

CAU/BR

Beneficiário Modalidade Situação Data Início Data Término Valor Total
Pactuado

Valor Total
Repassado

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS Termo de cooperação Adimplente 01/01/2017 31/12/2017 R$197.549,00 R$197.549,00

FUNDO DE RESERVA DO CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS Termo de cooperação Adimplente 01/01/2017 31/12/2017 R$19.755,00 R$19.755,00

FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UFs Termo de cooperação Adimplente 01/01/2017 31/12/2017 R$90.961,00 R$90.961,00
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Descrição dos repasses de receita (método e percentuais)
Segue relatório de demonstrativo de Receita de todo o ano calendário de 2017, do  CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

DE MATO GROSSO DO SUL.

Neste relatório constam todas as rubricas relativas às receitas utilizadas pela Autarquia no período de jan./2017 a dez./2017.

No mais, adiantamos que todos 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 31.12.2017:

Na conta Bancos c/ Movimento (Agência 3496-7 (atéo dia 13/02/2017) Agência 4211-0 (àpartir do dia 13/02/2017), c/c 1278843-0,
Banco do Brasil S/A) o valor de R$ 7.803,82 (sete mil oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos);

 Na conta representante de aplicação financeira CDB/RDB DI o valor de R$ 111.613,01 (Cento e onze mil seiscentos e treze reais e um
centavo) e aplicação financeira BB RF CP 50 mil o valor de R$ 310.308,64 (trezentos e dez mil e trezentos e oito reais e sessenta e quatro
centavos).

 Créditos reconhecidos na contabilidade como receitas com anuidades de pessoa física e jurídica para o exercício social de 2017 (de
acordo com o Plano de Ação de 2017 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.

 

Créditos a receber do exercício 2017:

 a. Créditos a receber com anuidades de Pessoa Física para o exercício de 2017, R$ 328.077,30 (trezentos e vinte oito mil setenta e
sete reais e trinta centavos);

b. Créditos a receber com anuidades de Pessoa Jurídica para o exercício de 2017, R$ 172.363,07 (cento e setenta e dois mil trezentos
e sessenta e três reais e sete centavos);

 

Créditos a tributários a receber exercícios anteriores (2013 a 2016):
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 a. Créditos a receber com anuidades de Pessoa Física exercícios anteriores, R$ 438.852,89  (quatrocentos e trinta e oito mil oitocentos
e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

b. Créditos a receber com anuidades de Pessoa Jurídica exercícios anteriores, R$ 313.572,69 (trezentos e treze mil quinhentos e
setenta e dois reais e sessenta e nove centavos);

 Os valores relativos a créditos oriundos de anuidades de pessoa física e jurídica para o exercício de 2012, já constam todos inscritos
em divida ativa, em processo de cobrança pela Entidade, e reconhecidos na contabilidade no seu ativo não circulante (créditos a receber).

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 3.033.032,12 2.434.471,32 598.560,80

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 2.833.032,12 2.434.471,32 398.560,80

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.009.478,00 800.543,63 208.934,37

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 1.009.478,00 800.543,63 208.934,37

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 1.009.478,00 800.543,63 208.934,37

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física -
do Exercício 682.935,00 594.428,40 88.506,60

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física -
do Exercício Anterior 59.215,00 87.376,84 -28.161,84

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica
- do Exercicio 146.364,00 94.911,55 51.452,45

                  6.2.1.2.1.02.01.01.004 - 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica
- do Exercício Anterior 20.964,00 18.961,97 2.002,03

                  6.2.1.2.1.02.01.01.005 - 6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Dívida Ativa PF
- Principal 60.000,00 3.902,92 56.097,08

                  6.2.1.2.1.02.01.01.006 - 6.2.1.2.1.02.01.01.006 - Dívida Ativa PJ
- Principal 40.000,00 961,95 39.038,05
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            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.514.550,39 1.462.442,37 52.108,02

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 6.169,87 -6.169,87

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 0,00 6.169,87 -6.169,87

              6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 1.514.550,39 1.456.128,90 58.421,49

                6.2.1.2.1.05.05.01 - 6.2.1.2.1.05.05.01 - RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica 1.514.550,39 0,00 1.514.550,39

                6.2.1.2.1.05.05.02 - 6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 0,00 1.440.758,10 -1.440.758,10

                6.2.1.2.1.05.05.03 - 6.2.1.2.1.05.05.03 - Multa - RRT
Extemporâneo 0,00 15.370,80 -15.370,80

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 0,00 143,60 -143,60

                6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Direitos Autorais 0,00 143,60 -143,60

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 261.173,70 123.654,82 137.518,88

              6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 101.173,70 29.027,78 72.145,92

                6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 101.173,70 29.027,78 72.145,92

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 160.000,00 94.627,04 65.372,96

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 0,00 29.744,51 -29.744,51

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 0,00 29.744,51 -29.744,51

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 160.000,00 64.882,53 95.117,47

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - CDB/RDB -
Titulos de Renda Fixa 160.000,00 54.573,89 105.426,11

                  6.2.1.2.1.06.05.07.005 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimento de
Aplicação Financeira BB Renda Fixa CP 50 mil 0,00 10.308,64 -10.308,64

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.830,03 47.830,50 -0,47
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4.3.4 DESPESAS 

              6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 33.622,62 -33.622,62

                6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 3.158,77 -3.158,77

                6.2.1.2.1.08.02.03 - 6.2.1.2.1.08.02.03 - Documentos de
Fiscalização 0,00 30.463,85 -30.463,85

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 0,00 13.446,88 -13.446,88

                6.2.1.2.1.08.03.01 - 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações 0,00 1.582,31 -1.582,31

                6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 0,00 11.864,57 -11.864,57

              6.2.1.2.1.08.04 - 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO
IDENTIFICADAS 47.830,03 761,00 47.069,03

                6.2.1.2.1.08.04.01 - 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não
Identificadas 47.830,03 761,00 47.069,03

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 200.000,00 0,00 200.000,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 0,00 200.000,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO 200.000,00 0,00 200.000,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - Superávit financeiro do
exercício anterior 200.000,00 0,00 200.000,00

 

Apresentação
Ademais o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) passa a dispor quanto a análise crítica de suas
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa, havendo a separação das despesas correntes das despesas de capital.
Cabe mencionar que todos os valores apresentados abaixo, jáforam objeto de auditoria externa (Empresa de auditoria BDO Brazil), e já
foram devidamente objeto de análise, crítica, objeção (eventual) e aprovação por parte da Comissão de Finanças e Administração desta
Autarquia.
Todos os dados refletem com fiel clareza e mensuração, os dados contidos abaixo por rubrica (elemento de despesa). O Conselho segue
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integralmente as regras concernentes a Contabilidade Pública e ao Direito Financeiro (Lei 4.320/64).

Análise Crítica
A Contabilidade desenvolveu durante o exercício financeiro de 2017 o relatório denominado de análise das despesas do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul por conta (elemento de despesa). Este relatório fora gerado/elaborado mensalmente, para
a devida análise dos conselheiros membros da respectiva comissão de Finanças e Administração.

Os principais pontos destacados foram: 

A) Aumento nos gastos com salários, na ordem de R$ 123.101,47. Este aumento representa um acréscimo de aproximadamente 14,27%
se comparado com o exercício financeiro de 2016;

B) Aumento nos gastos com INSS Patronal, na ordem de R$ 31.920,45. Este aumento representa um acréscimo de aproximadamente
13,65% se comparado com o exercício financeiro de 2016;

C) O total dos benefícios com Pessoal e Encargos Sociais sobre a Folha de Pagamento (salários + gratificação de função + 13ºsalário +
férias + 1/3 de férias + abono de férias + horas extras + INSS Patronal + FGTS + PIS sobre a Folha) representou um total de R$
1.423.252,00, aproximadamente um total de 52,5% do total das despesas do CAU/MS. Houve um acréscimo das despesas com Pessoal e
Encargos Sociais sobre a Folha de Pagamento, na ordem de R$ 104.981,23, se comparado com o exercício financeiro de 2016;

D)  O  total  das  despesas  com  a  manutenção  das  atividades  operacionais  do  CAU/MS  resultou  no  valor  de  R$  873.837,03,
aproximadamente 32,235% do total de todas as despesas para o período;

E) As transferências correntes ao órgão central (CAU/BR), devido a manutenção do chamado Centro de Serviços Compartilhados, que tem
como função básica a padronização dos serviços e a  disponibilização das mesmas ferramentas de gestão a todos os CAU/UFs,
representou um total de R$ 217.304,00;

F) Por fim, para as Despesas de Capital, as compras de imobilizados não acompanharam os aumentos ocorridos nas despesas correntes.
No exercício de 2016, o valor total despendido para as despesas de capital foi da ordem de R$ 11.276,85. Em compensação, o exercício
financeiro de 2017 teve como despesas de capital o valor de R$ 17.112,00.
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DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 739.194,58 862.296,05 739.194,58 862.296,05 0,00 0,00 739.194,58 862.296,05

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 201.841,33 233.761,78 201.841,33 233.761,78 0,00 0,00 201.841,33 233.761,78

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 82.380,75 91.889,84 82.380,75 91.889,84 0,00 0,00 82.380,75 91.889,84

Demais elementos do grupo 0,00 350.051,12 0,00 350.051,12 0,00 0,00 0,00 350.051,12

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 739.194,58 862.296,05 739.194,58 862.296,05 0,00 0,00 739.194,58 862.296,05

6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de
Natal - 13º Salário 73.017,46 83.949,82 73.017,46 83.949,82 0,00 0,00 73.017,46 83.949,82

6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias 42.698,80 72.641,92 42.698,80 72.641,92 0,00 0,00 42.698,80 72.641,92

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 201.841,33 233.761,78 201.841,33 233.761,78 0,00 0,00 201.841,33 233.761,78

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 82.380,75 91.889,84 82.380,75 91.889,84 0,00 0,00 82.380,75 91.889,84

6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de
Alimentação ao Trabalhador - PAT 15.750,00 64.685,00 15.750,00 64.685,00 0,00 0,00 15.750,00 64.685,00

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias de
conselheiros/convidados 0,00 111.966,95 0,00 111.966,95 0,00 0,00 0,00 111.966,95

6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Aluguel de Imóvel
Pessoa Fisíca 0,00 252.045,28 0,00 252.045,28 0,00 0,00 0,00 252.045,28

6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Taxa Bancária de
Serviços de Cobrança 51.614,68 74.118,87 51.614,68 74.118,87 0,00 0,00 51.614,68 74.118,87
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6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de
Apoio aos CAU UF 0,00 90.961,00 0,00 90.961,00 0,00 0,00 0,00 90.961,00

6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços
Compartilhados 0,00 197.549,00 0,00 197.549,00 0,00 0,00 0,00 197.549,00

Demais elementos do grupo 0,00 564.235,31 0,00 564.235,31 0,00 0,00 0,00 561.342,00

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

4. Investimentos

6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de
Processamento de Dados 6.489,90 5.842,00 6.489,90 5.842,00 0,00 0,00 6.489,90 5.842,00

6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos 0,00 4.930,29 0,00 4.930,29 0,00 0,00 0,00 4.930,29

Demais elementos do grupo 4.786,95 6.339,71 4.786,95 6.339,71 0,00 0,00 4.786,95 6.339,71

5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Amortização da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

Despesas Totais por Modalidade de Contratação.pdf - Despesas Totais por Modalidade de
Contratação - Vide anexo do tópico 4.3.4 na sessão 11

 

 1.

PINCIPAIS AÕES RALIZADAS PELO CAU/MS 2017:2.

 3.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, visando ao
desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo
no estado do Mato Grosso do Sul, desenvolveu 15 iniciativas estratégicas sendo
9 projetos e 6 atividades.

4.

I. O projeto Comunicação Institucional, vinculado ao objetivo estratégico de
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade,
teve como principais ações realizadas  em 2017: reuniões junto a todos os
Presidentes dos CAU/UF para discutir e resolver assuntos de competência do
Conselho; ações em conjunto com os Municípios do Estado do MS e a
sociedade; participação nas discussões do Legislativo Municipal e Estadual
referente aos assuntos pertinentes ao CAU/MS;  divulgação da imagem do
CAU/MS nas datas comemorativas de grande importância; Criação da Comissão
Eleitoral do CAU/MS, para divulgação das eleições de 2017 através de meios de
comunicação e jornais de maior circulação no estado.
II. Em prol da Fiscalização do exercício profissional do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo no Mato Grosso do Sul (CAU/MS), foram realizados projetos e
atividade em parceria com a Comissão do Exercício Profissional (CEP/MS),  os
quais foram executados buscando alcançar o objetivo principal Tornar a
fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo, o qual
concentrava 28,5% da arrecadação líquida do Conselho. As principais ações
realizadas em 2017 foram: treinamento da equipe de fiscalização e utilização no
campo efetivo e descentralização do CAU/MS, de modo que todo os profissionais
do estado tenham contato com as informações, notícias, levando esclarecimento
técnico de acordo com a demanda. Por meio de folders orientativos, cartilhas
técnicas, outdoors e material publicitários, apresentações de normas da profissão
junto aos profissionais Arquitetos e Urbanistas de MS, o CAU/MS buscou
promover a valorização profissional no Estado e possibilitar tornar a fiscalização
mais presente obedecendo a um cronograma pré-estabelecido.
III. Manutenção das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões e do
Plenário foram executados objetivavam Assegurar a eficiência no atendimento
e no relacionamento com os  Arquitetos e Urbanistas. O valor das aplicações
previstas para a realização desses projetos, no plano de ação 2017, foi de 11,4%
da arrecadação liquida, tendo como metas principais os Processos de cada
comissão e o atendimento a solicitações de profissionais para o exercício de sua
profissão.  O setor de Atendimento é responsável pelo recebimento e

5.
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encaminhamento de processos as comissões e plenária para análise e,
posteriormente, devolução com parecer para encaminhamento aos profissionais
e setores responsáveis. 
IV. O CAU/MS buscou aperfeiçoar seu quadro efetivo para atender melhor os
profissionais e a sociedade em geral de maneira mais adequada, para que isso
foi realizado o projeto denominado "Capacitação do quadro efetivo" com valores
que contemplavam 2,1%  do valor total da respectiva folha de pagamento, tendo
como objetivo principal de Desenvolver competências de dirigentes e
colaboradores. 
V. O projeto Patrocínio  tinha como objetivo principal Estimular o conhecimento,
o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em
Arquitetura e Urbanismo e destinou  0,4% da Receita da Arrecadação Líquida
para sua execução e o Projeto Assistência Técnica tinha como objetivo fomentar
o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo destinou 2% da Recita da
Arrecadação Liquida para sua execução. Porém, conforme Deliberação Plenária
nº 245 DPOMS0068-08.2017, aprova a proposta apresentada pela Coordenadora
da CEMS Arquiteta e Urbanista Vera Lucia Giraldelli Peri e suspender o 2º Edital
de Patrocínio 2017, visando evitar entendimentos equivocados na aplicação dos
recursos financeiros do CAUMS; Considerando a Deliberação nº 13/2017 CEN-
CAU/BR de 22 de junho de 2017 que trata das condutas vedadas durante o
processo eleitoral e determina que não poderá haver qualquer execução
financeira decorrente de convênio referente a Edital de Assistência Técnica em
Habitação Social durante o período eleitoral; Ambos os projetos não foram
realizados em 2017, sendo reprogramado para o Plano de Ação aprovado para
exercício 2018.
VI. A atividade Centro de serviços compartilhados (CSC) foi realizada em
cumprimento da Resolução nº 71, de 2ª de janeiro de 2014 e tinha como objetivo
principal Aprimorar e inovar os processos e ações dos CAU/UF. 
VII. O projeto  de 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, ambos
vinculados ao objetivo Ter sistema de informação e infraestrutura que
viabilizam a gestão e o atendimento dos Arquitetos e Urbanistas e a
sociedade, foram executados em prol do bom funcionamento e andamento das
atividades da sede e subsedes.  Os valores orçados para este projeto
contemplava as adequações do terreno doado pelo Governo de Mato Grosso do
Sul para a instalação da nova sede do CAU/MS, reformas, instalações
imediativas que se fizessem necessárias. Porém todas as adequações foram
prorrogadas para o ano de 2018, por ordem da Presidência.
 6.

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017:7.

 Segundo o CAU/MS, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação,
conforme seu Mapa Estratégico, obteve os seguintes resultados:

8.

I. Na busca do alcance do objetivo estratégico de "Tornar a fiscalização um
vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo", foi executada a

9.
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atividade de "Fiscalização do exercício profissional do CAU/MS" na qual estava
previsto o investimento inicial de R$ 642.892,66 e executado R$ 627.796,48,
correspondendo a 97,7% do total estimado. Os resultados relevantes na
fiscalização foram: participação no I Encontro Temático da CEP CAU/BR com
apresentação de debates sobre Estratégias e Métodos de Fiscalização, Módulo
Fiscalização no sistema SICCAU e Workshop com estudos de caso; atendimento
às demandas de Fiscalização em Dourados/MS e Chapadão do Sul/MS, Três
Lagoas/MS, Sidrolândia/MS, Nova Alvorada do Sul/MS, São Gabriel do
Oeste/MS, Rio Verde/MS, Coxim/MS, Alcinópolis/MS, Costa Rica/MS, onde foi
realizado o reconhecimento dos bairros com grande volume de obras e reuniões
com a Prefeitura dessas cidades para verificação de alvarás de construção,
aprovações de projetos e entrega dos Termos de Cooperação Técnica;
Procuradoria Jurídica realizou audiência de Conciliação em Dourados/MS com
profissionais da Região. No ano de 2017, foram realizadas 21 visitas em
municípios,  58 not i f icações, 247 Relatór ios de Fiscal ização, 200
encaminhamentos de processos para dívida ativa, 60 diligências, 96 Atendimento
Presenciais a Profissionais e 81 Denúncias Apuradas. Profissionais informados e
atualizados sobre demandas e serviços realizados no ano de 2017. Número de
inscrição em dívida ativa: Multa: 229 inscrições no total, sendo 26 leigos, 136
profissionais e 67 Pessoas Jurídicas, Anuidades (pessoas jurídicas e
profissionais – 2012 até 2016 – conforme o débito):        • Anuidades: 317
inscrições no total, sendo 110 Pessoas Jurídicas e 207 Pessoas Físicas • Dos
processos administrativos abertos que tiveram, como princípio, o envio da
Notificação Administrativa Extrajudicial, tem-se que somente 07 foram pagos (R$
17.887,20). Existem, ainda, 64 impugnações, e 11 parcelamentos estão em dia.
Em relação à quantidade de protestos, dos 120 protestos encaminhados ao
Cartório, 46 foram pagos, sendo 16 direto no Cartório, 25 junto ao CAU após
terem sido protestados e 5 já estavam quitados; Em relação à receita sobre
ações de protesto arrecadou R$ 4.596,69 e o CAU/MS R$ 10.886,19, totalizando
R$ 15.482,88 (quinze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito
centavos). Outros 7 processos foram pagos antes de serem encaminhados ao
Cartório, com arrecadação de R$ 1.789,57. Total arrecadado quanto ao protesto:
R$ 17.272,45. Existem 19 processos que estão com parcelamentos em dia. 17
processos foram protestados por Edital. Existem, ainda, outros 79 processos
protestados, num total de 96. Os gastos com o Cartório foram de R$ 4.160,00.
Ainda relacionado a esse objetivo, a Comissão de Exercício Profissional do
CAU/MS relatou 202 processos, distribuídos entre 5 conselheiros estaduais para
relatos, Realizou um Fórum de Planejamento Urbano na sede do CAU/MS, em
parceria com a Presidência realizou I Seminário de Políticas Urbanas Ambientais
de Mato Grosso do Sul, bem como diversos Fóruns Livre de Políticas Urbanas; 
II. Os projetos "Manutenção das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das
Comissões Ordinárias e do Plenário", foram desenvolvidos objetivando o objetivo
de "Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os
Arquitetos e Urbanistas", para isso tinha uma previsão de investimento no valor
de R$ 264.709,13 e executou R$ 261.935,34, que corresponde a 99% do
estimado. Os resultados relevantes em atendimento foram o acompanhamento
de recebimento e encaminhamento de processos as comissões e plenária para
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análise e, posteriormente, devolução com parecer para encaminhamento aos
profissionais e setores responsáveis. No ano de 2017, o setor de atendimento
realizou 5.131 atendimentos presenciais e por telefone, onde foram atendidas
demandas pertinentes à Atualização cadastral, Reativação de Registro,
Prorrogação de Registro provisório, Baixa de RRT, Inclusão e Notificação de Pós
Graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho, Interrupção de Registro,
Segunda via Carteira, entre outros serviços. Ainda relacionado a esse projeto,
foram realizados 476 atendimentos via telefone onde as solicitações foram
atendidas, 142 vias Chat e 34 e-mails, com 79% da demanda solicitando
informações sobre RRT, Anuidade, Registro Profissional, entre outras. O
CAU/MS obteve 94% de índice de Satisfação, segundo o Relatório Anual da TAQ
- Tele Atendimento Qualificado.
III. Comissão de Ensino e Formação do CAU/MS, objetivando "Estimular o
conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores
práticas em Arquitetura e Urbanismo", das ações realizadas mencionase 270
solicitações de registro profissional, todas deferidas.
IV. Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS buscando alcançar seu objetivo
estratégico "Promover o exercício ético e qualificado da profissão", apurou
23 processos de denúncias, sendo 13 em fase de admissão e 9 admitidos e 1
arquivado. Participou da Reunião "O Mediador", com o "Reclame Aqui", que
ocorreu em São Paulo SP, para implantação da Plataforma de mediação e
reuniões de conciliação no CAU/MS.
Posteriormente foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica e Cultural entre o
CAU/MS e a instituição Reclame Aqui, para uso da plataforma “O Mediador”,
como auxílio na realização de audiências de Conciliação e Mediação nos
processos éticos, conforme Deliberação Plenária nº 246 DPOMS 0068-09.2017.
A quarta oficina de Capacitação de Escritórios para o Mercado Exterior foi
realizada no dia 1º de junho, em Dourados (MS), tendo como objetivos posicionar
internacionalmente os profissionais e escritórios brasileiros de Arquitetura e
Urbanismo que atuam em regiões de fronteira; Capacitar os profissionais e
escritórios.
V. Comissão de Finanças e Administração - recebeu 39 processos, dos quais 27
foram relatados pela comissão.
VI. O Projeto Comunicação Institucional, vinculado ao objetivo estratégico de
"Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade"
promoveu, na sede do CAU/MS, o I Seminário de Políticas Urbanas e Ambientais
de Mato Grosso do Sul em parceria com a Comissão de Exercício Profissional
(CEP/MS) para debates sobre o desenvolvimento urbano pautado na Nova
Agenda Urbana. Representantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, de
prefeituras do interior, da Câmara Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional MS, Casa da Indústria – Fiems e do Pacto Juntos por Campo Grande
participaram da abertura. No início da programação, a Comissão de Políticas
Urbanas e Ambientais do CAU/BR apresentou a Nova Agenda Urbana e como
atuam para promover a iniciativa." 
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ANEXO - Indicadores.pdf - Vide anexo do tópico 4.5 no final da seção
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Despesas Totais por Modalidade de
Contratação.pdf - Despesas Totais por
Modalidade de Contratação - Anexo do

tópico 4.3.4
 



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

CAU - MS

CNPJ: 14.807.913/0001-29

%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.

2016201720162017

Despesa PagaDespesa Empenhada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)

4,49108.659,5556,33171.684,56114,48108.659,5556,32171.684,5611a) Convite

00,00000,00000,00000,000b) Tomada de Preços

00,00000,00000,00000,000c) Concorrência

00,00000,00000,00000,000d) Pregão

00,00000,00000,00000,000e) Concurso

00,0000,379.976,46700,0000,379.976,467f) Consulta

00,00000,00000,00000,000
g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas

4,5108.659,5556,7181.661,02184,5108.659,5556,7181.661,0218

2. Contratações Diretas (i+j)

14,99362.606,596214,17384.704,796315,14367.006,596214,16384.876,3363i) Dispensa

13,43324.927,921315,21412.974,522913,42325.236,601315,30415.696,2929j) Inexigibilidade

28,4687.534,517529,4797.679,319228,6692.243,197529,5800.572,6292

3. Regime de Execução Especial

0,9723.349,28180,9525.677,56240,9623.349,28180,9425.677,5624k) Suprimento de Fundos

1,023.349,28181,025.677,56241,023.349,28180,925.677,5624

4. Pagamento de Pessoal (l+m)

41,681.008.015,297341,041.113.955,886941,581.008.015,297341,001.113.955,8869l) Pagamento em Folha

5,32128.594,661074,87132.250,951025,30128.594,661074,87132.250,95102m) Diárias

47,01.136.609,9518045,91.246.206,8317146,91.136.609,9518045,91.246.206,83171

5. Total

80,881.956.153,2927882,942.251.224,7230580,891.960.861,9727882,962.254.118,03305

6. Total Geral

1002.418.716,803801002.714.319,513801002.424.177,423801002.717.212,82380

Página:1/1
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

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

Índice da capacidade de 

fiscalização (Estados)

quantidade de serviços 

fiscalizados pelo CAU/UF

             _____________________________     x 100

número de serviços em execução 

conhecidos no Estado

(acumulado no ano)

trimestral 31.12.2017 9% 7,6%
O CAU/MS por sua vez realizou 21 visitas em municípios, 58 notificações, 247 Obras Fiscalizadas, 60 diligências e 81 Denúncias 

Apuradas. Atuação da Fiscalização para o ano de 2017.

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 31.12.2017 40% 80%

Meta acima do previsto.                                                               

Relatório opção 41 do SICCAU para o exercício de 2017, Quantidade de RRT até o dia 31.12.2017 "19.923". A fiscalização 

trabalhou de forma ativa com visitas em 21 municípios do interior do estado, com 247 obra fiscalizadas no interior e na capital 

de Mato Grosso do Sul.

Índice de RRT por mês por 

profissional ativo (Estados)

número total de RRT 

registrados por mês 

 ________________________________

número total de 

profissionais ativos no Estado

trimestral 31.12.2017                                    9,00                             7,7 
 A fiscalização trabalhou de forma ativa com visitas em 21 municípios do interior do estado, com 247 obra fiscalizadas no 

interior e na capital de Mato Grosso do Sul.

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 24.12.2017 75% 100%

Meta acima do previsto.                                                                                                                                                                    Conforme 

Relatório de Dezembro de 2017 apresentado pelo TAQ - Tele atendimento Qualificado, todas as demandas foram atendidas, 

em relação aos atendimentos realizados na sede do CAU/MS, todas as demandas foram atendidas de imediato.

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 31.12.2017 75% 94%

Meta acima do previsto.                                                                                                                                                                    Conforme 

Relatório de Dezembro de 2017 apresentado pelo TAQ - Tele atendimento Qualificado, todas as demandas foram atendidas, 

em relação aos atendimentos realizados na sede do CAU/MS, todas as demandas foram atendidas de imediato.

Orientação: Na avaliação de desempenho informe se a meta foi alcançada ou não. Caso tenha havido mensuração em indicadores que não tenham tido a meta inicialmente prevista e/ou também no caso de nenhum indicador tenha sido trabalhado em 2017, deverão ser apresentadas 

justificativas.

3-INDICADORES INSTITUCIONAIS

3.1- INDICADORES DE RESULTADO



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 31.12.2017 0,3 0

Conforme Deliberação Plenária nº 245 DPOMS0068-08.2017, aprova a proposta apresentada pela Coordenadora da CEMS 

Arquiteta e Urbanista Vera Lucia Giraldelli Peri e suspender o 2º Edital de Patrocínio 2017, visando evitar entendimentos 

equivocados na aplicação dos recursos financeiros do CAUMS; Considerando a Deliberação nº 13/2017 CEN-CAU/BR de 22 de 

junho de 2017 que trata das condutas vedadas durante o processo eleitoral e determina que não poderá haver qualquer 

execução financeira decorrente de convênio referente a Edital de Assistência Técnica em Habitação Social durante o período 

eleitoral; Ambos os projetos não foram realizados em 2017, sendo  reapresentado para o Plano de Ação aprovado para 

exercício 2018.

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 31.12.2017 25 0

Conforme Deliberação Plenária nº 245 DPOMS0068-08.2017, aprova a proposta apresentada pela Coordenadora da CEMS 

Arquiteta e Urbanista Vera Lucia Giraldelli Peri e suspender o 2º Edital de Patrocínio 2017, visando evitar entendimentos 

equivocados na aplicação dos recursos financeiros do CAUMS; Considerando a Deliberação nº 13/2017 CEN-CAU/BR de 22 de 

junho de 2017 que trata das condutas vedadas durante o processo eleitoral e determina que não poderá haver qualquer 

execução financeira decorrente de convênio referente a Edital de Assistência Técnica em Habitação Social durante o período 

eleitoral; Ambos os projetos não foram realizados em 2017, sendo  reapresentado para o Plano de Ação aprovado para 

exercício 2018.



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 31.12.2017 7000 7000
Meta atingida conforme previsto. Relatórios apresentados pelo setor de comunicação, onde é efetuado o acompanhamento 

mensal das páginas e midias socias do conselho.

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 31.12.2017 45% 45%
Meta atingida conforme previsto. Todas as notícias relacionadas ao CAU/MS são produzidas pelo setor de comunicação e 

inseridas nos sites e midas sociais do conselho.

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 31.12.2017 70% 70%
Meta atingida conforme previsto. odas as notícias relacionadas ao CAU/MS são produzidas pelo setor de comunicação e 

inseridas nos sites e midas sociais do conselho.

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 31.12.2017 50% 90%

Os cursos voltados a Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, estão cada vez mais conscientes da importância do 

tema Ética Profissional e Legislação aos futuros profissionais que estarão atuando no mercado. O Conselho por sua vez, busca 

fazer um levantamento da grade curricular de cada escola, bem como a qualidade das informações prestadas. A Comissão 

Ensino e Formação CEF/MS , esta elaborando novos protestos para o ano de 2018, para buscar a excelência e a qualidade do 

ensino prestado.

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 31.12.2017 40% 4,34%

Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS, apurou 23 processos de denúncias, sendo 13 em fase de admissão e 9 admitidos e 

1 arquivado, conforme relatório apresentado pela auxiliar administrativa que acompanha todos os processos relacionados a 

esta comissão.

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)

(valor do trimestre)

trimestral 31.12.2017 3,82 0,73

Considerando a Deliberação nº 13/2017 CEN-CAU/BR de 22 de junho de 2017 que trata das condutas vedadas durante o 

processo eleitoral e determina que não poderá haver qualquer execução financeira decorrente de convênio referente a Edital 

de Assistência Técnica em Habitação Social durante o período eleitoral. Sendo reprogramado para o Plano de Ação 2018.

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 31.12.2017 1144 974,5682



Relação receita/custo de 

pessoal (Estados)

custo de pessoal do Estado

                ________________________   x 100

receita corrente do Estado

trimestral 31.12.2017 54,5% 58,5%

Meta superou em 4pp do previsto.                                                                                                                                                                                        

Em Relação a Despesas com pessoal verificou-se a necessidade de criar um piso salarial para os concursados, considerando a 

existência de diversos cargos com baixa remuneração e exigência de uma qualificação melhor, com o aproveitamento de 

funcionários que fazem parte do quadro efetivo, de forma a incentivar a melhoria da produtividade de nossos colaboradores. 

Em analise da inflação dos anos de 2014, 2015 e 2016 e que nos anos de 2015 e 2016 os salários dos funcionários do CAU/MS 

não foram corrigidos. Por ordem da Presidência foi instituido para os cargos de auxiliar administrativo e assistente financeiro, 

a ser praticado no CAU/MS, no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), conforme disposição do inciso IV do art. 7º 

da Constituição Federal¹. Conforme Deliberação Plenária nº 220 DPOMS 0066-05.2017. O piso salarial para os concursados de 

no cargo de auxiliar administrativo e assistente financeiro, a ser praticado no CAU/MS, no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e 

seiscentos reais), conforme disposição do inciso IV do art. 7º da Constituição Federal¹. Conforme Deliberação Plenária nº 220 

DPOMS 0066-05.2017, onde impactou significativamente o planejamento, uma vez que o reajuste aplicado não estava 

previsto.

Índice de inadimplência pessoa 

física (Estados)

total de profissionais inadimplentes

          _________________________________ x 100

total de profissionais ativos

mensal 31.12.2017 17% 25% Valor com base no relatório de arrecadação de dez/2017

Índice de inadimplência pessoa 

jurídica (Estados)

total de empresas inadimplentes

         ________________________________ x 100

total de empresas ativas

mensal 31.12.2017 23% 52% Valor com base no relatório de arrecadação de dez/2017



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 31.12.2017 4 4

Meta alcançada conforme o previsto para 2017. Os treinamentos e a capacitação do quadro funcional no ano de 2017 foi 

satisfatório, o CAU/MS disponibilizou valores a medida que os cursos e treinamentos foram surgindo, todas as capacitações 

foram realizadas mediante aprovação da Presidência.

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 31.12.2018 60% 60%

Meta alcançada conforme o previsto para 2017. Os treinamentos e a capacitação do quadro funcional no ano de 2017 foi 

satisfatório, o CAU/MS disponibilizou valores a medida que os cursos e treinamentos foram surgindo, todas as capacitações 

foram realizadas mediante aprovação da Presidência.

Índice de competências 

desenvolvidas (Estados)

número de colaboradores  

que evoluíram 

seu índice de competência

          __________________________________   x 100

número de colaboradores avaliados 

(valor do ano)

anual 31.12.2019 50% 50%

Meta alcançada conforme o previsto para 2017. Os treinamentos e a capacitação do quadro funcional no ano de 2017 foi 

satisfatório, o CAU/MS disponibilizou valores a medida que os cursos e treinamentos foram surgindo, todas as capacitações 

foram realizadas mediante aprovação da Presidência.

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 85% 85%

Meta alcançada conforme o previsto para 2017.O Setor de TI do CAU/MS implantou no ano de 2017 " O Plano de Ação do 

Setor de TI", onde foi inseridas ações a serem realizadas no decorrer do exercio e também ações de melhoria na execução das 

atividades. Com essa iniciativa impactou de forma positiva e resultou em uma melhor avaliação para esse indicador.

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 65% 85%

Meta alcançada conforme o previsto para 2017.O Setor de TI do CAU/MS implantou no ano de 2017 " O Plano de Ação do 

Setor de TI", onde foi inseridas ações a serem realizadas no decorrer do exercio e também ações de melhoria na execução das 

atividades. Com essa iniciativa impactou de forma positiva e resultou em uma melhor avaliação para esse indicador.

ORIENTAÇÕES: Informar as metas previstas/alcançadas relacionadas aos indicadores apresentados, por objetivo estratégico, no Plano de Ação 2017.



5 - GOVERNANÇA 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
5.1 GOVERNANÇA 

Nesta seção do Relatório de Gestão do Tribunal de Contas da União para o exercício de
2017, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) tratou para
o item Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos:
 
a)  Sua  implementação  da  estrutura  para  gerenciar  riscos,  definindo  a  estratégia  e  o
momento apropriado para implementação da estrutura;
 
b) Aplicação da política e o processo de gestão de riscos aos processos organizacionais;
 
c) Atendimento aos requisitos legais e regulamentares;
  
d) Tomada de decisões, incluindo o desenvolvimento e o estabelecimento de objetivos,
sendo estes alinhados com os resultados dos processos de gestão de riscos;
  
e) Manutenção das sessões de informação e treinamento de seus colaboradores;
 
f) Consulta e comunicação com as partes interessadas a fim de assegurar que a estrutura
da gestão de riscos continua apropriada.
 
A fim de assegurar que a gestão de riscos é eficaz e continua a apoiar o desempenho
organizacional, convém que a organização:
 
1 - Meça o desempenho da gestão de riscos utilizando indicadores, os quais devem ser
analisados criticamente de forma periódica para garantir sua adequação;
 
2 - Meçam periodicamente o progresso obtido, ou o desvio, em relação ao seu plano de
gestão de riscos;
 
3 - Analise criticamente de forma periódica se a política, o plano e a estrutura da gestão de
riscos ainda são apropriados, dado o contexto externo e interno, ao qual a Entidade esteja
inserida;
 
4 - Reporte sobre os riscos, sobre o progresso do plano de gestão de riscos e como a
política  de  gestão  de  riscos  está  sendo seguida,  e  analise  criticamente  a  eficácia  da
estrutura da gestão de riscos.
 

 

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
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5.2 DIRIGENTES 

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 CAU/MS possui 4 (quatro) comissões permanentes, sendo elas:

A) Comissão de Exercício Profissional (CEP/MS);

B) Comissão de Finanças e Administração (CFA/MS);

C) Comissão de Ética e Disciplina CED/MS; e

D) Comissão de Ensino e Formação.
 
Todas as reuniões ordinárias são realizadas na sede do conselho, conforme calendário
aprovado em plenária.
 
O acompanhamento das reuniões mensais é aberto a odos os profissionais das áreas da
Arquitetura e Urbanismo.
 
 

 

Dirigente: OSVALDO ABRAO DE SOUZA

CPF: 081.788.101-82

Cargo: Presidente

Registro Profissional: A4874-7

Entidade: CAUMS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
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quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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: LUIZ CARLOS RIBEIRO

CPF: 558.216.938-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A35300

Entidade: CAUMS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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
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Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A760528

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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
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Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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
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Registro Profissional: A128368

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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: JOSE MARCOS DA FONSECA

CPF: 230.227.441-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A63630

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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
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Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A286842

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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: MAURICIO ABREU SANTA CRUZ DE SOUZA

CPF: 028.554.237-08

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A268747

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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
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CPF: 471.294.179-00

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A285692

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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: JUSSARA MARIA BASSO

CPF: 327.414.130-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A60216

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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
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5.3 AUDITORIA 

 

 

 
 
5.4 APURAÇÕES 

 

Dirigente: CARLA FRANCISCATO MATA NOGUEIRA

CPF: 614.539.001-87

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A1012878

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

 

No âmbito de funcionamento dos CAU, tanto o nacional quanto os estaduais e do Distrito
Federal, uma das instâncias de controle é a realização de auditoria junto aos Conselhos de
Arquitetura  e  Urbanismo,  com  o  objetivo  de  garantir  a  observância  dos  princípios
constitucionais de legalidade, moralidade e eficiência na gestão pública. O processo é
realizado por empresa de auditoria independente especialmente contratada para tal fim. As
principais  conclusões  da  auditoria  realizada  no  CAU/MS estão  no  documento  anexo
Relatório dos Auditores Independentes. Ressalta-se, ainda, a Comissão de Contas que
cumprem papel  similar,  efetuando  vistas,  observações,  sugestões,  recomendações  e
apontamentos sobre todas as contas (balancetes, balanços), orçamento anual, Plano de
Ação, reformulações e transposições, execução orçamentária (desempenho da arrecadação
e gastos por unidade de contas,  projeto/atividade),  e ainda análise dos relatórios com
informações gerenciais.
 

 

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e as
providências adotadas
Não se aplica.

Informações adicionais
No ano de 2017 não houve nenhum processo asministrativo relativo a ilicitos cometidos por
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5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

colaboradores da entidade.

 

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  (CAU/MS),  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 efetivamente despendida.
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, participação em cursos e palestras de seus
colaboradores, análise financeira e econômica dos riscos operacionais, o que revela o
interesse desta unidade gestora para com a Governança corporativa e a busca de melhores
práticas de gestão.
No ano de 2017 foram desenvolvidas ações visando à qualificação dos gestores. 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 Inter setorial, 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.
Mensalmente a Gerência Administrativa e Financeira apresenta a prestação de contas à
respectiva Comissão de Finanças e Administração, a qual delibera sobre os resultados
alcançados,  resultado  econômico  e  administrativo,  execução  do  Plano  de  Ações.  Os
relatórios  gerenciais  abordam  as  despesas  liquidadas  e  os  valores  das  receitas
arrecadadas.
Trimestralmente a unidade presta contas a seu órgão central, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo  do  Brasil,  o  que  analise  todas  as  informações  contidas  nos  relatórios,
demonstrativos  contábeis  e  demais  documentos.  Somente  com a homologação desta
prestação de contas que o CAU/MS do início contabilmente as execuções do próximo
trimestre.
Nos  controles  internos:  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  as  unidades
jurisdicionadas sejam alcançados, o CAU/MS vem aplicando novas ferramentas de gestão.
Como exemplo foi à aderência do órgão ao MS Competitivo, que tem como visão o adequa
mento dos gastos a realidade operacional da Entidade, visando suprir as necessidades
operacionais/financeiras/estratégicas desta autarquia, visando o aprimoramento e melhor
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5.6 REMUNERAÇÕES 

 

 

 
 
5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

gestão técnica e operacional.
 

 

Conforme art.  40 da Lei  Nº 12.378/2010 O exercício das funções de presidente e de
conselheiro do CAU/BR e dos CAUs não será remunerado.
 

 

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 23/02/2018 VALOR DO CONTRATO R$254.650,36

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
2017, quanto às posições financeira 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 em 23/02/2018 teve vigência prorrogada por mais 12
(doze) meses, 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 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
6.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul conta com 29 colaboradores sendo eles 14 de servidores de cargo efetivo,
8 de cargo de livre provimento e demissão e 7 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: Gisele Montovani Martins
Nº de Contrato: 0003756636
Vigência do Contrato: 16/05/2016 a 10/07/2017
Estagiária: Débora Neto Conci
Nº de Contrato: 0004088485
Vigência do Contrato: 17/04/2017 a 16/04/2018
Estagiária Amanda Grego
Nº de Contrato: 0004037850
Vigência do Contrato: 01/03/2017 a 28/02/2018
Estagiária: Dayane da Silva Gonçalves
Nº de Contrato: 0004051821
Vigência do Contrato: 17/03/2017 a 31/12/2017
Estagiária: Leticia Infran de Morais
Nº de Contrato: 0004124159
Vigência do Contrato: 19/05/2017 a 30/06/2018
Estagiária: Vinícius Figueiredo Branco Lemos
Nº de Contrato: 0004269958
Vigência do Contrato: 06/10/2017 a 06/10/2018
Estagiária: Stefani Sandim da Silva
Nº de Contrato: 000426996
Vigência do Contrato: 16/10/2017 a 16/10/2018
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6.1.1 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.
Em 2016 o Edital foi prorrogado por período igual a do 1º Edital, houve o desligamento de 5 empregados, sendo 4 servidores de carreira e
1 de livre provimento. O CAU/MS chamou 4 servidores de carreira e 1 de livre provimento para o quadro funcional do conselho. O CAU/MS
encerrou o exercício de 2016 com 9 cargos de livre provimento e 11 servidores de carreira, totalizando 20 colaboradores.
Em 2017 p concurso ainda está dentro da validade, houve o desligamento de 4 empregados, sendo 2 servidores de carreira e 2 de livre
provimento. O CAU/MS chamou 5 servidores de carreira e 1 de livre provimento para o quadro funcional do conselho. O CAU/MS encerrou
o exercício de 2017 com 8 cargos de livre provimento e 14 servidores de carreira, totalizando 22 colaboradores.
 
Informações adicionais
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Não houve informações adicionais.

Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 15 14 2 5

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

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 15 14 2 5

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 15 14 2 5

               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 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 8 8 2 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 23 22 4 6

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 14

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 0 14

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 14

               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
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2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 8

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 22

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 Deliberação Plenária nº 220 DPOMS nº 0066-05.2017 dispõe sobre o Quadro de Pessoal, Cargos e Salários, institui o piso salarial para
os funcionários do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), concede reajuste salarial  e dá outras
providencias.

CONSIDERANDO os termos das Deliberações Plenárias n. 018/2012-2014, de 20 de fevereiro de 2013 e n. 102/2015, de 20 de agosto de
2015, que alteram a nomenclatura dos cargos de livre provimento e demissão do CAU/MS e dá outras providências; Colar como Texto sem
Formatação?
CONSIDERANDO a contratação da maioria dos funcionários aprovados no Concurso Público para provimento de vagas e formação de
cadastro-reserva em empregos de nível superior e nível médio no CAU/MS;
CONSIDERANDO que as Deliberações Plenárias n. 018/2012-2014, e n. 102/2015, que tratam do Plano de Cargos e Salários do CAU/MS,
se referem aos Empregos Temporários instituídos em 2012;
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 37, inciso V, da Constituição Federal, e as recentes orientações jurisprudenciais, no sentido que
os cargos comissionados devem possuir remuneração própria e específica prevista no plano de cargos e salários, sendo que não
contempla gratificações;
CONSIDERANDO a necessidade de retificar a nomenclatura e regularizar a aprovação de alguns cargos do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Mato Grosso do Sul, para adequá-los devidamente ao Anexo I do Edital nº 01/2013 do concurso público para provimento
dos respectivos cargos;
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CONSIDERANDO a existência de quadro reserva no Concurso Público, possibilitando a criação de novas vagas para aproveitamento dos
candidatos aprovados;
CONSIDERANDO a existência de diversos cargos com baixa remuneração e exigência de uma qualificação melhor, com o aproveitamento
de funcionários que fazem parte do quadro efetivo, de forma a incentivar a melhoria da produtividade de nossos colaboradores;
CONSIDERANDO a inflação dos anos de 2014, 2015 e 2016 e que nos anos de 2015 e 2016 os salários dos funcionários do CAU/MS não
foram corrigidos;
CONSIDERANDO  a DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO Nº 011/2017 – 38ª CFA/MS que aprovou a proposta de Deliberação plenária,
apresentada pela Gerência Administrativa, por unanimidade dos votos;
CONSIDERANDO o 1º pedido de vista concedido ao conselheiro estadual Dirceu Peters na 64ª Reunião Plenária Ordinária no dia 23 de
março de 2017 e tendo apresentado o voto fundamentado na sessão subsequente;
CONSIDERANDO o 2º pedido de vista concedido ao conselheiro estadual Eymard Ferreira na 65ª Reunião Plenária Ordinária no dia 20 de
abril  de  2017,  amparado  pelo  art.  90  do  Regimento  Interno  do  CAU/MS e  tendo  apresentado  o  voto  fundamentado,  na  sessão
subsequente, pela aprovação da proposta original;

DELIBEROU:

1- Aprovar a proposta original  de Deliberação plenária,  apresentada pela Gerência Administrativa e Financeira,  referendada pela
DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO Nº 011/2017 – 38ª CFA/MS e encaminhada ao plenário nos seguintes termos:
 
Art. 1º Fica instituído o Quadro de Pessoal dos Funcionários do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS),
compondo-se de cargos de provimento efetivo e cargos de livre provimento em comissão, com as denominações, o número de cargos e
respectivas remunerações.
 
Art. 2º O Quadro de Pessoal do CAU/MS, de que trata o artigo 1º, compreende:
I) Cargos de provimento efetivo: 18 (dezoito)
II) Cargos de livre provimento em comissão: 10 (dez)
 
Art. 3º Os cargos de livre provimento em comissão, de direção, chefia, coordenação e assessoramento, tem como pressuposto a confiança
e são de livre nomeação e exoneração por ato do Presidente do CAU/MS, observadas as seguintes designações:
 
a) Gerente Geral
b) Gerente Administrativo e Financeiro
c) Gerente de Fiscalização
d) Secretário(a) Geral
e) Assessor(a) Especial da Presidência
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f) Procurador(a) Jurídico
g) Coordenador(a) de Planejamento
h) Secretário(a) da Presidência
i) Coordenador(a) do Siccau
j) Coordenador(a)de serviços gerais
 
§ 1º. Os cargos de livre provimento em comissão serão preenchidos, através de Portaria, pela Presidência do CAU/MS, podendo ser
ocupados por funcionários do quadro efetivo ou por livre nomeação, dentre profissionais com formação e experiência compatível com as
atribuições e requisitos dos cargos, sendo regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 2º.  Os titulares dos cargos de livre  provimento em comissão serão substituídos,  nos seus afastamentos ou impedimentos,  por
funcionários previamente indicados,  que farão jus à percepção da diferença entre o vencimento do seu cargo e o do substituído,
proporcional aos dias de substituição.
 
 Art. 4º Os cargos de provimento efetivo, no total de 18 (dezoito), serão alocados para as atividades de fiscalização, assistência e apoio
técnico-administrativo, nas áreas definidas no organograma do CAU/MS, aprovado pela Deliberação Plenária CAU/MS Nº 197 DPOMS
063-04/2017, de 16/02/2017, observadas as seguintes designações e vagas:
 
a) Assessor Jurídico (01)
b) Contador (01)
c) Analista de Comunicação (01)
d) Agente de fiscalização (02)
e) Ouvidor (01)
f) Assistente financeiro (01)
g) Técnico em informática (01)
h) Auxiliar Administrativo (10)
 
Art. 5º. Ficam estabelecidas as seguintes remunerações para os cargos de livre provimento em comissão:
 
a) Gerente Geral: R$ 8.433,00
b) Gerente Administrativo e Financeiro: R$ 7.870,00
c) Gerente de Fiscalização: R$ 7.870,00
d) Secretário(a) Geral: R$ 5.622,00
e) Assessor(a) Especial da Presidência: R$ 5.622,00
f) Procurador(a) Jurídico: R$ 5.622,00
g) Coordenador(a) de Planejamento: R$ 2.161,00
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h) Secretário(a) da Presidência: R$ 2.161,00
i) Coordenador(a) do Siccau: R$ 2.161,00
j) Coordenador(a)de serviços gerais: 1.600,00
 
Art. 6º. Ficam estabelecidas as seguintes remunerações para os cargos de provimento efetivo:
 
a) Assessor Jurídico: R$ 4.251,00
b) Contador: R$ 3.369,00
c) Analista de Comunicação: R$ 2.161,00
d) Agente de fiscalização: 5.622,00
e) Ouvidor: R$ 5.622,00
f) Assistente financeiro: R$ 1.310,00
g) Técnico em informática: R$ 2.161,00
h) Auxiliar Administrativo: R$ 1.310,00
 
Art.  7º. Fica instituído o piso salarial a ser praticado no CAU/MS, no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), conforme
disposição do inciso IV do art. 7º da Constituição Federal¹.
 
§ Único. Inobstante os valores de remuneração definidos nesta deliberação plenária, nenhum funcionário do CAU/MS, seja ocupante de
cargo de livre provimento em comissão, seja de provimento efetivo, poderá perceber valor inferior ao piso salarial ora instituído.
 
Art. 8º. Em cumprimento ao artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal, os atuais funcionários do CAU/MS, independentemente do cargo
que ocupam e dos valores constantes nesta deliberação, não sofrerão redução em seus vencimentos.
 
Art. 9º. Conceder um reajuste salarial de 10% (dez por cento) aos funcionários do atual quadro de funcionários do CAU/MS, que incidirá
sobre os respectivos vencimentos atuais, como reposição da inflação dos anos de 2014 a 2016.
 
Art. 10º. O presidente do CAU/MS baixará normas regulamentando as disposições desta Deliberação e dispondo sobre os procedimentos
administrativos pertinentes.
 
Art. 11º. Ficam revogadas as Deliberações Plenárias n.018/2012-2014 e n.102 DPOMS 0045-06.2015, e disposições em contrário.
 
Art. 12º. Esta Deliberação entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 01 de abril de 2017.Da Resolução da Plenária nº 018 de 20 de
fevereiro de 2013, temos ainda 9 vagas ocupadas, distribuídos da seguinte maneira:
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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 2016 o Edital foi prorrogado por período igual a do 1º Edital, em 2017 houve desligamento de 2 cargos de livre provimento, onde
somente 1 cargo de livre provimento foi contratado no exercício.
O CAU/MS encerrou o exercício de 2017 com 8 cargos de livre provimento e 14 servidores de carreira, totatlizando 22 colaboradores.
 
Informações adicionais
O CAU/MS encerrou o exercício de 2017 com 8 cargos de livre provimento efetivamente ocupados e 14 servidores de carreira efetivos,
totatlizando 22 colaboradores.

Cargos em Livre Provimento e Comissão constituem basicamente em:

Gerente Administrativo e Financeiro - 1 colabrador
Gerente de Fiscalização - 1 colaborador
Secretário(a) Geral - 1 colaborador
Procurador(a) Jurídico - 1 colaborador
Coordenador(a) de Planejamento - 1 colaborador
Secretário(a) da Presidência - 1 colaborador
Coordenador(a) do Siccau - 1 colaborador
Coordenador(a)de serviços gerais - 1 colaborador

Observação: O CAU/MS não possui cargos de Natureza Especial, Grupo Direção e/ou Assessoramento superior.
 

Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio

1. Cargos em Comissão 0 0 2 1

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 2 1

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0
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               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 1

Análise Crítica
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul conta com 29 colaboradores sendo eles 14 de servidores de cargo efetivo,
8 de cargo de livre provimento e demissão e 7 estagiários, sse 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, com 4 baixa no ano, sendo 2 por iniciativa do empregador e 2 por iniciativa do empregador. Os
desligados por iniciativa do empregador eram de cargos de livre provimento e comissão, onde somente 1 foi subistituido.
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 2017 solicitações de aposentadoria de
funcionários.

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas
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6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

No ano de 2017 não houve afastamento.

 

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.
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.
Em 2016 o Edital foi prorrogado por período igual a do 1º Edital, houve o desligamento de 5 empregados, sendo 4 servidores de carreira e
1 de livre provimento. O CAU/MS chamou 4 servidores de carreira e 1 de livre provimento para o quadro funcional do conselho. O CAU/MS
encerrou o exercício de 2016 com 9 cargos de livre provimento e 11 servidores de carreira, totalizando 20 colaboradores.
Em 2017 p concurso ainda está dentro da validade, houve o desligamento de 4 empregados, sendo 2 servidores de carreira e 2 de livre
provimento. O CAU/MS chamou 5 servidores de carreira e 1 de livre provimento para o quadro funcional do conselho. O CAU/MS encerrou
o exercício de 2017 com 8 cargos de livre provimento e 14 servidores de carreira, totalizando 22 colaboradores.
 
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.
 

75



 

Código Emprego Salário Mensal C a r g a
Horária

V a g a s   p /
Admissão

Cadas t ro  de
Reserva

101 Assesssor Jurídico (NS) R$ 4.038,00       8h/dia 1 15
102 Contador (NS) R$ 3.20,00 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

201 Auxiliar  Administrativo  (NM)
Campo Grande (MS) R$ 1.244,00 8h/dia 4 45

201 Auxiliar  Administrativo  (NM)
Corumbá (MS) R$ 1.244,00 8h/dia 1 15

201 Auxiliar  Administrativo  (NM) 
Coxim (MS R$ 1.244,00 8h/dia 1 15

201 Auxiliar  Administrativo  (NM) 
Três Lagoas (MS R$ 1.244,00 8h/dia 1 15

202 Técnico em Informação (NM) R$ 2.019,00 8h/dia 1 15
203 Assistente Financeiro (NM) R$ 1.244,00 8h/dia 1 15
           

 

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

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 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

2017 491.104,89 0,00 261,88 0,00 12.575,35 110.795,45 14.023,69 0,00 0,00 628.761,26

2016 401.155,02 0,00 1.047,52 0,00 4.961,24 89.195,15 12.739,19 0,00 0,00 509.098,12

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 

 

 

 

2016 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)

2017 572.738,54 0,00 31.983,09 0,00 9.239,00 122.966,33 3.843,79 0,00 0,00 740.770,75

2016 485.619,63 0,00 99.588,02 0,00 20.167,00 112.646,18 7.866,01 0,00 0,00 725.886,84

Servidores cedidos com ônus

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

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 das despesas e recceitas frente aos valores previstos no Plano de Ação aprovado para o ano em xercício,
através de relatórios contábeis realizados trimestralmente, buscando a melhor excelência da Gestão Financeira e Orçamentária.
As despesas com gastos com pessoal e folha de pagamento contemplam um montante de R$ 1.423.252,00 que equivale a 58,3 da
Receita Corrente que contempla o planejamento orçamentário deste conselho.
O CAU/MS no ano de 2017 apresentou 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.
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6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

 

 

 
 
6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Não adotamos mão de obra temporária no CAU/MS.

 

O CAU/UF não possui área específica responsável pela gestão de TI por existir um centro de serviços compartilhados que gera uma série
de vantagens para os CAU/UF e para a comunidade dos arquitetos e urbanistas como a melhor prestação de serviços em todo o país e de
maneira  uniformizada;  economia de escala  na compra de tecnologias e  treinamento dos atendentes;  e  facilidade de atualização
tecnológica, uma vez que o mesmo sistema será usado em todas as unidades da federação.
 
O Centro de Serviços Compartilhados (CSC) gerencia serviços como o Sistema de Comunicação e Informação do CAU (SICCAU) e o
Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO), além de informações contábeis e gerenciais internas do CAU. Os custos são compartilhados
entre o CAU/BR e os CAU/UF, em conformidade com as obrigações respectivas estabelecidas pela Lei 12.378/2010.

Informações adicionais:

O setor de Tecnologia da Informação do CAU/MS, T.I., tem um profissional concursado lotado como técnico em informática de nível médio.
Todos os anos é feito o PLANO DE AÇÃO T.I. CAU/MS, com a autorização e outorga da gerência administrativa. Nesse plano há diretrizes
técnicas das ações que serão desenvolvidas durante todos os meses. Vários itens são descritos no plano anual, tais como: como limpeza
de gabinete com ar comprimido, atualização de antivírus, verificação e manutenção da rede de computadores, atualização de sistemas
operacionais, manutenção preventiva e corretiva, entre outros. Também é descrito a
abertura de chamados e controle através de e-mail.
Atualmente, 2017, o setor conta com um servidor de arquivos, Windows, para gerência dos documentos virtuais. Esse servidor tem um
procedimento de backup automático, criado pelo T.I., onde é realizado, automaticamente, todos os dias da semana as 00h:00m. Há
também um servidor (Linux) na sala do T.I. para backup em redundância, que é feito três vezes por semana pelo T.I., manualmente.
A infraestrutura utilizada é dada através de CABEAMENTO ESTRUTURADO, com três SWITCHS e RACK em vertical, seguindo as
normas ABNT, bem como as NBR.
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6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

O CAU/UF, em conjunto com o CAU/BR, conta com o atendimento do Centro de Serviços Compartilhados-CSC, conforme definido na
Resolução n. 92 do CAU/BR, de 10 de outubro de 2014, que compreendem os seguintes serviços:

a) Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) nos módulos:

1 -  Gerencial:  Orçamentário,  Financeiro e Contábil,  Centro de Custo,  Patrimônio,  Passagens e Diárias,  Almoxarifado,  Compras e
Contratos;
2 - Corporativo e Ambiente Profissional;
3 - Sistema de Informação Geográfica;
b) Serviço de DATA CENTER;
c) Rede Integrada de Atendimento (RIA), compreendendo:
1 - Serviço de Tele Atendimento Qualificado (TAQ);
2 - Serviço Telefônico de Tele Atendimento 0800;
3 - Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas;
4 - Atendente Virtual.”
 Alguns sistemas de folha de pagamento e controle de ponto são desenvolvidos e administrados pela empresa WK SISTEMAS. Onde tem
como responsável técnico, de criticidade e de negócios, um profissional indicado pela mesma.
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7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
7.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

Nesta Seção, intitulada como “relacionamento com a sociedade”, o Conselho de Arquitetura
e  Urbanismo  de  Mato  Grosso  do  Sul  passará  a  dispor  quanto  aos  seus  canais  de
comunicação com a sociedade sul-mato-grossense e com a sociedade como um todo.
A  Ouvidoria  é  um instrumento  de  fundamental  importância  na  defesa  dos  direitos  do
cidadão. Seu papel consiste em colaborar com ações internas e externas da Instituição,
objetivando o aprimoramento dos serviços prestados.
A Ouvidoria do CAU, ao receber as manifestações, registra um protocolo de atendimento,
encaminha a demanda aos setores competentes, faz o monitoramento, ajuda na busca de
soluções e responde ao usuário dando ciência do andamento ou da resposta buscada.
Além da Ouvidoria deste Conselho, outros meios também se apresentam como formas de
comunicação do CAU/MS com a sociedade. A ferramenta contida no site do conselho,
denominada de Portal  da  Transparência  evidencia  o  fulcro  da  abertura  do  acesso do
cidadão as informações que bem desejar acerca da administração desta autarquia.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul também dispões de suas
redes sociais para divulgar suas atividades, contribuir com o acesso a mais informações
acerca da arquitetura e urbanismo no estado de Mato Grosso do Sul, projetos de leis que
afetam o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, enfim, um portal que aproxima a
Entidade de seu público alvo.
 

 

Introdução
A comunicação institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
dáse pelo  departamento  responsável  pela  comunicação,  divulgação e  publicação dos
informativos institucionais, e servem para manter ativo o elacionamento 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, através
de midias sociais e o site do CAU/MS.

Análise Crítica
As informações apuradas foram extraidas do relatório de sistema de Tele Atendimento
Qualifiado - TAQ.
No Relatório realizado pelo setor de Planejamento Estratégico do CAU/MS, na avaliação de
desempenho através de Indicatores Estratégicos, cujo objetivo avaliado é " Assegurar a
eficácia no atendimento e no relacionamento com ps arquitetos e urbanistas e a sociedade,
avaliou-se o Índice de atendimento do estado em 70% atendendo a meta prevista no Plano
de ação para esse exercício. No que diz respeito a Índice de satisifação com a solução da
demanda do estado, atingiu-se também a
meta estabelecida em 94%. Novas ferramentas estão sendo implementadas no ano de
2018, videos e transmissões ao vivo das Plenárias Ordinárias do CAU/MS já estão em
execução.
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7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

 

 

 
 
7.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

24 26 7 0 652

Canais de Acesso

 

Com  a  implantação  do  Portal  da  Transparência  os  profissionais  e  a  sociedade  tem
informações atualizadas mensalmente para consultas e contando ainda com um canal "e-
SIC", onde o profissional
poderar registrar o seu pedido de informação para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de Mato Grosso do Sul.
O Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) do CAU/MS está disponível para atendimento
ao público desde 01 de julho de 2016

O TAQ - Tele Atendimento Qualificado registrou um índice de satisfação do Conselho de
Arquitetura de Mato Grosso do Sul patamares de 94%. No ano de 2018 novas ferramentas
de pesquisa de satisfação estão sendo implementadas,  para melhor  atendimento dos
profissionais de Arquitetura e Urbanismo, bem como a sociedade sul-mato-grossense.

 

Introdução
O Portal da Transparência do CAU/MS tem a intenção de permitir ao cidadão o acesso
transparente e integral a informações diversas sobre a autarquia federal.
A ferramenta atende à Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que
normatiza  os  artigos  5º  e  37  da  Constituição  Federal  ao  estabelecer  que  todas  as
informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet,
com  exceção  apenas  de  documentos  oficialmente  declarados  como  sigilosos.  Os
procedimentos para o cumprimento da legislação são detalhadas no âmbito do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul pela Portaria CAU/MS nº 134/2015-2017.
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
http://transparencia.caums.gov.br/

Informações disponíveis ao Cidadão
O CAU/MS disponibiliza através do portal da transparência as seguines informações:
Frequência dos Conselheiro do CAU;
Instituição;
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7.4 ACESSIBILIDADE 

 

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 e Estagiários;
Tabelas de Remuneração;
Folhas de Pagamento;
Concurso Público;
Prestação de Contas CAU/BR;
Prestação de Contas CAU/MS;
Acesso a informação; entre outros.

Análise crítica
Portal da Transparência do CAU.MS foi desenvolvido no ano de 2016 e ainda está em fase
de adaptação e adequação dos conteúdos exigidos na Lei nº 12.527/2011.

 

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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8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 

Através da análise  desta  Seção intitulada de “Desempenho Financeiro  e  Informações
Contábeis”, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), que
adota integralmente as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público para
a sua Contabilidade, passa a dispor quanto ao seu Desempenho Financeiro, baseando-se
este nas informações contábeis provenientes de suas demonstrações financeiras, dentre
elas  o  Balanço  Patrimonial  e  suas  Notas  Explicativas,  Demonstração  das  Variações
Patrimoniais,  Demonstração  dos  Fluxos  de  Caixa,  Balanço  Financeiro  e  Balanço
Orçamentário.
Além do exposto acima, hoje em dia, existe um conjunto diversificado de perspectivas para a
avaliação do desempenho financeiro,  não havendo,  contudo,  unanimidade quanto aos
indicadores  a  utilizar.  Assim,  os  diferentes  indicadores  da  avaliação  do  desempenho
financeiro, na ótica da criação de valor, podem ser organizados de acordo com as seguintes
perspectivas (Teixeira e Amaro, 2013):
- Resultados contábeis;
- Rendibilidade;
- Fluxos de caixa.
As demonstrações contábeis da Entidade também podem fornecer informações relevantes
sobre os aspectos financeiros,  tendo em vista à relação do desempenho dos serviços
dispostos a sociedade sul-mato-grossense, e:
a) Receita, despesa e fluxos de caixa relativos aos serviços; e
b)  Os  ativos  e  os  passivos  que  orientam  as  avaliações  dos  usuários  em  relação  à
capacidade operacional da entidade.
A Entidade demonstrará nos próximos tópicos desta Seção, a metodologia aplicada para o
cálculo da depreciação, amortização e exaustão de seus bens, as taxas utilizadas para os
cálculos, quais foram os métodos adotados para realizar a avaliação e mensuração das
disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos investimentos, do imobilizado.
Por fim, dentro desta mesma Seção, quais foram os impactos dos critérios contidos nas
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público, em especial NBC TSP
Estrutura Conceitual, NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado no exercício,
além das informações adicionais.
 

 

As receitas,  as  despesas,  os  fluxos  de  caixa  e  o  desempenho da  entidade  estão  em
conformidade com os orçamentos aprovados.
A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 2.434.471,32,
que corresponde a 85,93% da Receita Corrente Prevista de 2017 que é de R$ 2.833.032,12
e de 80,27% da Receita Orçamentária Prevista que é de R$ 3.033.032,12.
 
Quando comparada com a receita arrecadada até o mês de dezembro de 2016, observa-se
um aumento na ordem de R$ 129.116,12, o que representou um aumento de 5,6% nas
receitas, sendo que a receita de 2016 atingiu o valor de R$ 2.305.355,20, que equivale a
87,62% da Receita Corrente Prevista que foi de R$ 2.631.090,25 e de 78,38% da Receita
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Orçamentária Prevista de 2016 que foi de R$ 2.941.089,90.
 
A despesa empenhada até o mês de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 2.717.212,82,
que corresponde a 89,59% da Despesa Orçamentária Prevista para 2017, que é de R$
3.033.032,12.
 
Quando comparada com a despesa empenhada até o mês de dezembro de 2016, observa-
se um aumento de R$ 293.035,40, o que representou um aumento aproximado de 12,09%,
sendo  que  a  despesa  empenhada  em 2016  atingiu  o  valor  de  R$  2.424.177,42,  que
corresponde  a  82,42% da  Proposta  Orçamentária  Prevista  para  2016,  que  foi  de  R$
2.941.089,90.
 
Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de
2017,  constatou-se  um  Déficit  Orçamentário  no  valor  de  R$  282.741,50  do  valor
arrecadado até o mês de dezembro de 2017. O mesmo Déficit Orçamentário já havia sido
constatado no período de 2016, quando comparando a Receita Arrecadada com a Despesa
Empenhada até o mês de dezembro de 2016, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor
de R$ 118.822,22 do valor arrecadado até o mês de dezembro de 2016.
 
O saldo disponível que passou para o mês de janeiro de 2018 foi de R$ 429.725,47 que está
demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2017.
 
 
Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2017, verificou-se que
o CAU MS obteve um Superávit Financeiro no valor de R$ 230.419,66. Embora tenha
repetido o Superávit Financeiro, quando comparado com o exercício financeiro de 2016,
observa-se uma considerável redução das disponibilidades da Entidade, ocasionando uma
redução drástica nos números do Superávit Financeiro da mesma. Para melhor elucidar tal
fato, quando da análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2016,
verificou-se que o CAU MS obteve um Superávit Financeiro no valor de R$ 554.736,58.
 
Com relação ao resultado patrimonial  houve uma grande modificação para o exercício
financeiro de 2017. O CAU MS apresentou até o mês de dezembro de 2017, um Déficit
Patrimonial no valor de R$ 76.029,04, conforme demonstrado abaixo:
 
Variação Patrimonial Aumentativa ..........................................R$ 3.304.684,20
(-) Variação Patrimonial Diminutiva .............................................   R$ (3.380.713,24 )
(=) Déficit Patrimonial acumulado até dezembro de 2017               R$ 76.029,04 
 
Comparando os dois últimos exercícios, há um saldo para os valores a título de Variação
Patrimonial  Diminutiva, o que desencadeou o Déficit  Patrimonial.  Em 2016, o CAU MS
apresentou até o mês de dezembro, um Superávit Patrimonial no valor de R$ 613.628,15,
conforme demonstrado abaixo:
(+) Variação Patrimonial Aumentativa .......................             R$ 3.157.037,37
(-) Variação Patrimonial Diminutiva .........................              R$ (2.543.409,22)
(=) Superávit Patrimonial acumulado até dezembro de 2016      R$ 613.628,15   
 
Observações:
 

O Déficit Patrimonial apurado pelo CAU MS nas Demonstrações das Variações
Patrimoniais no exercício, constataram-se os seguintes elementos:

❍
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Aumento de despesas com Pessoal e Encargos Sociais na ordem de R$
535.109,12, correspondente a 38,00% quando comparado os exercícios de 2017
em relação ao exercício de 2016;

❍

 
Provisão de Perdas para Devedores Duvidosos – Anuidades de PF e PJ do
exercício de 2017, cujo montante totalizou o valor de R$ 437.685,16,
correspondente a 87,46% do saldo a receber de Anuidades de PF e PJ do
exercício de 2017, calculado pela média ponderada dos exercícios de 2014 a
2016;

❍

 
Aumento da receita corrente de 6,00% contra um aumento da despesa de
22,00%.

❍

 
COMPARATIVO RECEITA/DESPESA – 2016/2017
 
Conforme demonstrado no Siscont.Net (módulo do Implanta.net),  o comportamento da
receita e despesa de 2017 comparada com 2016 foi a seguinte:
 
a) A receita arrecadada no exercício de 2017 foi superior à receita arrecadada no mesmo
período de 2016 em R$ 129.116,12, correspondente a um aumento de 6,00%;
 
b) A despesa empenhada no exercício de 2017 foi superior à despesa realizada no mesmo
período de 2016 em R$ 304.086,94, correspondente a um aumento de 22,00%.

Conclusão:

Tendo em vista o cenário local e brasileiro para o presente exercício financeiro em questão
(2017), um país que superava os números ruins da economia de exercícios anteriores, o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul decidiu, na contramão, por
instituir o piso salarial dos profissionais ocupantes dos cargos de auxiliar administrativo e
assistente financeiro, o que severamente contribuiu para o aumento nos gastos com a folha
de pagamento e encargos sociais.

Tal  decisão deu-se,  mais  uma vez,  pelo  crescente número de saídas de profissionais
ocupantes  destes  cargos.  Houve  a  ponderação  por  parte  da  equipe  da  Gerência
Administrativa e Financeira da Entidade que, demonstrou a tempo, a impossibilidade de
contratação de novos profissionais para o presente exercício. A decisão da instituição do
piso salarial fora uma decisão da Presidência, com o devido respaldo jurídico, conforme
Deliberação Plenária nº 220 DPOMS 0066-05.2017, já citada.

Quanto à previsão inicial de arrecadação para o exercício de 2017, aprovada no Plano de
Ação e Orçamento do CAU/MS, em 2016, importante ponderar que por decisão presidencial,
mais uma vez, houve a incorporação dos valores inscritos a título de Dívida Ativa, relativos
ao exercício social de 2012, de anuidades de pessoa física e jurídica, o qual representara
um acréscimo na expectativa de arrecadação na ordem de R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais).
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8.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Não
 

Tal expectativa restou-se frustrada, uma vez que a arrecadação proveniente dos valores
inscritos em dívida ativa não representou grandes aportes financeiros a Entidade. Além do
mais, foram com base nestes valores que, por decisão administrativa, houve a contratação
de mais 2 (dois) novos funcionários auxiliares administrativos, alocados na secretaria geral e
outro no departamento jurídico da Entidade, no mês de novembro de 2017, o que resultou
na piora do quadro disposto acima.

Para o exercício de 2018, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
busca melhorar suas políticas internas de gestão, e um maior controle de seus gastos,
através de uma política de interação entre os componentes gestores da Entidade e a equipe
de Planejamento e Contabilidade.

 

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.
O  objetivo  principal  da  maioria  das  entidades  do  setor  público  é  prestar  serviços  à
sociedade,  em vez de obter  lucros  e  gerar  retorno financeiro  aos investidores.  Esses
serviços incluem, por exemplo: programas e políticas de bem-estar,  educação pública,
segurança nacional e defesa nacional, representação de uma classe de profissionais, dentre
outras. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente
avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa.

Assim, as entidades do setor público possuem características que as diferem das demais
entidades, dentre as quais se destacam:
 

A importância do orçamento público. A Constituição Federal brasileira exige a
elaboração do orçamento anual, a sua aprovação pelo poder Legislativo e a sua
disponibilização à sociedade. A sociedade fiscaliza a gestão das entidades
públicas diretamente, respaldada pela Constituição, ou indiretamente, por meio
de representantes. A elaboração de demonstrativo que apresenta e compara a
execução do orçamento com o orçamento previsto é o mecanismo normalmente
utilizado para demonstrar a conformidade com os requisitos legais relativos às
finanças públicas. No âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato
Grosso do Sul, a apresentação do Plano de Ação, respectivo ao exercício
financeiro, tem como função a estimativa de receita prevista a ser realizada
naquele exercício social, em confronto com os valores que serão despendidos,
quando do empenho das despesas públicas. A importância da gestão do
orçamento público em tempos difíceis para a economia brasileira como um todo,

a.
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em especial para a construção civil (principal fonte de recursos para arquitetos e
urbanistas), resultou num melhor aproveitamento dos recursos orçamentários
disponíveis, redução das atividades operacionais e acima de tudo, ajustes das
demandas para que houvesse a otimização das atividades do Conselho sem que
ocorresse um prejuízo na representação e prestação de serviços aos arquitetos e
urbanistas de Mato Grosso do Sul, e para a sociedade em geral. 

 
Natureza e propósito dos ativos e passivos no setor público. No setor
público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos é
voltada para o potencial de serviços desses ativos e, não, para a sua capacidade
de gerar fluxos de caixa.

a.

 
 

Papel regulador das entidades do setor público. Muitos governos e outras
entidades do setor público possuem poder de regulação de entidades que
operam em determinados setores da economia, de forma direta ou por meio de
agências reguladoras. A principal razão da regulação é assegurar o interesse
público de acordo com objetivos definidos nas políticas públicas ou quando
existem falhas de mercados para determinados serviços. Essas atividades
regulatórias são conduzidas de acordo com o estabelecido na legislação.

a.

 
 
Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
 
Em virtude da necessidade de aplicação dos registros de depreciação e amortização ao
controle de patrimônio das entidades públicas, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Mato  Grosso  do  Sul  (CAU/MS)  iniciou  no  final  de  2014,  a  contabilização  regular  da
depreciação e amortização de seus itens constantes do patrimônio. No entanto, os critérios
para definição de vida útil dos bens e consequentes taxas de depreciação e amortização
lineares aplicadas careciam de um normativo interno.
No presente exercício em questão (2017), foram definidos os critérios para vida útil dos bens
e  consequentes  taxas  de  depreciação  e  amortização  lineares  aplicadas  aos  bens
pertencentes ao patrimônio da Entidade. Nesse contexto de adequação às práticas mais
aderentes  ao  controle  patrimonial,  o  Conselho  Federal  de  Contabilidade  aprovou:  a
Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito
geral pelas entidades do setor publico e, a Resolução CFC Nº 1.136 de 21.11.2008, a NBC
T 16.9 - Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público sobre Depreciação,
Amortização e Exaustão estabelecendo critérios e procedimentos para o registro contábeis
nas entidades públicas, ambos os normativos integralmente aplicados à realidade desta
Entidade.
 
A implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais busca alinhar as estratégias do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), de
forma  que  haja  um  trabalho  em  conjunto  para  a  revisão  das  Normas  Brasileiras  de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), no sentido de que essas normas
sigam no  rumo da  convergência  aos  padrões  internacionais,  cuja  principal  fonte  são
as International  Public  Sector  Accounting  Standards (IPSAS),  e  do próprio  Manual  de
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Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
O CAUMS realizou suas primeiras aquisições de itens de patrimônio no ano de 2012 com a
estruturação da sua sede em Campo Grande. Todos os bens adquiridos neste conselho
federal foram produtos novos, evidenciando que o valor adotado para registro e controle é o
valor de aquisição, sem, contudo haver ainda a necessidade de aplicação de estudo de
reavaliação de bens.
Para configuração dos parâmetros de depreciação e amortização dos bens no sistema
próprio informatizado, SISPAT.NET (módulo do sistema IMPLANTA.NET), foram definidos
os prazos de vida útil  por tipo de bem cadastrado com base nas instruções normativas
específicas da Receita Federal, IN SRF Nº 4, de 30 de janeiro de 1985 (que fixa o prazo de
vida útil  para fins de depreciação de computadores e periféricos "hardware" e o prazo
mínimo para amortização de custos e despesas de aquisição e desenvolvimento de logicais
"software") e, Anexo III – Taxas Anuais de Depreciação contida na IN RFB Nº 1.700, de 14
de março de 2017 (que dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e disciplina o
tratamento tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no que se refere às
alterações introduzidas pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014), e tendo em vista a
realidade aplicada ao CAUMS.
 
Para  os  bens  caracterizados  como  Móveis  e  Utensílios  tem  vida  útil  de  10  anos
determinada pelo Anexo III da IN RFB Nº 1.700. Como os móveis do CAUMS representam,
em  sua  grande  maioria,  mobiliários  de  escritório  para  as  atividades  cotidianas  dos
funcionários do próprio conselho, definiu-se a adoção de 5 anos para vida útil destes bens,
por haver fator de aceleração para depreciação e atendimento de renovação constante do
mobiliário contido na entidade, tendo em vista a melhor prestação de serviços a sociedade
sul-mato-grossense.
 
Aos  Veículos  do  CAUMS  foi  definida  a  vida  útil  de  5  anos,  obedecendo  assim,
integralmente ao Anexo III  da IN RFB Nº 1.700.  Cabe ressaltar  que os automóveis do
CAUMS  são  estritamente  utilizados  para  atender  as  demandas  de  fiscalização  das
atividades dos profissionais do estado, atendimento as demandas operacionais da entidade
e deslocamento de funcionários e/ou conselheiros estaduais para diligências no interior do
estado e/ou dentro da cidade de Campo Grande/MS.
 
Os bens de Máquinas e Equipamentos tem vida útil de 10 anos determinada pelo Anexo III
da IN RFB Nº 1.700. Contudo, como no CAUMS, a composição desses bens é de maioria de
aparelhos de ar condicionado, refletores de LED, e demais maquinários de utilização diária e
em eventos subsidiados pelo CAUMS, aplicou-se fator de aceleração para depreciação, em
virtude  do  histórico  de  aparelhos  quebrados  e/ou  com  necessidade  de  reparo,  em
manutenção e com problemas técnicos. Portanto, para estes bens do Ativo Imobilizado foi
considerado como sendo vida útil o prazo de 5 anos.
 
Os Equipamentos de Processamento de Dados configuram, em sua grande maioria, os
microcomputadores, notebooks, monitores, projetores, impressoras, centrais telefônicos e
demais equipamentos de processamento de dados do CAUMS. Adotou-se a sugestão de
vida útil de 5 anos disposta na IN SRF Nº 4 e no Anexo III da IN RFB Nº 1.700, pois são
bens com alta necessidade de renovação tecnológica e com obsolescência geral muito
rápida.
 
Os Sistemas de Processamento de Dados  consistem nos softwares adquiridos pelo
CAUMS para uso como sistemas de processamento de dados. A IN SRF Nº 4 estipula que a
vida útil  seja de no mínimo de 5 anos.  Considerando um planejamento a longo prazo,
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presume-se a manutenção das atividades com os sistemas atualmente disponíveis, pois
tratam-se de processamento de dados cadastrais dos arquitetos, financeiros, orçamentários,
etc. A manutenção dos softwares para que continuem operantes e permitam cada vez maior
inserção de dados, foi fator determinante para a adoção de vida útil de 10 anos como
parâmetro para amortização dos intangíveis.
 
Para os Utensílios de Copa e Cozinha  a indicação do Anexo III  da IN RFB Nº 1.700
estipula  o  prazo  de  10  anos  para  esses  bens.  Contudo,  conhecendo  o  histórico  de
manutenção destes equipamentos, e a sua necessidade de utilização ininterrupta, como é o
caso do refrigerador e freezer, adotou-se como padrão para estes bens do Ativo Imobilizado
a vida útil de 5 anos.
 
As Instalações representam no CAUMS as hastes da cerca elétrica, bem como todos os
refletores e demais instalações externas da sede do conselho. Adotou-se para estes bens a
vida útil de 5 anos, em desacordo com o que instrui a IN RFB Nº 1.700, por entendimento
de serem itens que requerem constantes manutenções e são alvos de infortúnios não
planejados,  como  vandalismo,  inovação  tecnológica,  obsolescência,  quebra  e/ou
substituição.
 
 
 
Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
 
Quanto ao método de cálculo da depreciação, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Mato Grosso do Sul adota o método linear. Este é o método de depreciação mais utilizado
pelas empresas, por ser o método de depreciação aceito pela RFB – Receita Federal do
Brasil, conforme Regulamento do Imposto e Renda e instruções normativas e legislações
complementares.
Por este método, a depreciação é calculada dividindo-se o valor a ser depreciado (valor de
aquisição menos o valor residual) pelo tempo de vida útil do bem. Dessa forma, o valor do
encargo de depreciação será o mesmo em todos os períodos.
A principal característica é a fixação da alíquota de depreciação em função da vida útil do
bem.
Para  o  registro  da  depreciação  e  amortização  devem ser  observados  os  seguintes
aspectos:
 

Obrigatoriedade do seu reconhecimento;a.

 
(b) Valor da parcela que deve ser reconhecida no resultado como decréscimo patrimonial, e,
no balanço patrimonial, representada em conta redutora do respectivo ativo;
 

Circunstâncias que podem influenciar seu registro.a.

 
O valor depreciado ou amortizado, apurado mensalmente, deve ser reconhecido nas contas
de resultado do exercício.
 
O valor residual e a vida útil econômica de um ativo devem ser revisados, pelo menos, no
final de cada exercício. Quando as expectativas diferirem das estimativas anteriores, as
alterações devem ser efetuadas.
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A depreciação e a amortização devem ser reconhecidas até que o valor líquido contábil do
ativo seja igual ao valor residual.
 
A contabilização da depreciação ou da amortização de um ativo Imobilizado,  somente
iniciará no primeiro mês completo após o mês de sua aquisição.
 
A depreciação e a amortização não cessam quando o ativo torna-se obsoleto ou é retirado
temporariamente de operação.
 
Os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil econômica de um
ativo:
 
(a) a capacidade de geração de benefícios futuros, no caso do CAUMS a tais benefícios
futuros estão intrinsecamente ligados a prestação de serviços;
 
(b) o desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não;
 
(c) a obsolescência tecnológica;
 
(d) os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.
 
A vida útil econômica deve ser definida com base em parâmetros e índices admitidos em
norma ou laudo técnico específico.
 
Nos casos de bens reavaliados, a depreciação e a amortização devem ser calculadas e
registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil econômica indicada em laudo técnico
específico.
 
Não estão sujeitos ao regime de depreciação:
 
(a) bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos,
bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros;
 
(b) bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos, considerados
tecnicamente, de vida útil indeterminada;
 
(c) terrenos rurais e urbanos.
 
 
 
Taxas utilizadas para os cálculos
 
Em síntese o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul utiliza as taxas
de  depreciação,  valor  Residual/Revenda,  e  Depreciação  Mensal  para  os  cálculos  de
depreciação, a seguir dispostos:
Tipo de Bem Situação da Depreciação Valor Residual Vida Útil do Bem (%) Depreciação Mensal

Móveis e utensílios Ativa❍

10,00
%

❍

5 anos 1,6667❍

Veículos❍ Ativa❍

10,00
%

❍

5 anos 1,6667❍

Máquinas e Equipamentos Ativa❍

10,00
%

❍

5 anos 1,6667❍
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E q u i p a m e n t o s   d e
Processamento de Dados Ativa❍

10,00
%

❍

5 anos 1,6667❍

Sistemas de Processamento de
Dados Ativa❍

10,00
%

❍

10 anos 0,8333❍

Utensílios de Copa e Cozinha Ativa❍

10,00
%

❍

5 anos 1,6667❍

Instalações❍ Ativa❍ 10,00% 5 anos 1,6667❍

 
Fica definido como método de cálculo dos encargos de depreciação, o método das quotas
constantes.
 
Para  a  depreciação  futura  de  bens  imóveis  deverá  ser  calculada  tendo  como  base,
exclusivamente, no custo de construção, deduzido o valor dos terrenos.
 
A  vida  útil  dos  bens  de  patrimônio  interfere  diretamente  nas  taxas  de  depreciação  e
amortização lineares adotadas pelo SISPAT.NET ao realizar os procedimentos mensais do
CAUMS, registrados contabilmente no SISCONT.NET.
 
 
 
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
 
 
As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão,
quando em moeda estrangeira,  à  taxa de câmbio vigente na data das demonstrações
contábeis. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo
valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis. As atualizações apuradas
são contabilizadas em contas de resultado.
Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados de acordo
com as bases de mensuração dos ativos e dos passivos, feita a conversão, quando em
moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis, quando
aplicáveis a realidade da Entidade.
Para os riscos de recebimento de direitos, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato
Grosso do sul passou a adotar a mensuração através do registro de Provisão para Perdas
de Devedores Duvidosos, mediante comparativo dos valores a receber dos últimos 3 anos
(triênio 2014 a 2016), na situação em 31/12/2016 versus 31/12/2017, onde obtivesse os
percentuais de redução dos valores a receber em um ano. A partir deste raciocínio, apurou-
se o percentual de PDD (conta redutora do ativo) a ser aplicado sobre o valor dos ativos de
anuidades a receber.

O lançamento padrão seria:
D:  (VPD):  3.6.1.4  VARIAÇÃO  PATRIMONIAL  DIMINUTIVA  COM  PROVISÃO  PARA
PERDAS DE CREDITOS.
C:  1.1.2.9.1 (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.
 
No entanto, como se trata da primeira constituição de PDD, a sugestão adotada foi a de que
utilizasse a conta devedora: 2.3.7.1.1.02.02 Ajustes de Exercícios Anteriores, para evitar um
Déficit Patrimonial, ainda maior, em 2017.

As contas a receber de anuidades de pessoa física e jurídica são inicialmente reconhecidas
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pelo  valor  estimado  em  proposta  orçamentária  referente  à  previsão  de  receitas  dos
profissionais ativos no banco de dados do CAU/MS. Entretanto, tais valores são ajustados
aos valores efetivamente realizados/arrecadados ao final do encerramento do exercício.
Quando  há  necessidade  de  constituição  de  provisão  para  perdas  de  créditos,  a
administração realiza uma análise individualizada de cada caso.
Para facilitar o exposto acima, abaixo constam duas tabelas das anuidades, sendo uma para
pessoa física  e  outra  para  pessoa jurídica,  já  considerados os  valores  a  receber  que
competem ao CAU MS (80% do valor total devido), que demonstra o valor efetivamente
reduzido  ao  longo do  exercício  financeiro  de  2017,  e  outra  planilha  que demonstra  a
apuração da média ponderada (porcentagem de redução das anuidades das pessoas físicas
e das pessoas jurídicas) ao longo dos períodos analisados:
 
ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA A RECEBER (2014 – 2016)

ANUIDADES 2014 (80%) ANUIDADES 2015  (80%) ANUIDADES 2016  (80%) Anuidades
P F   a
R e c e b e r
( 2 0 1 4   -
2016)

  M é d i a
Ponderada
-   %   d e
R e d u ç ã o
PF

P o s i ç ã o
31/12/2016

P o s i ç ã o
31/12/
2017

%   d e
Redução

P o s i ç ã o
31/12/
2016

P o s i ç ã o
31/12/
2017

%   d e
Redução

P o s i ç ã o
31/12/
2016

P o s i ç ã o
31/12/
2017

%   d e
Redução

87.953,34
 

77.267,45
 

12,15%
 

129.873,37
 

113.762,78
 

12,40%
 

247.963,21
 

192.783,80
 

22,25%
 

383.814,02
 

17,30%
 

 
ANUIDADES DE PESSOA JURÍDICA A RECEBER (2014 – 2016)

ANUIDADES 2014 (80%) ANUIDADES 2015  (80%) ANUIDADES 2016  (80%) Anuidades
P J   a
R e c e b e r
( 2 0 1 4   -
2016)

  M é d i a
Ponderada
-   %   d e
R e d u ç ã o
PJ

P o s i ç ã o
31/12/2016

P o s i ç ã o
31/12/
2017

%   d e
Redução

P o s i ç ã o
31/12/
2016

P o s i ç ã o
31/12/
2017

%   d e
Redução

P o s i ç ã o
31/12/
2016

P o s i ç ã o
31/12/
2017

%   d e
Redução

               
60.622,53
 

               
58.804,78
 

 
3,00%
 

               
90.180,54
 

                 
86.354,35
 

 
4,24%
 

           
137.365,39
 

         
126.090,18
 

 
8,21%
 

           
271.249,32
 

 
5,82%
 

 
COMPOSIÇÃO DA MÉDIA DA INADIMPLÊNCIA (PDD)  

Média  Ponderada  -  %  de
Redução PF

 Média  Ponderada  -  %  de
Redução PJ

 Média  Ponderada  -  %  de
Redução PF e PJ

% Médio  de  Inadimplência
(PDD)

 

 

17,30% 5,82% 12,54% 87,46%  

 
Diante do exposto, o percentual utilizado para a constituição da Provisão para Devedores
Duvidosos foi de 87,46% (oitenta e sete vírgula quarenta e seis por cento), percentual este
que fora devidamente aplicado a todos os valores constantes para anuidades a receber de
exercícios anteriores e, anuidades a receber relativo ao presente exercício financeiro, tanto
de pessoa física como de pessoa jurídica, reconhecidos na contabilidade.
Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas são ajustados a valor presente.
Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas são ajustados considerando-se
todos os encargos incorridos até a data de encerramento das demonstrações contábeis.
Não  se  aplica  nenhuma  metodologia  para  mensuração  de  estoques,  uma  vez  que  a
Entidade não comercializa bens.
Não há investimentos da entidade em capital de terceiros.
O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou
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construção. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada,
ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período,
sem prejuízo das exceções expressamente consignadas. Quando se tratar de ativos do
imobilizado obtidos a título gratuito, devem ser registrados pelo valor justo na data de sua
aquisição, sendo que deverá ser considerado o valor resultante da avaliação obtida com
base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação.
Para os  terrenos,  no dia  25 de maio  de 2017,  a  contabilidade reconheceu os 3  (três)
terrenos doados pelo Estado de Mato Grosso do Sul (outorgante doador) ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (donatária), conforme Escritura Pública de
Doação, lavrada no 3º Serviço Notarial, do Tabelião Ely Ayache. Os terrenos foram doados
mediante ato legal (Lei estadual nº 4.929, de 31 de outubro de 2016), a qual atribuiu o ônus
para a donatária de dar destinação para os imóveis, construindo neles, a futura sede do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, no prazo de 2 (dois) anos,
contados  da  publicação  desta  Lei,  sob  pena  de  reversão  automática  dos  imóveis  ao
patrimônio do Estado de Mato Grosso do Sul.
Para cada terreno atribuiu-se o valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), e
os terrenos estão melhores especificados abaixo:

UM LOTE DE TERRENO DETERMINADO SOB Nº 23, DA QUADRA Nº 07,
LOCALIZADO NO PARCELAMENTO VILA OLINDA, BAIRRO DOUTOR
ALBUQUERQUE, CAMPO GRANDE (MS), o qual faz frente para a Rua Glauce
Rocha, nº 463, a 12,00 metros da Rua Montese, com área total de 360,00 metros
quadrados, e, cujas medidas, limites e confrontações nesta Escritura Pública de
Doação (FB - NOTA: 305658 / 2017; LIVRO: 889; Fls: 182) são dispensadas, pois
constam na Matrícula abaixo citada, tudo conforme Lei nº 7.433 de 18/12/1985,
Art. 2º. Registro Anterior: Transcrição nº 111.012 fls. 15 livro 3-BZ de 04.12.75 da
1ª CRI da Comarca de Campo Grande (MS). Cujo Imóvel encontra-se
devidamente registrado na Matrícula nº 179.276 do Registro de Imóveis da 1ª
Circunscrição Imobiliária da Comarca de Campo Grande (MS) e Inscrição
Municipal nº 8250040149.

a.

UM LOTE DE TERRENO DETERMINADO SOB Nº 22, DA QUADRA Nº 07,
LOCALIZADO NO PARCELAMENTO VILA OLINDA, BAIRRO DOUTOR
ALBUQUERQUE, CAMPO GRANDE (MS), o qual faz frente para a Rua Glauce
Rocha, nº 451, a 24,00 metros da Rua Montese, com área total de 360,00 metros
quadrados, e, cujas medidas, limites e confrontações nesta Escritura Pública de
Doação (FB - NOTA: 305658 / 2017; LIVRO: 889; Fls: 182) são dispensadas, pois
constam na Matrícula abaixo citada, tudo conforme Lei nº 7.433 de 18/12/1985,
Art. 2º. Registro Anterior: Transcrição nº 111.012 fls. 15 livro 3-BZ de 04.12.75 da
1ª CRI da Comarca de Campo Grande (MS). Cujo Imóvel encontra-se
devidamente registrado na Matrícula nº 179.275 do Registro de Imóveis da 1ª
Circunscrição Imobiliária da Comarca de Campo Grande (MS) e Inscrição
Municipal nº 8250040157.

b.

UM LOTE DE TERRENO DETERMINADO SOB Nº 24, DA QUADRA Nº 07,
LOCALIZADO NO PARCELAMENTO VILA OLINDA, BAIRRO DOUTOR
ALBUQUERQUE, CAMPO GRANDE (MS), o qual faz frente para a Rua Glauce
Rocha, nº 475, esquina com a Rua Montese, com área total de 360,00 metros
quadrados, e, cujas medidas, limites e confrontações nesta Escritura Pública de
Doação (FB - NOTA: 305658 / 2017; LIVRO: 889; Fls: 182) são dispensadas, pois
constam na Matrícula abaixo citada, tudo conforme Lei nº 7.433 de 18/12/1985,

c.
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Art. 2º. Registro Anterior: Transcrição nº 111.012 fls. 15 livro 3-BZ de 04.12.75 da
1ª CRI da Comarca de Campo Grande (MS). Cujo Imóvel encontra-se
devidamente registrado na Matrícula nº 179.277 do Registro de Imóveis da 1ª
Circunscrição Imobiliária da Comarca de Campo Grande (MS) e Inscrição
Municipal nº 8250040130.

 
Ainda quanto aos terrenos, a quitação de débitos anteriores a escritura pública de doação,
foram incorridas por inteira responsabilidade da donatária dos Imóveis, conforme disciplina a
Lei Estadual nº 4.929, de 31 de outubro de 2016, e de acordo com o Parecer/0249/2017/
GDA/PAFIS/PGM - Procuradoria Geral do Município de Campo Grande, e em conformidade
com o Processo nº 59803/2017-04, respeitando a Deliberação Plenária nº 179 DPOMS
0060-03/2016.
Portanto  os  valores  atribuídos  para  débitos  anteriores  a  escritura  pública,  foram
reconhecidos como parte integrante do processo de doação e incorporação dos terrenos ao
patrimônio da Entidade, devendo os mesmos ser considerados como despesas de capital e
incorporados aos respectivos valores dos terrenos.
 
Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado no exercício
 
I - Para fins de estudo dos impactos, o CAU/MS possui 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*
*Valores reconhecidos e ajustados na conta patrimonial de ajustes de exercícios
anteriores, em 2014.
II - Para as despesas reconhecidas em observância ao princípio da Competência, em 2014,
os dados apresentam 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
III - Para as despesas reconhecidas em observância ao princípio da Competência, em 2015,
os dados apresentam 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
Depreciação de Instalações                                                   R$ 24,79
O total  da  despesa  com depreciação  reconhecida  no  período de  2015  foi  de  R$
92.501,01.
IV - Para as despesas reconhecidas em observância ao princípio da Competência, em 2016,
os dados apresentam os seguintes valores:
Depreciação de móveis e utensílios copa e cozinha              R$ 323,04
Depreciação equipamentos processamento de dados           R$ 23.284,35
Depreciação de móveis e utensílios                                      R$ 31.383,27
Depreciação de sistemas de processamentos de dados        R$ 804,12
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Depreciação de máquinas e equipamentos                            R$ 26.826,48
Depreciação de veículos                                                       R$ 16.716,12
Depreciação de Instalações                                            R$ 364,68
O total  da  despesa  com depreciação  reconhecida  no  período de  2016  foi  de  R$
99.702,06.
V - Para as despesas reconhecidas em observância ao princípio da Competência, em 2017,
os dados apresentam os seguintes valores:
Depreciação de móveis e utensílios copa e cozinha              R$ 242,28
Depreciação equipamentos processamento de dados           R$ 19.212,63
Depreciação de móveis e utensílios                                      R$ 23.598,30
Depreciação de sistemas de processamentos de dados        R$ 816,27
Depreciação de máquinas e equipamentos                            R$ 21.692,14
Depreciação de veículos                                                       R$ 14.864,08
Depreciação de Instalações                                            R$ 364,68
O total  da  despesa  com depreciação  reconhecida  no  período de  2017  foi  de  R$
80.790,38.
Resumindo:

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

a.

O total das depreciações acumuladas até a data de 31 de dezembro de 2015 foi
da ordem de R$ 250.609,07 (Duzentos e cinquenta mil seiscentos e nove reais e
sete centavos).

b.

O total das depreciações acumuladas até a data de 31 de dezembro de 2016 foi
da ordem de R$ 350.311,13 (Trezentos e cinquenta mil trezentos e onze reais, e
treze centavos).

c.

O total das depreciações acumuladas até a data de 31 de dezembro de 2017 é
de R$ 431.101,51 (Quatrocentos e trinta e um mil cento e um reais e cinquenta e
um centavos).

d.

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 de
processamento de dados, como já fora demonstrado anteriormente, o qual foi atribuído uma
vida útil de 10 anos.
NBC T 16.10 – AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM ENTIDADES
DO SETOR PÚBLICO
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul adota os conceitos e as
definições editadas pela NBC T 16.10 (Revogada a partir de 1º/1/2019 pela NBC TSP 07,
conforme publicação no DOU de 28/9/2017, Seção 1.).
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
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8.3 APURAÇÃO CUSTOS 

 

 

 

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.
Os  valores  reconhecidos  no  Passivo  Circulante  da  Entidade  representam  provisões
contábeis para férias e encargos trabalhistas (INSS patronal, FGTS e PIS) sobre férias, além
das provisões para contingências trabalhistas e cíveis. 
 

Informações adicionais
Não existem informações adicionais que não estejam contidas acima.

 

O Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  de  Mato  Grosso  do  Sul  não  dispõe  de  uma
estrutura  que  comporte  todas  as  informações  em  nível  detalhado  dos  seus  custos
operacionais.
A cada período (mensal/trimestre/quadrimestre), o CAU/MS elabora relatórios gerenciais
para a tomada de decisão por seus conselheiros estaduais, o que ocorre em Deliberação
Plenária e em Deliberação da Comissão de Finanças e Administração da Entidade.
Para as deliberações mensais são utilizados os relatórios de Demonstrativos de Empenhos
e Pagamentos por centro de custo, os quais são devidamente analisados e apurados pelos
conselheiros estaduais, e recebem aprovação ou são reprovados pela respectiva Comissão
de Finanças e Administração do CAU/MS.
Trimestralmente o CAU/MS presta contas ao órgão central  (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil – CAU/BR), nos termos do artigo 8º, da Resolução do CAU/BR nº 101,
de 27 de março de 2015. Neste relatório, a contabilidade abarca todos os demonstrativos
contábeis,  extratos bancários,  extratos de suas aplicações financeiras em curto prazo,
outros relatórios gerenciais e, além de dispor de Deliberação da respectiva Comissão de
Finanças e Administração do CAU/MS e Deliberação de sua Plenária aprovando a prestação
de contas referente àquele trimestre.
Anteriormente, até o exercício social de 2016, o CAU/MS elaborava quadrimestralmente, um
relatório analítico de execução das despesas orçamentárias e das receitas arrecadadas.
Neste  relatório  são  analisados  os  objetivos  estratégicos,  as  metas  aprovadas  em
consonância com as metas executadas (metas físicas e metas financeiras). Este relatório
também é aprovado em Comissão de Finanças e Administração, e encaminhado ao setor de
Planejamento do CAU/BR, para acompanhamento da execução orçamentária do CAU/MS.
Atualmente este prazo encontra-se em estudo pelas equipes de planejamento dos CAU/UFs
e CAU/BR, e provavelmente para o exercício social de 2018, a equipe de planejamento do
CAU/MS deverá apresentar tais relatórios também trimestralmente, como já ocorre para a
contabilidade.  
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8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

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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ANEXO - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final da
seção
ANEXO - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 no
final da seção
ANEXO - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no final
da seção
ANEXO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Vide
anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações
Patrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção

ANEXO -  NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -  EXERCÍCIO
SOCIAL 2017 E 2016 ASSINADA.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
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NOTAS EXPLICATIVAS AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -
EXERCÍCIO SOCIAL 2017 E 2016

ASSINADA.pdf - Anexo do tópico 8.4
 





















































Balanço Financeiro.pdf - Balanço
Financeiro - Anexo do tópico 8.4

 



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.807.913/0001-29

2.424.177,422.717.212,82Despesa Orçamentária2.305.355,202.434.471,32Receita Orçamentária

5.460,622.893,31CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO2.305.355,202.434.471,32RECEITA REALIZADA

2.418.716,802.714.319,51CREDITO EMPENHADO – PAGO2.305.355,202.434.471,32RECEITA CORRENTE

2.407.439,952.697.207,51DESPESA CORRENTE729.512,41800.543,63RECEITAS DE CONTRIBUICOES

1.367.714,971.557.439,29PESSOAL729.512,41800.543,63RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

19.416,7613.747,55MATERIAL DE CONSUMO729.512,41800.543,63ANUIDADES

407.070,24425.235,76SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA1.236,92RECEITA PATRIMONIAL

250.112,85296.463,40SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.236,92RECEITAS IMOBILIÁRIAS

74.389,1396.056,51ENCARGOS DIVERSOS1.391.275,601.462.442,37RECEITA DE SERVIÇOS

288.736,00308.265,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES6.820,746.169,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

11.276,8517.112,00DESPESA DE CAPITAL1.384.454,861.456.128,90
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

11.276,8517.112,00INVESTIMENTOS143,60RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

168.111,91123.654,82FINANCEIRAS

21.457,6829.027,78JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

146.654,2394.627,04ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

30.554,5529.744,51MULTAS SOBRE ANUIDADES

116.099,6864.882,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

15.218,3647.830,50OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2



CAU - MS

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

6.950,5333.622,62MULTAS DE INFRAÇÕES

8.013,4113.446,88INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

254,42761,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

224.562,66327.545,11Pagamentos Extraorçamentários227.517,15328.179,26Recebimentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

2.472,705.460,62Pagamentos de Restos a Pagar Processados5.460,622.893,31Inscrição de Restos a Pagar Processados

164.445,04179.593,21Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados164.445,04179.593,21Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

57.644,92142.491,28Outros Pagamentos Extraorçamentários57.611,49145.692,74Outros Recebimentos Extraorçamentários

711.832,82429.725,47Saldo em espécie para o Exercício Seguinte827.063,76711.832,82Saldo em espécie do Exercício Anterior

711.832,82429.725,47Caixa e Equivalente de Caixa827.063,76711.832,82Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

3.360.572,903.474.483,403.359.936,113.474.483,40Total:

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017
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Balanço Orçamentário

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.807.913/0001-29

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-398.560,802.434.471,322.833.032,122.823.738,00    RECEITA CORRENTE

-208.934,37800.543,631.009.478,00865.906,50      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-208.934,37800.543,631.009.478,00865.906,50        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-208.934,37800.543,631.009.478,00865.906,50          ANUIDADES

-52.108,021.462.442,371.514.550,391.700.829,25      RECEITA DE SERVIÇOS

6.169,876.169,870,000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-58.421,491.456.128,901.514.550,391.700.829,25
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

143,60143,600,000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-107.055,03154.118,67261.173,70237.002,25      FINANCEIRAS

-72.145,9229.027,78101.173,7077.002,25        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

-34.909,11125.090,89160.000,00160.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

30.463,8530.463,850,000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

29.744,5129.744,510,000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-95.117,4764.882,53160.000,00160.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-30.463,3817.366,6547.830,0320.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.158,773.158,770,000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

13.446,8813.446,880,000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-47.069,03761,0047.830,0320.000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-200.000,000,00200.000,00200.000,00    RECEITA DE CAPITAL
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CAU - MS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-200.000,000,00200.000,00200.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-200.000,000,00200.000,00200.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-598.560,802.434.471,323.033.032,123.023.738,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

282.741,50282.741,500,000,00     DÉFICIT

-315.819,302.717.212,823.033.032,123.023.738,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

132.931,302.697.207,512.700.100,822.700.100,822.833.032,122.823.738,00      DESPESA CORRENTE

32.489,471.537.998,791.537.998,791.537.998,791.570.488,261.567.701,00        PESSOAL

26.198,471.517.714,791.517.714,791.517.714,791.543.913,261.529.401,00          PESSOAL E ENCARGOS

6.291,0020.284,0020.284,0020.284,0026.575,0038.300,00          DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

688,7513.747,5513.747,5513.747,5514.436,3019.100,00        MATERIAL DE CONSUMO

688,7513.747,5513.747,5513.747,5514.436,3019.100,00          MATERIAL DE CONSUMO

21.713,38444.676,26444.676,26444.676,26466.389,64485.800,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,0060.893,3360.893,3360.893,3360.893,3358.800,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

21.214,98131.407,45131.407,45131.407,45152.622,43157.000,00          DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

0,00252.045,28252.045,28252.045,28252.045,28268.000,00          ALUGUEL DE IMÓVEL PESSOA FISICA

498,40330,20330,20330,20828,602.000,00          RESARCIMENTOS

21.374,51296.463,40299.356,71299.356,71320.731,22284.563,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

637,3019.582,7019.582,7019.582,7020.220,0010.000,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

13.406,74210.730,63213.623,94213.623,94227.030,68215.800,00          SERVIÇOS PRESTADOS

7.330,4766.150,0766.150,0766.150,0773.480,5458.763,00          PASSAGENS

326,9196.056,5196.056,5196.056,5196.383,4286.600,00        ENCARGOS DIVERSOS

326,9196.056,5196.056,5196.056,5196.383,4286.600,00          ENCARGOS DIVERSOS

56.338,28308.265,00308.265,00308.265,00364.603,28374.974,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
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CAU - MS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

0,0090.961,0090.961,0090.961,0090.961,0090.961,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

56.338,280,000,000,0056.338,2866.709,00          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

0,00217.304,00217.304,00217.304,00217.304,00217.304,00          CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

0,000,000,000,000,005.000,00        RESERVA DE CONTIGÊNCIA

182.888,0017.112,0017.112,0017.112,00200.000,00200.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

182.888,0017.112,0017.112,0017.112,00200.000,00200.000,00        INVESTIMENTOS

150.000,000,000,000,00150.000,00150.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

32.888,0012.181,7112.181,7112.181,7145.069,7150.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,004.930,294.930,294.930,294.930,290,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

315.819,302.714.319,512.717.212,822.717.212,823.033.032,123.023.738,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

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

315.819,302.714.319,512.717.212,822.717.212,823.033.032,123.023.738,00       TOTAL

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017
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CAU - MS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

0,000,005.460,625.460,620,00DESPESA CORRENTE

0,000,005.460,625.460,620,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,005.460,625.460,620,00TOTAL:
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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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

157.096,24199.305,81PASSIVO CIRCULANTE1.584.428,72534.944,76ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

711.832,82429.725,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

860.264,4496.089,29CRÉDITOS A CURTO PRAZO

5.460,622.893,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

12.331,469.130,00DEMAIS 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

151.635,62196.412,50PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

0,000,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO299.979,56713.912,55ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00117.360,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE78.157,7269.769,09ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

78.157,7269.769,09CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO221.821,84644.143,46IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO572.132,97584.314,68BENS MÓVEIS

0,00117.360,00PROVISÕES A LONGO PRAZO0,00490.930,29BENS IMÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO350.311,13C431.101,51C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,000,000,00INTANGÍVEL

157.096,24316.665,81  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - MS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

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

1.884.408,281.248.857,31  TOTAL1.884.408,281.248.857,31  TOTAL

1.727.312,04932.191,50  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.727.312,04932.191,50  Resultados Acumulados

0,000,00Demais Reservas

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.727.312,04932.191,50  SALDO PATRIMONIAL

0,00117.360,00  PASSIVO PERMANENTE1.172.575,46819.131,84  ATIVO PERMANENTE

157.096,24199.305,81  PASSIVO FINANCEIRO711.832,82429.725,47  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

554.736,58230.419,66  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017
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CAU - MS
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CNPJ: 14.807.913/0001-29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

2.543.409,223.380.713,24VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.157.037,373.304.684,20VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.349.067,361.512.491,67PESSOAL E ENCARGOS1.581.194,581.184.756,51CONTRIBUIÇÕES

1.332.789,121.446.276,32REMUNERAÇÃO DE PESSOAL1.581.194,581.184.756,51CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.332.789,121.446.276,32REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS1.581.194,581.184.756,51CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

16.278,2466.215,35BENEFÍCIOS A PESSOAL1.392.512,521.462.442,37EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

16.278,2466.215,35BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS1.392.512,521.462.442,37EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

656.851,78702.866,13USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO1.392.512,521.462.442,37
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

19.416,7613.747,55USO DE MATERIAL DE CONSUMO174.728,21154.118,67VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

19.416,7613.747,55CONSUMO DE MATERIAL28.073,9859.491,63JUROS E ENCARGOS DE MORA

537.732,96608.328,20SERVIÇOS28.073,9859.491,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

129.114,16132.250,95DIARIAS146.654,2394.627,04OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

125.907,53146.814,10SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS146.654,2394.627,04MULTAS SOBRE ANUIDADES

282.711,27329.263,15SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS0,00486.000,00VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

99.702,0680.790,38DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO0,00486.000,00GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DOAÇÃO

99.702,0680.790,38DEPRECIACAO0,00486.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DOAÇÃO - BENS
IMÓVEIS

288.736,00308.265,00TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS8.602,0617.366,65OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

288.736,00308.265,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS254,42761,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

288.736,00308.265,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS254,42761,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

0,00437.685,16DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS8.347,6416.605,65DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,00437.685,16REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS334,233.158,77MULTAS ADMINISTRATIVAS

0,00437.685,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

8.013,4113.446,88INDENIZAÇÕES

248.754,08419.405,28OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

248.754,08419.405,28DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

248.754,08419.405,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS
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CAU - MS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

2.543.409,223.380.713,24Total das Variações Passivas :3.157.037,373.304.684,20Total das Variações Ativas :

613.628,15Superávit do Exercício76.029,04Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

3.157.037,373.380.713,24Total3.157.037,373.380.713,24Total

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017

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 PASSIVO0,0017.112,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CAU - MS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.807.913/0001-29

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

2.305.355,202.434.471,32        RECEITA CORRENTE

729.512,41800.543,63          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

729.512,41800.543,63            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

729.512,41800.543,63              ANUIDADES

1.236,920,00          RECEITA PATRIMONIAL

1.236,920,00            RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1.391.275,601.462.442,37          RECEITA DE SERVIÇOS

6.820,746.169,87            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

1.384.454,861.456.128,90            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

0,00143,60            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

168.111,91123.654,82          FINANCEIRAS

21.457,6829.027,78            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

146.654,2394.627,04            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

30.554,5529.744,51              MULTAS SOBRE ANUIDADES

116.099,6864.882,53              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

15.218,3647.830,50          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

6.950,5333.622,62            MULTAS DE INFRAÇÕES

8.013,4113.446,88            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

254,42761,00            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

222.056,53325.285,95        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

2.418.716,802.714.319,51          CREDITO EMPENHADO – PAGO

2.407.439,952.697.207,51            DESPESA CORRENTE

1.367.714,971.557.439,29              PESSOAL

19.416,7613.747,55              MATERIAL DE CONSUMO

407.070,24425.235,76              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

250.112,85296.463,40              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

74.389,1396.056,51              ENCARGOS DIVERSOS

288.736,00308.265,00              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

224.562,66327.545,11        OUTROS DESEMBOLSOS

-104.590,88-264.995,35FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

11.276,8517.112,00              INVESTIMENTOS

-11.276,85-17.112,00FLUXO 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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CAU - MS
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

-115.867,73-282.107,35GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

827.063,76711.832,82CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

711.832,82429.725,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017

Página:2/2
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 27/02/2018 15:28



9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 

 

 

 
 
9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

 

 
 
9.3 DANOS AO ERÁRIO 

 

 

Não consta determinações e recomendações feitas em acórdãos do TCU decorrentes do
julgamento  de  contas  anuais  de  exercícios  anteriores  que  estejam  pendentes  de
atendimento (não atendidas ou atendidas parcialmente) no momento da finalização do
relatório de gestão TCU 2017.
 

 

Não se Aplica.

 

Não houve danos ao erário no ano de 2017.
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

Não se aplica.

143



11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - DECLARAÇÃO DE UNIDADE DE PESSOAL_0686.pdf - Vide anexo do tópico 11.1
no final da seção
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DECLARAÇÃO DE UNIDADE DE
PESSOAL_0686.pdf - Anexo do tópico

11.1
 





Assinatura(s) 
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12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 
 
 
12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

ANEXO - Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna - Vide anexo do tópico 12.1
no final da seção
ANEXO - Parecer de Colegiado - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção
ANEXO - Rol de Responsáveis - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção
ANEXO - Relatório de Instância ou Área de Correição - Vide anexo do tópico 12.1 no final da
seção
ANEXO - Relatório de auditor independente - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção
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Parecer de Colegiado - Anexo do tópico
12.1

 









Parecer ou Relatório da Unidade de
Auditoria Interna - Anexo do tópico 12.1

 



 
 

 

RELATÓRIO CONTÁBIL CAU-BR Nº 04/2018 
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 2017 
do CAU MS. 

 
  Após análise da Prestação de Contas do exercício de 2017 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 2017 atingiu o valor de R$ 
2.434.471,32, que corresponde a 85,93% da Receita Corrente de 2017 que é de R$ 
2.833.032,12 e de 80,27% da Receita Orçamentária que é de R$ 3.033.032,12. 

 
 DA DESPESA 
 

 A despesa empenhada até o mês de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 
2.717.212,82, que corresponde a 89,59% da Despesa Orçamentária de 2017, que é 
de R$ 3.033.032,12. 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

 
 Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de 

dezembro de 2017, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R$ 
282.741,50 do valor arrecadado até o mês de dezembro de 2017. 

 
RESULTADO PRIMÁRIO 
 
 Comparando a Receita Corrente Arrecadada com a Despesa Corrente empenhada 

no exercício de 2017, constatamos um Déficit Primário, no valor de R$ 265.629,50. 
 
2.00 - SALDO DISPONÍVEL 
 

 O saldo disponível que passou para o mês de janeiro de 2017 foi de R$ 429.725,47 
que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2017. 

 
3. RESULTADO FINANCEIRO 
 

 Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2017, verificou-se 
que o CAU MS passou com um Superávit Financeiro no valor de R$ 230.419,66. 

 
4. – RESULTADO PATRIMONIAL 
 



 
 

 

 O CAU MS apresentou até o mês de dezembro de 2017, um Déficit Patrimonial no valor 
de R$ 76.029,04, conforme demonstrado abaixo: 

 
Variação Patrimonial Aumentativa .............................................  R$    3.304.684,20 
(-) Variação Patrimonial Diminutiva .............................................  R$   (3.380.713,24 ) 
(=) Déficit Patrimonial acumulado até dezembro de 2017 . R$        76.029,04 

 
Observações: 
 

 O Déficit Patrimonial apurado pelo CAU MS nas Demonstrações das Variações 
Patrimoniais no exercício,  constataram-se os seguintes elementos: 
 

 Aumento de despesas com Pessoal e Encargos Sociais na ordem de R$ 535.109,12, 
correspondente a 38,00% quando comparado os exercícios de 2017 em relação ao 
exercício de 2016; 
 

 Provisão de Perdas para Devedores Duvidosos – Anuidades de PF e PJ do exercício de 
2017, cujo montante totalizou o valor de R$ 437.685,16, correspondente a 87,46% do 
saldo a receber de Anuidades de PF e PJ do exercício de 2017, calculado pela média 
ponderada dos exercícios de 2014 a 2016; 
 

 Aumento da receita corrente de 6,00% contra um aumento da despesa de 22,00%. 
 
 

5.00 - DOS EXTRATOS BANCÁRIOS 
 
 Procedemos à conferência de todos os extratos bancários com os saldos do livro razão, 
na data de 31 de dezembro de 2017, através do sistema de Auditoria.Net e não constatamos 
nenhuma divergência. 
 
6.00 – DA CONFERÊNCIA DOS BALANÇOS 
 
 Após análise e conferência da Prestação de Contas do exercício de  2017 do CAU MS, 
informamos que não constatamos nenhuma impropriedade. Os balanços analisados foram os 
seguintes: 
 

 Balanço Financeiro; 
 Balanço Patrimonial; 
 Demonstração das Variações Patrimoniais; 
 Demonstração do Fluxo de Caixa; 
 Comparativo da Receita Orçada e Realizada; 
 Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada; 
 Balancete Analítico de Verificação. 

  
 
7. COMPARATIVO RECEITA/DESPESA – 2016/2017 
 
  Conforme demonstrado no Siscont.Net, o comportamento da receita e despesa de 2017 

comparada com 2016 foi a seguinte: 



 
 

 

a) A receita arrecadada no exercício de 2017 foi superior à receita arrecadada no 
mesmo período de 2016 em R$ 129.116,12, correspondente a um aumento de 
6,00%; 
 

b) A despesa empenhada no exercício de 2017 foi superior à despesa realizada no 
mesmo período de 2016 em R$ 304.086,94, correspondente a um aumento de 
22,00%.  

 
8.00 – COTA PARTE CAU BR 
 
 Conforme demonstrado na receita arrecadada do CAU BR até o mês de dezembro de 
2017, o repasse da cota parte do CAU MS foi de R$ 588.873,85. 
 
 Ao analisarmos o demonstrativo da receita do CAU MS até o mês de dezembro de 2017, 
constatamos que os valores estão compatíveis os transferidos para o CAU BR, tendo em vista 
que o valor recebido pelo CAU MS, correspondente a 80,00% foi de R$ 2.356.141,91. 
 
9.00 – CONFRONTO SALDO PATRIMONIAL – SISCONT.NET/SISPA.NET 
 
 Confrontamos os saldos das contas do sistema patrimonial (Siscont.Net) com o 
inventário patrimonial (Sispat.Net) e não constatamos nenhuma diferença. 
 
10.00 – COMENTÁRIO: 
 
 Esclarecemos que a conferência dos balanços e confirmação dos saldos bancários com 
os registros contábeis, foram realizados via web, através do Siscont.Net, Sispat.Net e Auditoria, 
onde constatamos que todos os procedimentos contábeis estão adequados a legislação vigente, 
(Lei nº 4.320/64 e o Manual da Contabilidade Pública da STN), atendendo ao artigo 8º, incisos § 
3º, § 3º e § 6º da Resolução n° 101/2015. 
 

Informamos que a documentação contábil que gerou a prestação de contas anual não 
foi objeto de nossa análise, portanto, este relatório não exime a necessidade dos trabalhos da 
auditoria independente sobre os documentos físicos in loco e da Auditoria Interna do CAU/BR. 
  
11.00 - CONCLUSÃO: 
 

 Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha nos Balanços do CAU MS 
relativo ao exercício de 2017, informamos que os mesmos estão em condições de 
ser analisados pela Auditoria externa. 
 

 
Brasília, 30 de janeiro de 2018. 

 
 

 
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda 

 CRC-DF Nº 485 
Assessoria Contábil e Financeira do CAU-BR 

Vilmar Augusto de Medeiros 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

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

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso
do Sul – CAU/MS (“Entidade” ou “Conselho”), que compreendem os balanços patrimonial,
financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações das variações
patrimoniais aumentativas e diminutivas e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, 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 Mato Grosso do Sul – CAU/MS em 31 de dezembro de 2017, 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).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção para nota explicativa nº 3, que informa que o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) publicou, em 4 de outubro de 2016, a Norma Brasileira de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), que normatiza os aspectos relacionados à estrutura conceitual
básica para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas Entidades do
Setor Público. Ademais, a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional STN nº 539/2015, anexo único,
determinou prazos de atendimento aos referidos normativos, traçando um cronograma para que,
até 2021, todas as normas estejam convergidas. Atualmente o sistema CAU encontra-se em processo
de implementação dos referidos normativos contábeis. Nossa opinião não contém modificação
relacionada a esse assunto.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas 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.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

§ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

§ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;

§ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
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§ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional;

§ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Brasília, 06 de abril de 2018.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 MS 000992/F

Alfredo Ferreira Marques Filho
Contador CRC 1 SP 154954/O-3 – S - MS



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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

157.096,24199.305,81PASSIVO CIRCULANTE1.584.428,72534.944,76ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

711.832,82429.725,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

860.264,4496.089,29CRÉDITOS A CURTO PRAZO

5.460,622.893,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

12.331,469.130,00DEMAIS 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

151.635,62196.412,50PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

0,000,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO299.979,56713.912,55ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00117.360,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE78.157,7269.769,09ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

78.157,7269.769,09CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO221.821,84644.143,46IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO572.132,97584.314,68BENS MÓVEIS

0,00117.360,00PROVISÕES A LONGO PRAZO0,00490.930,29BENS IMÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO350.311,13C431.101,51C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,000,000,00INTANGÍVEL

157.096,24316.665,81  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - MS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

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

1.884.408,281.248.857,31  TOTAL1.884.408,281.248.857,31  TOTAL

1.727.312,04932.191,50  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.727.312,04932.191,50  Resultados Acumulados

0,000,00Demais Reservas

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.727.312,04932.191,50  SALDO PATRIMONIAL

0,00117.360,00  PASSIVO PERMANENTE1.172.575,46819.131,84  ATIVO PERMANENTE

157.096,24199.305,81  PASSIVO FINANCEIRO711.832,82429.725,47  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

554.736,58230.419,66  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.807.913/0001-29

2.424.177,422.717.212,82Despesa Orçamentária2.305.355,202.434.471,32Receita Orçamentária

5.460,622.893,31CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO2.305.355,202.434.471,32RECEITA REALIZADA

2.418.716,802.714.319,51CREDITO EMPENHADO – PAGO2.305.355,202.434.471,32RECEITA CORRENTE

2.407.439,952.697.207,51DESPESA CORRENTE729.512,41800.543,63RECEITAS DE CONTRIBUICOES

1.367.714,971.557.439,29PESSOAL729.512,41800.543,63RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

19.416,7613.747,55MATERIAL DE CONSUMO729.512,41800.543,63ANUIDADES

407.070,24425.235,76SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA1.236,92RECEITA PATRIMONIAL

250.112,85296.463,40SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.236,92RECEITAS IMOBILIÁRIAS

74.389,1396.056,51ENCARGOS DIVERSOS1.391.275,601.462.442,37RECEITA DE SERVIÇOS

288.736,00308.265,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES6.820,746.169,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

11.276,8517.112,00DESPESA DE CAPITAL1.384.454,861.456.128,90
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

11.276,8517.112,00INVESTIMENTOS143,60RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

168.111,91123.654,82FINANCEIRAS

21.457,6829.027,78JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

146.654,2394.627,04ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

30.554,5529.744,51MULTAS SOBRE ANUIDADES

116.099,6864.882,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

15.218,3647.830,50OUTRAS RECEITAS CORRENTES
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CAU - MS

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

6.950,5333.622,62MULTAS DE INFRAÇÕES

8.013,4113.446,88INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

254,42761,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

224.562,66327.545,11Pagamentos Extraorçamentários227.517,15328.179,26Recebimentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

2.472,705.460,62Pagamentos de Restos a Pagar Processados5.460,622.893,31Inscrição de Restos a Pagar Processados

164.445,04179.593,21Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados164.445,04179.593,21Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

57.644,92142.491,28Outros Pagamentos Extraorçamentários57.611,49145.692,74Outros Recebimentos Extraorçamentários

711.832,82429.725,47Saldo em espécie para o Exercício Seguinte827.063,76711.832,82Saldo em espécie do Exercício Anterior

711.832,82429.725,47Caixa e Equivalente de Caixa827.063,76711.832,82Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

3.360.572,903.474.483,403.359.936,113.474.483,40Total:

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017

Página:2/2Impresso em: 08/02/2018 12:23
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Balanço Orçamentário

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.807.913/0001-29

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-398.560,802.434.471,322.833.032,122.823.738,00    RECEITA CORRENTE

-208.934,37800.543,631.009.478,00865.906,50      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-208.934,37800.543,631.009.478,00865.906,50        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-208.934,37800.543,631.009.478,00865.906,50          ANUIDADES

-52.108,021.462.442,371.514.550,391.700.829,25      RECEITA DE SERVIÇOS

6.169,876.169,870,000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-58.421,491.456.128,901.514.550,391.700.829,25
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

143,60143,600,000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-107.055,03154.118,67261.173,70237.002,25      FINANCEIRAS

-72.145,9229.027,78101.173,7077.002,25        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

-34.909,11125.090,89160.000,00160.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

30.463,8530.463,850,000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

29.744,5129.744,510,000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-95.117,4764.882,53160.000,00160.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-30.463,3817.366,6547.830,0320.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.158,773.158,770,000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

13.446,8813.446,880,000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-47.069,03761,0047.830,0320.000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-200.000,000,00200.000,00200.000,00    RECEITA DE CAPITAL
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CAU - MS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-200.000,000,00200.000,00200.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-200.000,000,00200.000,00200.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-598.560,802.434.471,323.033.032,123.023.738,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

282.741,50282.741,500,000,00     DÉFICIT

-315.819,302.717.212,823.033.032,123.023.738,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

132.931,302.697.207,512.700.100,822.700.100,822.833.032,122.823.738,00      DESPESA CORRENTE

32.489,471.537.998,791.537.998,791.537.998,791.570.488,261.567.701,00        PESSOAL

26.198,471.517.714,791.517.714,791.517.714,791.543.913,261.529.401,00          PESSOAL E ENCARGOS

6.291,0020.284,0020.284,0020.284,0026.575,0038.300,00          DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

688,7513.747,5513.747,5513.747,5514.436,3019.100,00        MATERIAL DE CONSUMO

688,7513.747,5513.747,5513.747,5514.436,3019.100,00          MATERIAL DE CONSUMO

21.713,38444.676,26444.676,26444.676,26466.389,64485.800,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,0060.893,3360.893,3360.893,3360.893,3358.800,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

21.214,98131.407,45131.407,45131.407,45152.622,43157.000,00          DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

0,00252.045,28252.045,28252.045,28252.045,28268.000,00          ALUGUEL DE IMÓVEL PESSOA FISICA

498,40330,20330,20330,20828,602.000,00          RESARCIMENTOS

21.374,51296.463,40299.356,71299.356,71320.731,22284.563,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

637,3019.582,7019.582,7019.582,7020.220,0010.000,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

13.406,74210.730,63213.623,94213.623,94227.030,68215.800,00          SERVIÇOS PRESTADOS

7.330,4766.150,0766.150,0766.150,0773.480,5458.763,00          PASSAGENS

326,9196.056,5196.056,5196.056,5196.383,4286.600,00        ENCARGOS DIVERSOS

326,9196.056,5196.056,5196.056,5196.383,4286.600,00          ENCARGOS DIVERSOS

56.338,28308.265,00308.265,00308.265,00364.603,28374.974,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
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CAU - MS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

0,0090.961,0090.961,0090.961,0090.961,0090.961,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

56.338,280,000,000,0056.338,2866.709,00          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

0,00217.304,00217.304,00217.304,00217.304,00217.304,00          CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

0,000,000,000,000,005.000,00        RESERVA DE CONTIGÊNCIA

182.888,0017.112,0017.112,0017.112,00200.000,00200.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

182.888,0017.112,0017.112,0017.112,00200.000,00200.000,00        INVESTIMENTOS

150.000,000,000,000,00150.000,00150.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

32.888,0012.181,7112.181,7112.181,7145.069,7150.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,004.930,294.930,294.930,294.930,290,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

315.819,302.714.319,512.717.212,822.717.212,823.033.032,123.023.738,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

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

315.819,302.714.319,512.717.212,822.717.212,823.033.032,123.023.738,00       TOTAL

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017
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CAU - MS
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CNPJ: 14.807.913/0001-29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

2.543.409,223.380.713,24VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.157.037,373.304.684,20VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.349.067,361.512.491,67PESSOAL E ENCARGOS1.581.194,581.184.756,51CONTRIBUIÇÕES

1.332.789,121.446.276,32REMUNERAÇÃO DE PESSOAL1.581.194,581.184.756,51CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.332.789,121.446.276,32REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS1.581.194,581.184.756,51CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

16.278,2466.215,35BENEFÍCIOS A PESSOAL1.392.512,521.462.442,37EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

16.278,2466.215,35BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS1.392.512,521.462.442,37EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

656.851,78702.866,13USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO1.392.512,521.462.442,37
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

19.416,7613.747,55USO DE MATERIAL DE CONSUMO174.728,21154.118,67VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

19.416,7613.747,55CONSUMO DE MATERIAL28.073,9859.491,63JUROS E ENCARGOS DE MORA

537.732,96608.328,20SERVIÇOS28.073,9859.491,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

129.114,16132.250,95DIARIAS146.654,2394.627,04OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

125.907,53146.814,10SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS146.654,2394.627,04MULTAS SOBRE ANUIDADES

282.711,27329.263,15SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS0,00486.000,00VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

99.702,0680.790,38DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO0,00486.000,00GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DOAÇÃO

99.702,0680.790,38DEPRECIACAO0,00486.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DOAÇÃO - BENS
IMÓVEIS

288.736,00308.265,00TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS8.602,0617.366,65OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

288.736,00308.265,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS254,42761,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

288.736,00308.265,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS254,42761,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

0,00437.685,16DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS8.347,6416.605,65DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,00437.685,16REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS334,233.158,77MULTAS ADMINISTRATIVAS

0,00437.685,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

8.013,4113.446,88INDENIZAÇÕES

248.754,08419.405,28OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

248.754,08419.405,28DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

248.754,08419.405,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS
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CAU - MS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

2.543.409,223.380.713,24Total das Variações Passivas :3.157.037,373.304.684,20Total das Variações Ativas :

613.628,15Superávit do Exercício76.029,04Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

3.157.037,373.380.713,24Total3.157.037,373.380.713,24Total

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CAU - MS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.807.913/0001-29

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

2.305.355,202.434.471,32        RECEITA CORRENTE

729.512,41800.543,63          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

729.512,41800.543,63            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

729.512,41800.543,63              ANUIDADES

1.236,920,00          RECEITA PATRIMONIAL

1.236,920,00            RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1.391.275,601.462.442,37          RECEITA DE SERVIÇOS

6.820,746.169,87            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

1.384.454,861.456.128,90            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

0,00143,60            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

168.111,91123.654,82          FINANCEIRAS

21.457,6829.027,78            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

146.654,2394.627,04            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

30.554,5529.744,51              MULTAS SOBRE ANUIDADES

116.099,6864.882,53              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

15.218,3647.830,50          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

6.950,5333.622,62            MULTAS DE INFRAÇÕES

8.013,4113.446,88            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

254,42761,00            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

222.056,53325.285,95        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

2.418.716,802.714.319,51          CREDITO EMPENHADO – PAGO

2.407.439,952.697.207,51            DESPESA CORRENTE

1.367.714,971.557.439,29              PESSOAL

19.416,7613.747,55              MATERIAL DE CONSUMO

407.070,24425.235,76              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

250.112,85296.463,40              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

74.389,1396.056,51              ENCARGOS DIVERSOS

288.736,00308.265,00              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

224.562,66327.545,11        OUTROS DESEMBOLSOS

-104.590,88-264.995,35FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

11.276,8517.112,00              INVESTIMENTOS

-11.276,85-17.112,00FLUXO 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

Página:1/2
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CAU - MS
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

-115.867,73-282.107,35GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

827.063,76711.832,82CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

711.832,82429.725,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE CAU/MS

543.985.681-15

CAU - A22849-4 MS

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017

Página:2/2
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul – CAU MS

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

17

1. Informações gerais

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul – CAU MS, criado pela
Lei nº 12.378/2010 tendo como principais atividades orientar e fiscalizar o exercício da
profissão do arquiteto e urbanista.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração Indireta e
funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e organização,
estabelecidos no Regimento Interno do CAU MS, Anexo à Deliberação Plenária Nº 107
DPOMS 0047-3.2015, esta alterada pela Deliberação Plenária nº 277 DPOMS 0072-
09.2017, a qual fora aprovada em Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Mato Grosso do Sul – CAU/MS, no dia 23 de novembro de 2017 e, submetida a análise e
homologação pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. A
Entidade goza de isenção tributária, com base na Constituição da República Federativa
do Brasil – CRFB de 1988 art. 150 Inciso VI.

O Conselho está localizado na Rua Espírito Santo, nº 205, Bairro Jardim dos Estados,
CEP: 79.020-080, Campo Grande – Mato Grosso do Sul.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Base de preparação
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil (BRGAAP), abrangendo as normas brasileiras de contabilidade
aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC TSP Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do
Setor Público (DOU 04/10/2016) e NBC T 16.6 R1 – Demonstrações Contábeis (DOU
31/10/2014).

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda
funcional da Entidade.

2.2. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com
exceção dos seguintes itens:

§ Provisões para férias e encargos sociais sobre férias de empregados;
§ Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível;
§ Provisões para contingências trabalhistas e cíveis; e
§ Provisão para devedores duvidosos.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Entidade, de forma comparativa com as demonstrações contábeis do exercício
anterior.
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2.4. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem,
principalmente, o cálculo das depreciações sobre o ativo imobilizado, a estimativa
para perdas em função do risco de crédito de clientes e a provisão para riscos
trabalhistas e cíveis. Os valores definitivos das transações envolvendo essas
estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua realização ou liquidação.

A inclusão nos Relatórios Contábeis de Propósito Gerais – RCPGs de informação que
auxilia os usuários na avaliação da extensão na qual as receitas, as despesas, os fluxos
de caixa e os resultados financeiros da entidade devem estar em conformidade com as
estimativas refletidas nos orçamentos aprovados, bem como a aderência da entidade à
legislação ou outra regulamentação acerca da captação e da utilização dos recursos, é
importante para a determinação de quão bem a entidade do setor público alcançou os
seus objetivos financeiros. Tal informação é necessária para a prestação de contas e
responsabilização (accountability) do governo ou de outra entidade do setor público
perante os administrados, para o aprimoramento da avaliação do desempenho da
entidade e para a tomada de decisão.

3. Políticas Contábeis
Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis,
aplicadas de forma uniforme com o exercício anterior, sendo que para alguns casos, os
princípios ou políticas contábeis adotados pela entidade podem ter ser revisados para
melhor representar determinada transação ou evento nos RCPGs, e para melhor
satisfazerem às características da comparabilidade, ressaltam-se:

3.1. Caixa e equivalente de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo, e não para investimento de longo prazo ou outros fins. Inclui
caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias
da data original do título ou considerados de liquidez imediata, ou conversíveis em um
montante conhecido de caixa e, que estão sujeitos a um risco insignificante de
mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos
rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de
mercado ou de realização.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor
original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são
contabilizadas em contas de resultado.

3.2 Contas a receber de anuidades
As contas a receber de anuidades de pessoa física e jurídica são inicialmente
reconhecidas pelo valor estimado em proposta orçamentária referente à previsão de
receitas dos profissionais ativos no banco de dados do CAU/MS. Entretanto, tais valores
são ajustados aos valores efetivamente realizados/arrecadados ao final do
encerramento do exercício. Quando há necessidade de constituição de provisão para
perdas de créditos, a administração realiza uma análise individualizada de cada caso.
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Para o encerramento do exercício financeiro de 2017, houve a instituição pela
primeira vez, da Provisão para Devedores Duvidosos, através do comparativo dos
valores a receber reconhecidos na contabilidade, para os últimos 3 (três) anos, quando
comparados a situação em 31/12/2016 e situação em 31/12/2017.

Através desta análise, o CAU MS obteve o percentual de redução dos valores a receber
em um ano. A partir deste raciocínio, aplicou-se o percentual obtido para a
constituição da Provisão para Devedores Duvidosos sobre o valor dos ativos de
anuidades a receber.

Para facilitar o exposto acima, abaixo constam duas tabelas das anuidades, sendo uma
para pessoa física e outra para pessoa jurídica, já considerados os valores a receber
que competem ao CAU MS (80% do valor total devido), que demonstra o valor
efetivamente reduzido ao longo do exercício financeiro de 2017, e outra planilha que
demonstra a apuração da média ponderada (porcentagem de redução das anuidades
das pessoas físicas e das pessoas jurídicas) ao longo dos períodos analisados:

ANUIDADES DE PESSOA FÍSICA A RECEBER (2014 – 2016)

ANUIDADES 2014 (80%) ANUIDADES 2015  (80%) ANUIDADES 2016  (80%) Anuidades
PF a

Receber
(2014 -
2016)

 Média
Ponderada -

% de
Redução PF

Posição
31/12/
2016

Posição
31/12/
2017

% de
Redução

Posição
31/12/
2016

Posição
31/12/
2017

% de
Redução

Posição
31/12/
2016

Posição
31/12/
2017

% de
Redução

87.953,34 77.267,45 12,15% 129.873,37 113.762,78 12,40% 247.963,21 192.783,80 22,25% 383.814,02 17,30%

ANUIDADES DE PESSOA JURÍDICA A RECEBER (2014 – 2016)

ANUIDADES 2014 (80%) ANUIDADES 2015  (80%) ANUIDADES 2016  (80%) Anuidades
PJ a

Receber
(2014 -
2016)

 Média
Ponderada -

% de
Redução PJ

Posição
31/12/
2016

Posição
31/12/
2017

% de
Redução

Posição
31/12/
2016

Posição
31/12/
2017

% de
Redução

Posição
31/12/
2016

Posição
31/12/
2017

% de
Redução

60.622,53 58.804,78 3,00% 90.180,54 86.354,35 4,24% 137.365,39 126.090,18 8,21% 271.249,32 5,82%

COMPOSIÇÃO DA MÉDIA DA INADIMPLÊNCIA (PDD)

Média Ponderada - % de
Redução PF

 Média Ponderada - % de
Redução PJ

 Média Ponderada - % de
Redução PF e PJ

% Médio de Inadimplência
(PDD)

17,30% 5,82% 12,54% 87,46%
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Diante do exposto, o percentual utilizado para a constituição da Provisão para
Devedores Duvidosos foi de 87,46% (oitenta e sete vírgula quarenta e seis por cento),
percentual este que fora devidamente aplicado a todos os valores constantes para
anuidades a receber de exercícios anteriores e, anuidades a receber relativo ao
presente exercício financeiro, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica,
reconhecidos na contabilidade.

3.3 Estoques
Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição, que não supera os valores de
mercado ou valor líquido de realização. Os estoques estão representados
preponderantemente pelos de materiais de escritório, e que atualmente não são
objetos de controle por parte da contabilidade, tendo em vista o irrisório valor em
estoque contido no almoxarifado.

3.4 Ativo Realizável a Longo Prazo
No Ativo Realizável a Longo Prazo encontra-se inscritos os valores correspondentes a
Dívida Ativa que são formados pelo conjunto de créditos tributários e não tributários
em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei
ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade
competente, após apuração de certeza e liquidez. É uma fonte potencial de fluxos de
caixa e é reconhecida contabilmente no Ativo Não Circulante da Entidade. Não se
confunde com a Dívida Pública, uma vez que esta representa as obrigações do ente
público com terceiros e é reconhecida contabilmente no Passivo Não Circulante.

3.5. Imobilizado
Avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas
por “impairment”, quando aplicável.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da Entidade.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo
método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada, como
segue:

Anos
Edificações      ---
Máquinas e equipamentos   5 anos
Veículos   5 anos
Móveis e utensílios   5 anos
Equipamentos de Processamentos de Dados   5 anos
Instalações   5 anos
Sistemas de Processamentos de Dados   10 anos
Utensílios de Copa e Cozinha   5 anos

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado,
ao final de cada exercício. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do
Sul adotou como padrão o valor Residual/Revenda o valor de 10% do valor do custo
histórico do bem (custo de aquisição).
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Em 2017 houve a edição da Nota Técnica nº 001/2017/GERAD/CAU/MS, publicada no
site da Entidade (Aba – Legislação/Atos do CAU/MS/Notas Técnicas), a qual melhor
regulamentou os aspectos gerais quanto a depreciação dos bens pertencentes ao
patrimônio da autarquia, bem como dispôs acerca da vida útil de cada bem,
detalhando procedimentos e criando regras de contabilização das despesas com
depreciação.

Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que aplicável, são apurados
comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na
execução orçamentária.

Para os terrenos, no dia 25 de maio de 2017, a contabilidade reconheceu os 3 (três)
terrenos doados pelo Estado de Mato Grosso do Sul (outorgante doador) ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (donatária), conforme Escritura Pública
de Doação, lavrada no 3º Serviço Notarial, do Tabelião Ely Ayache. Os terrenos foram
doados mediante ato legal (Lei estadual nº 4.929, de 31 de outubro de 2016), a qual
atribuiu o ônus para a donatária de dar destinação para os imóveis, construindo neles,
a futura sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, no prazo
de 2 (dois) anos, contados da publicação desta Lei, sob pena de reversão automática
dos imóveis ao patrimônio do Estado de Mato Grosso do Sul.

Para cada terreno atribuiu-se o valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil
reais), e os terrenos estão melhores especificados abaixo:

a) UM LOTE DE TERRENO DETERMINADO SOB Nº 23, DA QUADRA Nº 07, LOCALIZADO NO
PARCELAMENTO VILA OLINDA, BAIRRO DOUTOR ALBUQUERQUE, CAMPO GRANDE
(MS), o qual faz frente para a Rua Glauce Rocha, nº 463, a 12,00 metros da Rua
Montese, com área total de 360,00 metros quadrados, e, cujas medidas, limites e
confrontações nesta Escritura Pública de Doação (FB - NOTA: 305658 / 2017;
LIVRO: 889; Fls: 182) são dispensadas, pois constam na Matrícula abaixo citada,
tudo conforme Lei nº 7.433 de 18/12/1985, Art. 2º. Registro Anterior: Transcrição
nº 111.012 fls. 15 livro 3-BZ de 04.12.75 da 1ª CRI da Comarca de Campo Grande
(MS). Cujo Imóvel encontra-se devidamente registrado na Matrícula nº 179.276 do
Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Campo Grande
(MS) e Inscrição Municipal nº 8250040149.

b) UM LOTE DE TERRENO DETERMINADO SOB Nº 22, DA QUADRA Nº 07, LOCALIZADO NO
PARCELAMENTO VILA OLINDA, BAIRRO DOUTOR ALBUQUERQUE, CAMPO GRANDE
(MS), o qual faz frente para a Rua Glauce Rocha, nº 451, a 24,00 metros da Rua
Montese, com área total de 360,00 metros quadrados, e, cujas medidas, limites e
confrontações nesta Escritura Pública de Doação (FB - NOTA: 305658 / 2017;
LIVRO: 889; Fls: 182) são dispensadas, pois constam na Matrícula abaixo citada,
tudo conforme Lei nº 7.433 de 18/12/1985, Art. 2º. Registro Anterior: Transcrição
nº 111.012 fls. 15 livro 3-BZ de 04.12.75 da 1ª CRI da Comarca de Campo Grande
(MS). Cujo Imóvel encontra-se devidamente registrado na Matrícula nº 179.275 do
Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Campo Grande
(MS) e Inscrição Municipal nº 8250040157.
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c) UM LOTE DE TERRENO DETERMINADO SOB Nº 24, DA QUADRA Nº 07, LOCALIZADO NO
PARCELAMENTO VILA OLINDA, BAIRRO DOUTOR ALBUQUERQUE, CAMPO GRANDE
(MS), o qual faz frente para a Rua Glauce Rocha, nº 475, esquina com a Rua
Montese, com área total de 360,00 metros quadrados, e, cujas medidas, limites e
confrontações nesta Escritura Pública de Doação (FB - NOTA: 305658 / 2017;
LIVRO: 889; Fls: 182) são dispensadas, pois constam na Matrícula abaixo citada,
tudo conforme Lei nº 7.433 de 18/12/1985, Art. 2º. Registro Anterior: Transcrição
nº 111.012 fls. 15 livro 3-BZ de 04.12.75 da 1ª CRI da Comarca de Campo Grande
(MS). Cujo Imóvel encontra-se devidamente registrado na Matrícula nº 179.277 do
Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Campo Grande
(MS) e Inscrição Municipal nº 8250040130.

Ainda quanto aos terrenos, a quitação de débitos anteriores a escritura pública de
doação, foram incorridas por inteira responsabilidade da donatária dos Imóveis,
conforme disciplina a Lei Estadual nº 4.929, de 31 de outubro de 2016, e de acordo
com o Parecer/0249/2017/ GDA/PAFIS/PGM - Procuradoria Geral do Município de
Campo Grande, e em conformidade com o Processo nº 59803/2017-04, respeitando a
Deliberação Plenária nº 179 DPOMS 0060-03/2016.

Portanto os valores atribuídos para débitos anteriores a escritura pública, foram
reconhecidos como parte integrante do processo de doação e incorporação dos
terrenos ao patrimônio da Entidade, devendo os mesmos ser considerados como
despesas de capital e incorporados aos respectivos valores dos terrenos.

3.6. Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor
entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso.

3.7. Outros ativos e passivos
Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Quando requerido, os
elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor
presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as
obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando requerido, os elementos
do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente,
sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

3.8. Fornecedores
Compreendem as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais
utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações
decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de
energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a
pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no
curto prazo.
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Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, e
liquidadas pelo mesmo valor correspondente do documento fiscal hábil.

Para a Entidade, o conceito de fornecedores equivale-se ao conceito de restos a pagar,
em 31.12.2017, entendendo serem os Restos a Pagar todas as despesas regularmente
empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de
dezembro do exercício financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos de restos a pagar:
os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou
em liquidação).

3.9. Provisões para riscos cíveis e trabalhistas
Reconhecidas quando a Entidade possui uma obrigação presente ou não formalizada
como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As
provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a
obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos
relacionados ao passivo.

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas
prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião da Procuradoria e
Assessoria Jurídica da Entidade.

3.10. Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas
representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são
registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e
“não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. O
Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da
entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o
ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência
ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o
compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº
4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os
novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então,
no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro
dos fatos contábeis.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.
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3.11. Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas
em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações
com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o
planejamento e a execução orçamentária.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica
e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a
receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de
arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de
natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o
exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o
saldo da dotação.

3.12. Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os
ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do
exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação
financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte /
destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes
da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

3.13. Demonstração das variações patrimoniais
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no
patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que
aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações
quantitativas aumentativas e diminutivas.

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado
em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de
desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um
indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado
promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no
patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da
sociedade.
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3.14. Demonstração do fluxo de caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos
futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade
de manutenção do regular financiamento dos serviços.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as
classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e
equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas
atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou
consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo
identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e
para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades
operacionais.

4. Gestão de risco financeiro

4.1. Considerações gerais e políticas
As operações financeiras da Entidade são realizadas por intermédio da área financeira
de acordo com a estratégia previamente aprovada pela alta governança.

As estratégias de gerenciamento de riscos da Entidade e os efeitos nas demonstrações
contábil podem ser resumidos como segue:

a) Risco de Crédito
O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao
não cumprimento pelo arquiteto e urbanista de suas obrigações financeiras nos
termos disciplinados por esta Entidade. Para o exercício financeiro de 2017, o
risco de crédito ficou mais bem evidenciado quando da constituição pela
primeira vez, da Provisão para Devedores Duvidosos.

O aprimoramento das ferramentas de controle dos créditos a receber (relatórios
financeiros nº 14 e 15, empresas e profissionais, respectivamente) e, trazendo
em notas explicativas, tendo em vista o início do cômputo da apuração dos
créditos a receber em 31 de dezembro de 2016, ressaltam a importância de
gerenciamento dos riscos de crédito desta Entidade, e os esforços que a mesma
tem atribuído para angariá-los.

O entendimento da Administração é de que o risco de crédito está
substancialmente mitigado:
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i) com relação às aplicações financeiras, os recursos estão preponderantemente
aplicados em instituições financeiras de primeira linha, cujos prazos de
vencimento são de curto prazo; e

ii) com relação ao contas a receber os valores estão anuidades a receber dos
profissionais arquitetos e urbanistas, sendo que para o exercício da profissão as
anuidades precisam estar adimplentes.

b) Risco de mercado
O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes
da mudança nos preços de mercado de instrumentos financeiros e compreende os
riscos de flutuação da moeda, de taxa de juros e de preços. Essa exposição está
relevantemente associada às taxas pactuadas com instituições financeiras das
aplicações financeiras mantidas pela Entidade. O entendimento da Administração
é de que o risco da taxa de juros está substancialmente mitigado.

c) Risco de liquidez
O risco de liquidez está associado à eventual falta de recursos para honrar os
compromissos assumidos, em função do descasamento entre ativos e passivos. A
previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade por meio
do departamento financeiro.

A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais.

5. Caixa e equivalentes de caixa

2017 2016

Caixa -             -

Banco conta movimento 7.803,82     7.768,83

Aplicações financeiras 421.921,65 704.063,99

429.725,47 711.832,82

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários
e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras de primeira linha,
cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de Depósito Interbancário
(CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é
registrada como receita corrente, e são apuradas no resultado correspondente.

Em 2017, mais precisamente em 5 de julho, houve o aporte financeiro para a
constituição de outra aplicação financeira em curto prazo, denominada de
Investimento em curto prazo BB Renda Fixa CP 50 mil (conta contábil: 1.1.1.1.1.01.06
- BB conta aplicação BB Renda Fixa CP 50 mil). O aporte inicial de recursos financeiros
destinados a esta nova aplicação foi de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Portanto, para a melhor leitura dos dados inseridos na tabela acima, as aplicações
financeiras foram divididas e passam a estar apresentadas com os saldos existentes em
31 de dezembro de 2017, da seguinte maneira:
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2017 2016

Caixa -             -

Banco conta movimento 7.803,82     7.768,83

Aplicações financeiras

       BB conta aplicação CDB/DI 111.613,01 704.063,99

       BB conta aplicação BB Renda Fixa CP 50 mil 310.308,64 -

429.725,47 711.832,82

6. Créditos de curto prazo
2017 2016

Créditos de anuidade 1.252.865,95 860.264,44

( - ) Provisão para Devedores Duvidosos (1.156.776,66) -

2.409.642,61 860.264,44

A Entidade registrou a provisão para perda estimada para créditos de liquidação
duvidosa, após análise individualizada.

Os valores apresentados em Contas a receber, em 31 de dezembro de 2016 e 2017, se
subdividem em dois grupos: os valores a receber referente a anuidades de pessoas
físicas e os valores a receber oriundos de anuidades de pessoas jurídicas. Dados
extraídos do SICCAU (Relatórios Financeiros 14 e 15, empresas e profissionais,
respectivamente).

Os valores a receber referente a anuidades de pessoa física e jurídica estão dispostos
conforme planilha abaixo:

Contas a Receber de Anuidades

(por ano)

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Exercício Financeiro de 2013 62.436,71    43.869,35   55.038,86    42.323,38

Exercício Financeiro de 2014 87.953,34    60.622,53   77.267,45    58.804,78

Exercício Financeiro de 2015 129.873,37  90.180,54   113.762,78  86.354,35

Exercício Financeiro de 2016 247.963,21  137.365,39 192.783,80  126.090,18

Exercício Financeiro de 2017 -              -             328.077,30  172.363,07

 528.226,63  332.037,81 766.930,19  485.935,76

20172016

Para o exercício financeiro de 2017, houve a constituição da Provisão para Devedores
Duvidosos, nos moldes dispostos para as políticas contábeis, item 3.2 destas Notas
Explicativas, nos seguintes valores:
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Provisão para Devedores

Duvidosos (PDD)

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Exercício Financeiro de 2012 -              -             35.116,59    25.903,46

Exercício Financeiro de 2013 -              -             48.136,99    37.016,03

Exercício Financeiro de 2014 -              -             67.578,12    51.430,66

Exercício Financeiro de 2015 -              -             99.496,93    75.525,52

Exercício Financeiro de 2016 168.608,72  110.278,48

Exercício Financeiro de 2017 -              -             286.936,41  150.748,75

 -              -             705.873,76  450.902,90

20172016

Como não houve a constituição das Provisões para Devedores Duvidosos ao longo de
2016, sendo constituída pela primeira vez no exercício financeiro de 2017, os valores
apresentados como de Créditos a Curto Prazo para o Balanço Patrimonial em 2016,
apresentou o valor de R$ 860.264,44 (Oitocentos e sessenta mil duzentos e sessenta e
quatro reais e quarenta e quatro centavos), que correspondem aos valores dos
exercícios financeiros de 2013 a 2016.

A Entidade conhecia do fato de que tais valores apresentados, não corresponderiam
fielmente aos valores de créditos que entrariam em sua conta bancária. A falta de
mensuração de tais valores acabou por atribuir ao ativo em 31.12.2016, um valor
muito maior do que ele realmente representa.

Já para o exercício financeiro de 2017, o valor disposto para Créditos a Curto Prazo,
apresentou o valor de R$ 96.089,29 (Noventa e seis mil e oitenta nove reais e vinte e
nove centavos), que corresponde a diferença entre as Contas a Receber oriundas das
anuidades dos profissionais (pessoas físicas e jurídicas) e os valores constituídos para
prováveis perdas (PDD).

Embora os valores constituídos a título de Provisão de para Devedores Duvidosos
estejam em um patamar elevado (87,46% do total dos créditos a receber com as
anuidades dos profissionais, em 31.12.2017), o critério utilizado foi o que melhor
traduz a expectativa da Entidade no momento, quanto ao recebimento de tais valores
e, por intermédio do Princípio da Prudência, houve a adoção do menor valor para os
componentes do ativo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para
a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Eventuais
distorções de valores provisionados serão ajustadas ao longo dos exercícios financeiros
seguintes.

7.   Demais Créditos e Valores de curto prazo

Para o valor apresentado no subgrupo do Ativo Circulante, denominado de Demais
Créditos e valores em curto prazo, a Entidade registrou os valores referentes a
adiantamento de férias (conta contábil 1.1.3.1.2.01 – Adiantamento de férias).

Os saldos dos Demais créditos e Valores de curto prazo estão dispostos conforme
planilha abaixo:
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Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 2017 2016

Adiantamento de Férias 9.130,00      12.298,03

Valores a receber junto CAU/BR -              33,43

9.130,00      12.331,46

Para o exercício social de 2016, a contabilidade registrou o valor acumulado para
Adiantamento de Férias, no mesmo dia 28 de dezembro, os processos administrativos
de férias concedidas aos funcionários Cláudio Lísias Lucchese (Processo Administrativo
nº 033/2017), no valor de R$ 10.668,99 (dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e
noventa e nove centavos) e Juliana Moraes Nunes Evangelista (Processo administrativo
nº 034/2017), no valor de R$ 1.629,04 (Mil seiscentos e vinte nove reais e quatro
centavos). Ambos os processos já foram baixados na contabilidade de janeiro de 2017.

Para os valores a receber junto ao CAU/BR, a contabilidade registrou dois processos de
ressarcimento: Processo Administrativo 263/2016 (Profissional Camila Augusta
Florindo) e Processo Administrativo 264/2016 (Profissional Paulo Henrique Medeiros
Rostey), nos quais o motivo/justificativa do pedido era o mesmo: pagamento em
duplicidade de boleto bancário (taxa RRT). Ambos os processos possuem Parecer
Jurídico (Parecer Jurídico nº 230/2016 e Parecer Jurídico nº 229/2016,
respectivamente) e estão representados pelos valores que são devidos pelo CAU/BR ao
CAU/MS (cota parte = 20%). Os valores já foram recebidos em janeiro de 2017.

Para o exercício social de 2017, a contabilidade registrou o valor acumulado para
Adiantamento de Férias, no dia 21 de dezembro de 2017, os processos administrativos
de férias concedidas às funcionárias Maiara Sommer (Processo Administrativo
040/2018), no valor de R$ 7.111,00 (sete mil cento e onze reais) e Juliana Moraes
Nunes Evangelista (Processo Administrativo nº 041/2018), no valor de R$ 2.019,00 (Dois
mil e dezenove reais). Ambos os processos de férias já foram baixados na
contabilidade em janeiro de 2018.

8.   Ativo Realizável a Longo Prazo

O processo de Inscrição em Dívida Ativa resultou no valor disposto em Créditos a Longo
Prazo (Ativo Não Circulante). Os valores apresentados constam em Relatório Gerencial
Financeiro, extraído da Plataforma SICCAU (Relatórios Financeiros 14 e 15).

Os processos de inscrição em Dívida Ativa e cobrança de tais valores iniciaram durante
o exercício de 2017, e embora os resultados não tenham sido ainda muito satisfatórios,
os valores a receber para as anuidades de 2012 (pessoa física e jurídica) reduziram
cerca de 10,73% (dez vírgula setenta e três por cento), quando comparados os valores
de 2016 e 2017.

Os valores estão dispostos conforme a planilha abaixo:
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Créditos a Longo Prazo 2017 2016

Anuidades de Pessoa Física* 40.151,60    47.593,54

Anuidades de Pessoa Jurídica* 29.617,49    30.564,18

69.769,09    78.157,72

*Os valores representam apenas o exercício financeiro de 2012

9.  Imobilizado

Custo

Depreciação

Acumulada 2017 2016

Móveis e Utensílios 177.432,05    (140.367,86) 37.064,19     59.692,49

Máquinas e Equipamentos 150.907,13    (118.249,86) 32.657,27     50.599,70

Instalações 3.224,00       (754,15) 2.469,85       2.834,53

Utensílios de Copa e Cozinha 1.794,00       (1.532,21) 261,79         504,07

Veículos 92.867,60     (75.903,68) 16.963,92     31.828,00

Equipamentos de

Processamento de Dados 137.781,72    (90.538,13) 47.243,59     60.614,22

Sistemas de Processamento

de Dados 10.554,18     (3.755,62) 6.798,56       5.994,83

Obras de Arte 9.754,00       -                   9.754,00       9.754,00

-

Total 584.314,68    (431.101,51) 153.213,17    221.821,84

Líquido

A Entidade acompanha anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e não
foram identificadas diferenças significativas durante o ano. Conforme nota n° 3.4.

Movimentação do ativo imobilizado (Bens Móveis):

Controladora 31.12.2016 Adições Baixas Depreciação 31.12.2017

Móveis e Utensílios 176.462,05    970,00       -         (140.367,86) 177.432,05

Máquinas e Equipamentos 147.157,42    3.749,71    -         (118.249,86) 150.907,13

Instalações 3.224,00       -           -         (754,15) 3.224,00

Utensílios de Copa e Cozinha 1.794,00       -           -         (1.532,21) 1.794,00

Veículos 92.867,60     -           -         (75.903,68) 92.867,60

Equipamentos de Processamento de

Dados 131.939,72    5.842,00    -         (90.538,13) 137.781,72

Sistemas de Processamento de Dados 8.934,18       1.620,00    -         (3.755,62) 10.554,18

Obras de Arte 9.754,00       -           -         -              9.754,00

Total 572.132,97    12.181,71   -         (431.101,51) 584.314,68
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Movimentação do ativo imobilizado (Bens Imóveis):

Controladora 31.12.2016 Adições Baixas Depreciação 31.12.2017

Terrenos -              490.930,29   -         -              490.930,29

Total -              490.930,29   -         -              490.930,29

Como disposto anteriormente no item 3.5 destas Notas Explicativas, os terrenos foram
doados pelo Estado de Mato Grosso do Sul ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato
Grosso do Sul, por intermédio da Lei Estadual nº 4.929, de 31 de outubro de 2016.

10. Fornecedores a pagar (Restos a Pagar Processados)

2017 2016

Prestação de serviço 2.893,31  5.460,62

2.893,31 5.460,62

Abaixo o aging list dos fornecedores em 31 de dezembro de 2017 e 2016:

2017 2016

A vencer -           -

Vencidos:

Até 30 dias 2.893,31   1.060,62

De 31 a 60 dias -           4.400,00

De 61 a 90 dias -           -

De 91 a 180 dias -           -

2.893,31 5.460,62

Os valores com vencimento para até 30 dias, com relação ao exercício financeiro de
2017, representam as despesas com serviços de telecomunicações (disponibilização de IP
Fixo Turbonet e assinatura mensal Banda Larga), despesas com água e esgoto para sede
da Entidade em Campo Grande (MS), e despesas com correios relativas ao período de
dezembro de 2017. Todas as despesas constituídas como restos a pagar (Fornecedores e
Contas a Pagar a Curto Prazo) foram pagas em janeiro de 2018.
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11. Provisões a Curto Prazo

As Provisões para riscos trabalhistas a curto prazo estão dispostas da seguinte forma:

2017 2016

Férias 111.766,17   115.752,90
INSS 24.588,15      25.465,74
FGTS 8.940,35        9.259,36
PIS/PASEP 1.117,83        1.157,62

146.412,50   151.635,62

Provisãopara Riscos Trabalhistasa Curto Prazo 50.000,00      -

196.412,50   151.635,62

Como será mais bem elucidado no item 12 desta Nota Explicativa, para o subgrupo do
Passivo Circulante denominado de Provisões a Curto Prazo, há além dos valores
apresentados acima de Provisões Trabalhistas de curto prazo, a constituição de
provisão de valores com demandas judiciais (Provisões para riscos processuais).

Estes valores estão registrados no Passivo Circulante, tendo em vista que representam
obrigações desta Entidade para serem realizadas até o término do exercício financeiro
subsequente a data do fechamento deste Balanço Patrimonial (31.12.2017).

12. Provisão para riscos processuais

A Entidade e sua sub sede são partes em determinados processos oriundos do curso
normal do seu funcionamento, para os quais foram constituídas provisões baseadas na
estimativa de seus consultores legais (Procuradoria Jurídica e Assessoria Jurídica do
CAU/MS). As principais informações desses processos, nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016, estão assim representadas:

2017 2016

Trabalhistas 115.000,00 -

Cíveis 52.360,00   -

167.360,00 -

A movimentação da provisão no exercício de 2017 está demonstrada a seguir:

2016 Adições Reversões Pagamentos Atualização 2017

Tributários -           -           -           -            -             -

Trabalhistas -           115.000,00 -           -            -             115.000,00

Cíveis -           52.360,00   -           -            -             52.360,00

Total -           167.360,00 -           -            -             167.360,00
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a. Natureza das contingências
A Entidade é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis, e está discutindo
essas questões na esfera judicial. As respectivas provisões para contingências
foram constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos da
Entidade, para os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos
foi avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas
questões não produzirá efeito significativamente diferente do montante
provisionado.

As contingências trabalhistas referem-se a processos movidos por ex-funcionários
vinculados a verbas decorrentes da relação de emprego e a vários pleitos
indenizatórios.

Contra o Conselho de Arquitetura e urbanismo de Mato Grosso do Sul estão sendo
movidas quatro ações trabalhistas, dentre as quais o departamento jurídico da
Entidade destacou como de provável perda, as seguintes ações:

1. A primeira da Autora Mariana Estrada Coelho, Processo nº 0024305-
58.2017.5.24.0002 (que tramita na 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande),
tendo como valor provável de realização de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais), registrada no Passivo Não Circulante da Entidade, por entendimento
do Parecer Jurídico (Comunicação Interna nº 001/2018 – PROJUR – CAU/MS) no
sentido de que tais valores prováveis de perda constituídos em respectiva
provisão, serão utilizados para cobrir os gastos com tais contingências
trabalhistas, num futuro incerto e não próximo;

2. A segunda ação trabalhista é da Autora Patrícia de Oliveira Georges, Processo
nº 0024628-82.2016.5.24.0007 (movida na 7ª Vara do Trabalho de Campo
Grande), sendo esta última num valor provável de realização de R$ 50.000,00
(Cinquenta mil reais). Este valor foi provisionado como de possível perda, fora
reconhecido como provisão para contingência trabalhista em 31 de dezembro
de 2017, no Passivo Circulante da Entidade, por entendimento do Parecer
Jurídico (Comunicação Interna nº 001/2018 – PROJUR – CAU/MS) no sentido de
que os autos já se encontram conclusos para sentença.

No exercício social de 2017, também ficou constituída a provisão para
contingências cíveis, no valor de R$ 52.360,00 (Cinquenta e dois mil, trezentos e
sessenta reais), contabilizada no Passivo Não Circulante por entendimento do
Parecer Jurídico (Comunicação Interna nº 001/2018 – PROJUR – CAU/MS) no
sentido de que o processo de nº 0001344-37.2017.403.6002 que representa uma
demanda de Anulação de ato c/c Pedido de Liminar de Tutela de urgência c/c
Dano Moral proposta por Liliana Lima dos Santos e Armando de Lima Matos,
embora tenha sido classificada de perda possível, não representará a saída de
numerário dentro dos próximos exercícios financeiros.

No exercício social de 2016, não houve a constituição de provisão para
contingências trabalhistas e/ou cíveis, bem como nos exercícios anteriores a 2016,
por entendimento dos Pareceres Jurídicos da procuradoria e Assessoria Jurídica do
Conselho, emanados a época, com a observância do seguinte requisito: de que não
haveria perdas prováveis diante das demandas judiciais existentes, quando do
encerramento do exercício.
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Embora tratar-se de valor considerável e existir tal discrepância entre os
entendimentos jurídicos de um exercício financeiro para o outro, a Entidade
reafirma o seu compromisso de fielmente seguir o cumprimento legal de suas
obrigações/atribuições. Tais valores estão melhor contabilizados em atendimento
ao Princípio Contábil da Prudência, que determina a adoção do menor valor para
os componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se
apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido.

Por fim, a contabilidade busca registrar o quantitativo que melhor traduz as
normas contábeis vigentes, tendo em vista que para uma das ações trabalhistas
em questão (Processo nº 0024628-82.2016.5.24.0007), a probabilidade de
perda não perfaz o montante pedido na ação, entretanto, o valor do pedido,
mesmo que este todo não seja considerado como de provável perda, foi
integralmente registrado como provisão.

b. Perdas possíveis não provisionadas no Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2017, não há perdas classificadas como de possíveis e que
não tenham sido provisionadas no Balanço Patrimonial.

13. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido da Entidade é composto por resultados superavitários
acumulados de exercícios anteriores, compensados com eventuais resultados
deficitários existentes.

Embora houvesse a redução deste valor quando comparados os dois últimos exercícios
sociais em questão, a Entidade buscou evidenciar tal fato contábil através de suas
notas explicativas, elucidando que como houve a constituição pela primeira vez da
Provisão para Devedores Duvidosos, o entendimento contábil firmado foi o de que a
conta devedora utilizada para tal lançamento contábil fosse a conta de Ajustes de
Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido), isso tudo para evitar um Déficit Patrimonial
em 2017. Tal lançamento refletiu a redução do valor do Patrimônio Líquido da
Entidade, uma vez que reduziu drasticamente o valor líquido reconhecido como
Anuidades a receber.

A Entidade estuda/busca o melhor acondicionamento/aplicação deste valor registrado
em Resultados Acumulados, em um futuro próximo, destinando-o para uma eventual
demanda de despesa de capital.

14. Partes relacionadas

A entidade em 31 de dezembro de 2017 não possui coligadas, controladas ou
subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes relacionadas dessa
natureza.

Não há remuneração dos Conselheiros titulares e/ou Conselheiros suplentes, e dos
órgãos colegiados.

Não há a concessão de benefício quanto ao uso de veículos por parte dos diretores e
membros dos órgãos colegiados.
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No exercício de 2017 não houve concessão de benefícios de longo prazo pós-emprego,
plano de aposentadoria.

15. Despesas por natureza

Classificação por natureza 2017 2016

Depreciação e amortização 80.790,38        99.702,06

Despesas com pessoal e encargos 1.512.491,67    1.349.067,36

Despesas com contratação de terceiros 476.077,25       408.618,80

Despesas com diárias 132.250,95       129.114,16

Transferências concedidas 308.265,00       288.736,00

Uso de material de consumo 13.747,55        19.416,76

Desvalorização e perda de ativos 437.685,16       -

Outras variações patrimoniais diminutivas 419.405,28       248.754,08

3.380.713,24 2.543.409,22

Os valores apresentados acima estão dispostos no Demonstrativo Contábil denominado
de Variações Patrimoniais. Os valores encontrados para Depreciação e amortização já
foram melhor elucidados no item de número 9 – Imobilizado.

As despesas com pessoal e encargos que representam aproximadamente 45% (2017) do
total das Variações Patrimoniais Diminutivas, representam o total dos gastos com
pessoal compreendidos dentre eles: Salários, 13º salário (gratificação natalina), Férias,
Adicional de 1/3 de Férias, Abono de Férias, Horas Extras, Gratificação de Função,
mais os Encargos Sociais sobre as despesas acima.

Importante frisar que os valores gastos com pessoal e encargos estão dentro dos
valores planejados para o exercício e aprovados em respectivas Comissões de
Finanças, anto do CAU/MS quanto do CAU/BR.

As despesas com a contratação de terceiros englobam os valores dispostos por
contratos com serviços de terceiros, dentre eles, pessoas físicas e pessoas jurídicas.
Tais contratações evidenciam a necessidade de manutenção das atividades do
Conselho de modo a melhor prestar suas funções a sociedade sul-mato-grossense.
Dentre tais gastos encontram-se, dentre outros: despesas com água e esgoto, energia
elétrica, serviços de apoio administrativo, segurança predial, aluguel das sedes,
despesas com telefonia, mensalidades de softwares contábeis, correios, despesas com
serviços de intermediação de estágio.

As despesas com diárias representam valores dispostos por ordem interna de
solicitação de diária. O valor de uma diária de conselheiro para o interior do estado de
Mao Grosso do Sul é de R$380,73 (trezentos e oitenta reais e setenta e três centavos),
já para o fora do estado de Mato Grosso do Sul, o valor passa para R$761,00
(setecentos e sessenta e um reais). Para funcionários os valores estão assim dispostos:
para dentro do estado, R$305,00 (trezentos e cinco reais) e, para fora do estado, R$
586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais). Tais valores e demais informações acerca de
diárias e de auxílio deslocamento podem ser encontrados por todos, através do Portal
da Transparência desta Entidade.
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As transferências concedidas representam o pagamento de despesas com o
financiamento do Centro de Serviços Compartilhados, que representa a manutenção e
o financiamento de um aparato semelhante de mecanismos postos a disposição de
todos os CAU/UFs, dentre eles a própria plataforma SICCAU e o sistema informatizado
de contabilidade, que são iguais para todos.

Além do Centro de Serviços Compartilhados, para as transferências concedidas há a
existência de gastos com o Fundo de Apoio aos CAU/UFs e as despesas com o aporte de
recursos financeiros para a Reserva do próprio Fundo de Apoio. Tal destinação tem
haver com a manutenção das atividades naqueles CAU/UFs onde há déficit, e/ou onde
as receitas oriundas das atividades dos arquitetos e urbanistas não representam
valores/montantes substancial suficiente para arcar com as próprias despesas da
Entidade.

A desvalorização de ativos, não mensurada no exercício anterior, e com montante
superior a 430 mil reais em 2017, representa justamente a incorporação de valores a
título de Provisão para Devedores Duvidosos, levando em consideração a atualização
dos valores a título de Anuidades a receber por exercício e por situação (física e
jurídica).

Todas as demais variações patrimoniais diminutivas, não elencadas acima, estão
registradas contabilmente em Outras variações patrimoniais diminutivas.

16. Resultados orçamentário, patrimonial e financeiro

Resultado Patrimonial 2017 2016

Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) 3.304.684,20   3.157.037,37

(-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) (3.380.713,24) (2.543.409,22)

(=) Superávit/Déficit Patrimonial apurado do exercício (76.029,04)     613.628,15

Resultado Orçamentário 2017 2016

Receita Orçamentária Arrecadada 2.434.471,32   2.305.355,20

(-) Despesas Empenhadas (2.700.100,82) (2.412.900,57)

(-) Investimentos (17.112) (11.276,85)

(=) Superávit/Déficit Orçamentário Apurado do exercício (282.741,50)   (118.822,22)

Resultado Financeiro 2017 2016

Saldo Disponível Apurado 429.725,47      711.832,82

(-) Passivo Financeiro (199.305,81) (157.096,24)

(=) Superávit/Déficit Financeiro Apurado do exercício 230.419,66    554.736,58

O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente
de autorização orçamentária e os valores numerários.
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O passivo financeiro é calculado a partir das contas crédito empenhado a liquidar e
contas do passivo que representem obrigações independentes de autorização
orçamentária para serem realizadas.

O Superávit Financeiro constitui entre a diferença positiva do ativo financeiro e o
passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos
e as operações de créditos neles vinculadas. Portanto, trata-se de saldo financeiro e
não de nova receita a ser registrada. O superávit financeiro pode ser utilizado como
fonte para abertura de créditos suplementares e especiais.

17. Seguros (não auditados)

A Entidade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes considerados
suficientes pela Administração, levando em consideração a natureza de suas atividades
e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de
31 de dezembro de 2017, é assim demonstrada:

Item Tipo de cobertura

Importância

segurada

Seguro de Imóveis Incêndio/ Queda de Raio/ Explosão/ Implosão

acidental/ Fumaça/ Queda de aeronave - Verba

Prédio e Conteúdo 1.000.000,00

Danos Elétricos 10.000,00

Perda ou pagamento de aluguel a terceiro 30.000,00

Quebra de vidros 3.000,00

Roubo e/ou subtração de bens mediante

arrombamento 20.000,00

Vendaval/ Furacão/ Ciclone/ Granizo/ Impacto

de Veículos terrestres 60.000,00

Total Cobertura Contratada (Imóveis) 1.123.000,00

Seguro de Veículos* casco 100% da tabela FIPE

(frota de 3 veículos) Danos Materiais (valor por veículo) 150.000,00

Danos Corporais (valor por veículo) 150.000,00

M orte (valor por pessoa) 20.000,00

Invalidez Permanente (valor por pessoa) 20.000,00

Danos morais (valor por veículo) 60.000,00

Total Cobertura Contratada (Veículos) 400.000,00

* os valores para as coberturas estão apresentados por veículo

Os valores apresentados para o item “seguro de imóveis” estão dispostos na Apólice nº
1834004241, referente ao contrato nº 82954117 / 1, cotação Nº 6328829, contratado
com a Seguradora Liberty Seguros S/A, CNPJ 61.550.141/0001-72. Apólice com
vigência das 24 horas de 24 de agosto de 2017 as 24 horas de 24 de agosto de 2018.

Os valores apresentados para o item “seguro de veículos” estão dispostos de modo
unitário. Portanto, para cada veículo do Conselho, os valores segurados estão dispostos
por tipo de cobertura.
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A apólice do item “seguro de veículos” é a de nº 01.059.131.128287833, constante da
renovação da Apólice 01.059.131.008904 Versão: 08.86.06, contratada junto a HDI
Seguros S.A., CNPJ 29.980.158/0052-05, mediante proposta 128287833, e com vigência
das 24 horas do dia 06 de agosto de 2017 às 24 horas do dia 06 de agosto de 2018 (365
dias).

Para ambas as apólices de seguros contratadas em 2017, o Corretor foi a Empresa
SCUDLER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP, CNPJ
01.354.256/0001-60.

18. Relacionamento com os auditores independentes

A Entidade não contratou com seus auditores independentes outros serviços a não
serem os trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis, encerrados nos períodos
de 31 de dezembro de 2017 e 2016.

19. Eventos subsequente

Não houve eventos subsequentes a data do encerramento do Exercício Social de 2017,
o que tornou desnecessário qualquer apontamento em Notas Explicativas de um tópico
específico para Eventos Subsequentes.

Campo Grande- MS, 06 de abril de 2018.

Responsáveis pelas informações:

Contador Moacir Dias Cardoso Junior
Contador do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

 de Mato Grosso do Sul
CRC/MS 012685–O

Arquiteto e urbanista Cláudio Lisias Lucchese
Gerente Administrativo e Financeiro do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

CPF 031.124.538-24

Arquiteto e urbanista Luís Eduardo Costa
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

de Mato Grosso do Sul
CPF 543.985.681-15
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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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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: LUIZ CARLOS RIBEIRO

CPF: 558.216.938-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A35300

Entidade: CAUMS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A760528

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:



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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de



dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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: JOSE MARCOS DA FONSECA

CPF: 230.227.441-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A63630

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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: MAURICIO ABREU SANTA CRUZ DE SOUZA

CPF: 028.554.237-08

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A268747

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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: JUSSARA MARIA BASSO

CPF: 327.414.130-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A60216

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

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
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