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MENSAGEM DO PRESIDENTE

arquitetas, 757 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades

profissionais representadas por 24.028 Registros de Responsabilidade

Técnica.

O Plano de Ação aprovado em 2018, para a execução dos trabalhos

em 2019, continha: 17 (dezessete) iniciativas estratégicas que

abrangiam 6 (seis) projetos institucionais e 11 (onze) atividades

direcionadas, tendo em vista o alcance da Missão Institucional do

CAU/MS. Tais iniciativas também contribuíram para o aprimoramento

da Visão Estratégica do Conselho, uma vez que os mesmos

buscavam promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos, assim

como tornar o CAU/MS referência na defesa e fomento das boas

práticas da Arquitetura e Urbanismo.

Ao longo deste Relatório Integrado de Prestação de Contas, será

detalhada a Reprogramação do Plano de Ação e o que fizemos para

readequar o que havia sido planejado para o que de fato fora

executado.

Quanto aos objetivos estratégicos alcançados, o Conselho de

Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul realizou, em 2019,

conforme cumprimento ao Plano de Ação aprovado:

Palestras em parceria com a Comissão de Exercício Profissional

(CEP/MS), tendo como temas: “A importância do RRT” não apenas

para o acervo dos arquitetos, mas para a segurança do contratante e

de toda a sociedade;

as ações fiscalizatórias e a utilização do SICCAU – Sistema de Informação e

Comunicação do CAU, realizadas no interior e em Universidades da Capital.

Outra atividade de destaque foi a oficina técnica com acadêmicos da UFMS:

a) "Orientações sobre o preenchimento do Registro de Responsabilidade

Técnica – RRT”, com a participação de 25 estudantes do último ano de

curso para uma aula prática. No encontro, aprenderam que o RRT pode ser

emitido com contratante pessoa física ou jurídica, as modalidades (Simples,

Múltiplo Mensal, Mínimo e Derivado), as formas de participação (individual

ou por equipe), além do RRT fora do prazo (extemporâneo). O objetivo de

levar os alunos ao CAU foi apresentar as leis, a importância do RRT e da

ética para a profissão, compartilhar um pouco as experiências e falar das

funções da autarquia, como a importância da fiscalização do exercício

profissional. Todas as ações vinculadas ao objetivo principal “Tornar a

fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e

Urbanismo”;

b) O setor de Planejamento participou do Seminário Nacional de

Planejamento Estratégico dos CAU/UF e CAU/BR e Reunião dos Gerentes

Gerais dos CAU/UF e CAU/BR; o Assessor Jurídico do CAU/MS participou

do ENCONTRO NACIONAL DA CEN-CAU/BR com os CAU/UF; a

Assessora Técnica da CED/MS esteve no 8º TREINAMENTO TÉCNICO DA

CED-CAU/BR; a Coordenadora do SICCAU, no 4º SEMINÁRIO TÉCNICO

DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (CSC) DOS CAU/UF E

CAU/BR; e a Analista de Comunicação do CAU/MS participou do 3º

ENCONTRO NACIONAL DAS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO DO

CAU, encontros esses realizados em Brasília/DF. Outra capacitação de

grande destaque, foi o IV Fórum de Gestão pública de MS, realizado no

SEBRAE/MS, com oficinas de Minimizando Custos com Sistema

Transparência, Racionalização de Despesas com Pessoal, IGM (Índice de

Governança Municipal) e Aplicação Prática do Programa de Integridade -

Setor Público. Iniciativa ligada ao objetivo “Desenvolver competências de

dirigentes e colaboradores”.

Eu, Luís Eduardo Costa, presidente

do Conselho de Arquitetura e

Urbanismo de Mato Grosso do Sul

(CAU/MS), venho por intermédio

desta apresentar algumas

disposições acerca da Prestação de

Contas de 2019, assim como em

relação ao Resultado Operacional

apresentado pela autarquia.

Em 2019, as ações do CAU/MS,

foram voltadas a um público-alvo

composto por 2.974 arquitetos e



c) Uma das principais parcerias firmadas pelo conselho foi o termo

de cooperação técnica para o cadastro voluntário de profissionais

que prestarão assistência técnica para habitação de interesse

social (ATHIS) em Campo Grande, entre o CAU/MS e a Agência

Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. Outro destaque se

dá a Chamada Pública de Patrocínio, onde foram contemplados

dois projetos: Simpósio, apresentado pelo IAB/MS, com o tema

"SIMPÓSIO PATRIMÔNIO CULTURAL E TRANSFORMAÇÃO

URBANA: IMPACTOS E DESAFIOS DA REQUALIFICAÇÃO

URBANA NOS EDIFÍCIOS HISTÓRICOS E SEU ENTORNO" e o

Projeto de um Seminário apresentado também pelo IAB/MS, com o

tema: "SEMINÁRIO PREPARATÓRIO AO 27º CONGRESSO

MUNDIAL DE ARQUITETOS UIA 2020 RIO - TODOS OS

MUNDOS, UM SÓ MUNDO: INTERAÇÃO E DIVERSIDADE NA

ARQUITETURA DOS PAÍSES DO PANTANAL SUL-AMERICANO

(BRASIL, BOLÍVIA E PARAGUAI)". Ações essas relacionadas ao

objetivo estratégico “Estimular o conhecimento, o uso de

processos criativos e a difusão das melhores práticas em

Arquitetura e Urbanismo”.

Outro viés importante para o CAU/MS é a busca por maior

visibilidade, através das ações relacionadas à sua Comunicação

Institucional, bem como as capacitações em Assistência Técnica

para Habitação de Interesse Social.

Vale destacar uma capacitação realizada pelo conselho e de

grande repercussão nas mídias sociais, o Workshop Vivência em

Assistência Técnica para Melhorias Habitacionais, da ONG

Soluções Urbanas, com o objetivo de habilitar profissionais de

arquitetura e engenharia para atuarem no Programa CrediHabita do

CAU/MS em parceria com a Agência Municipal de Habitação e

Assuntos Fundiários (AMHASF), na sede do Conselho, contou com

50 profissionais.

Além da parte teórica, a turma realizou visitas técnicas a nove

famílias da aldeia urbana Paravá, já inscritas no Credihabita. Esta

capacitação terá continuidade no exercício de 2020.

A maior prioridade da Gestão 2018-2020 é buscar o equilíbrio das

contas. A otimização de reuniões e a busca pela sede própria foram

algumas das ações empreendidas para reduzir significativamente

os gastos e possibilitar a realização de campanhas de valorização

profissional, ações para fortalecer a fiscalização e interiorização do

CAU/MS.

Muitas ações foram realizadas sem gerar custos altos para o conselho,

resultando em um superávit de R$ 256.227,63, após 4 (quatro) anos

seguidos de déficit. No dia 17 de outubro de 2019, foi assinado o Termo

de Guarda Provisória de Imóvel do Patrimônio da União entre o CAU/MS

e a SPU (Secretaria do Patrimônio da União), vinculada ao Ministério do

Planejamento, possibilitando a cedência do local por 10 anos, o que vai

trazer uma economia de R$278 mil anuais nas despesas do Conselho.

Até o final do exercício 2020 o CAU/MS deverá estar situado em sua nova

sede.

Buscamos prestar contas à sociedade e aos profissionais de Arquitetura e

Urbanismo de Mato Grosso do Sul de maneira clara, correta e objetiva

visando tornar nossas ações cada vez mais transparentes e simplificadas.

Todos os resultados que serão apresentados no decorrer deste Relatório

traduzem os esforços nesse segundo ano da gestão 2018-2020 para o

alcance da Missão e Visão desta Entidade, mas ainda há muito que fazer.

Em 2019 o CAU/MS não implementou uma política de gestão de

riscos, entretanto este conselho faz parte da Rede Controle da

Gestão Pública de Mato Grosso do Sul do TCU/MS. Os trabalhos de

implementação da gestão de risco e implantação do Programa de

Integridade serão desenvolvidos em parceria com o CAU/BR no

exercício de 2020. Um Grupo de trabalho ou Comissão Temporária

será criado para atuar nas ações de estruturação e implantação,

dentre outros, de Política de Gestão de Riscos e Controles Internos.

É hora de lutar pela reorganização financeira, sem deixar de lado os

objetivos e metas do CAU/MS para com a sociedade sul-mato-grossense

e, principalmente, para com os arquitetos e urbanistas de todo o estado.

Arquiteto e Urbanista LUIS EDUARDO COSTA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/TERMO-DE-COOPERA%C3%87%C3%83O-T%C3%89CNICA-EMHA_2019.pdf
https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/TERMO-DE-GUARDA-PROVIS%C3%93RIA-SPU.pdf


1. VISÃO GERAL 

ORGANIZACIONAL E AMBIENTE 

EXTERNO



1.1 Estrutura Organizacional

Disponível em: https://transparencia.caums.gov.br/wp-content/uploads/Delibera%C3%A7%C3%A3o-AD-
Referendum-n-101-Reformula%C3%A7%C3%A3o-do-organograma.pdf

https://transparencia.caums.gov.br/wp-content/uploads/Delibera%C3%A7%C3%A3o-AD-Referendum-n-101-Reformula%C3%A7%C3%A3o-do-organograma.pdf


1.2 CONSELHO DIRETOR

Disponível em: https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/DP-088-DPOMS-0086-05.2019-institui%C3%A7%C3%A3o-do-conselho-diretor-2019.pdf

 Luis Eduardo Costa 

Presidente – presidente@caums.org.br

 Fabiano Costa

1º vice-presidente – Coordenador da Comissão de Finanças e Administração – admjur@caums.gov.br

 Carlos Lucas Mali

2º vice-presidente – Coordenador da Comissão de Exercício Profissional– secretaria02@caums.org.br

 Neila Janes Viana Vieira

Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação – secretaria01@caums.gov.br

 Paulo César do Amaral

Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina – secretaria@caums.org.br

https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/DP-088-DPOMS-0086-05.2019-institui%C3%A7%C3%A3o-do-conselho-diretor-2019.pdf


O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso
do Sul, os outros CAU/UF e o CAU/BR foram criados com
a Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, com
a responsabilidade de estabelecer as novas bases e
diretrizes para a arquitetura e urbanismo no Brasil,
regulamentando e valorizando a profissão.

O conselho é uma autarquia federal dotada de
personalidade jurídica de direito público e 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 território
nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do
exercício da arquitetura e urbanismo (§ 1º do artigo 24 da
Lei Federal de nº 12.378/2010).

Os principais dirigentes da autarquia compõem o Conselho
Diretor, sendo eles o presidente, os vice-presidentes e os
coordenadores das quatro comissões ordinárias que
possuem caráter deliberativo.

As comissões do CAU/MS são:

A CED – Comissão de Ética e Disciplina tem como função
instruir, apreciar e deliberar sobre os processos de
infrações ético-disciplinares, apurar irregularidades e
responsabilidades, propor melhorias ao código de ética,
entre outras coisas. O coordenador desta comissão é o
conselheiro estadual Paulo Cesar do Amaral.

A CEF tem como funções propor, apreciar e deliberar sobre
normativos, realizar ações que estimulem a promoção da
educação profissional, monitorar a oferta de cursos de

Link para Deliberação AD REFERENDUM nº 101/2018-2020

CAU/MS – que reformula o organograma funcional do CAU/MS:
https://transparencia.caums.gov.br/wp-

content/uploads/Delibera%C3%A7%C3%A3o-AD-Referendum-n-

101-Reformula%C3%A7%C3%A3o-do-organograma.pdf

1.3 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

https://transparencia.caums.gov.br/wp-content/uploads/Delibera%C3%A7%C3%A3o-AD-Referendum-n-101-Reformula%C3%A7%C3%A3o-do-organograma.pdf


de graduação em arquitetura e

urbanismo, propor ações ao

CAU/BR, instruir, apreciar e deliberar

sobre requerimentos de registros

temporários de profissionais

estrangeiros e sobre registros de

profissionais portadores de diplomas

de graduação em arquitetura e

urbanismo, apurar irregularidades e

responsabilidades relacionados aos

aspectos de ensino e formação e

assim por diante. A coordenação

desta comissão é da arquiteta e

urbanista Neila Janes Viana Vieira.

A CFA propõe, aprecia e delibera

sobre a gestão estratégica

organizacional, atos administrativos e

econômico-financeiros, propostas de

aquisição ou alienação de bens

móveis e imóveis, sobre o

aprimoramento do Regimento

Interno, indicadores estratégicos,

processo de cobrança de anuidades,

taxas e multas, dentre outros. O

coordenador da comissão de

finanças é o conselheiro estadual

Fabiano Costa.

À CEP cabe propor, apreciar e deliberar sobre

normativos, Plano de Fiscalização, julgar, em

primeira instância, autuação lavrada em

processos de fiscalização, apurar irregularidades

e responsabilidades relacionadas ao exercício

profissional e debater indicadores estratégicos

de caráter de exercício profissional, entre outras

funções.

O conselho possui dois vice-presidentes, o

primeiro é o conselheiro estadual Fabiano Costa

e o segundo o conselheiro estadual Carlos Lucas

Mali.

Compete ao Conselho Diretor apreciar e

deliberar sobre matérias de caráter legislativo,

normativo ou contencioso em tramitação nos

órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário, no âmbito de sua jurisdição, para

envio à Presidência, podendo também ser

encaminhadas para apreciação e deliberação de

comissões pertinentes ou do Plenário

O estado de Mato Grosso do Sul possui 79

municípios, 32 com 20.000 mil habitantes ou

mais, fato que os obriga a possuir Plano Diretor,

de acordo com a Lei federal nº 10.257/2001.

Existem profissionais arquitetos e urbanistas

ativos em 67 desses municípios, nas cidades de

Aral Moreira, Corguinho, Douradina, Guia Lopes,

Japorã, Nioaque, Novo Horizonte do Sul,

Paranhos, Rio Negro, Santa Rita do Pardo, Sete

Quedas e Taquarussu não existem profissionais

registrados no CAU/MS.

A Comissão de Exercício Profissional

(CEP/MS) que foi coordenada pela

conselheira Mellina Bloss Romero de

janeiro de 2019 até 30 de agosto do

mesmo ano quando solicitou licença do

cargo honorífico, sendo substituída pelo

conselheiro estadual Carlos Lucas Mali.



1.4 CENÁRIO EXTERNO

O consumo das famílias impulsionou o

crescimento econômico brasileiro no

primeiro trimestre de 2019, isso junto a

uma taxa de inflação sob controle, a

recuperação gradual do mercado de

trabalho e uma queda relativamente

lenta da taxa de desemprego fez com

que a economia do país apresentasse

melhora no ano de 2019.

O ambiente mais positivo teve também

a influência da aprovação da reforma

da previdência, sendo que a

construção civil, segundo dados do

IPEA, teve expressiva melhora, com

crescimento de 1,8% nos dois últimos

trimestres de 2019 (taxa média

trimestral).

Sobre a economia local é possível

identificar que o agronegócio é a base

econômica de Mato Grosso do Sul,

respondendo por 30% do produto

interno bruto (PIB) do estado.

De acordo com a Carta de Conjuntura

nº 49 de novembro de 2019, publicada

pela Secretaria de Estado de Meio

Ambiente, Desenvolvimento

Econômico, Produção e Agricultura

familiar, foram criados 691 novos

O CAU/MS, por sua vez, julgou e aprovou

registros para 321 profissionais e

cadastrou 71 novas empresas em 2019,

agora o conselho regional possui ativos

3.023 registros de pessoa física e 711

registros de pessoa jurídica .

Durante todo o ano foram emitidos 22.018

Registros de Responsabilidade Técnica,

sendo 10.587 de projetos, 6.786 de

execução de obras, 3.845 de atividades

especiais, 403 de meio ambiente,

planejamento regional e urbano, 317 de

gestão, 74 de engenharia e segurança do

trabalho e 06 de ensino e pesquisa .

Em 2019, ainda, o CAU/BR abriu uma

consulta pública para atualização da

Resolução nº 51, de 12 de julho de 2013,

que dispõe sobre as áreas de atuação

privativas dos arquitetos e urbanistas e as

áreas de atuação compartilhadas com

outras profissões regulamentadas. O

CAU/MS realizou manifestação em

concordância as medidas adotadas pelo

CAU/BR para assim, abrir ampla

discussão com vistas ao aperfeiçoamento,

com supressão ou acréscimos de

atribuições profissionais ao texto da

Resolução nº 51.

empregos formais no estado, o setor

que liderou a geração de vagas foi o

comércio.

A construção civil foi responsável pelo

crescimento de 599 postos de

trabalho, no período acumulado de

janeiro a outubro de 2019.

Os municípios que mais geraram

emprego formal foram Dourados,

Campo Grande e Costa Rica,

respectivamente.



• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a 

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da informação 

e conhecimento.

• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.

1.5 MODELO DE NEGÓCIO

 A sociedade;

 Órgãos públicos nas três 

esferas de governo;

 Conselhos profissionais;

 Instituições de ensino e 

pesquisa;

 Arquitetos e urbanistas.; 

 Entidades de classe;

 Empresas de construção.

 Plano de Fiscalização;

 Gestão da informação (Gestão do 

conhecimento);

 Gestão eletrônica de documentos e 

processos – GED;

 Gestão do relacionamento;

 Atendimento;

 Planejamento e gestão estratégica;

 Prestação de contas;

 Produção de encontros presenciais;

 Normatização da profissão e 

consultoria/orientações;

 Treinamento/cursos de capacitação;

 Convênios ( implantação e funcionamento 

de escritórios modelo, projetos e pesquisas);

 Plano de Comunicação.

Capital humano

> Colaboradores do CAU/MS;

> Conselheiros BR e MS;

> Contratados.

Infraestrutura física

> Sede Estadual.

Tecnologia

> SICCAU/Portal da Transparência;

> CRM (Customer Relationship

Management);

> Inteligência geográfica/ Implanta/ 

APP/SGI.

Online

 SICCAU;

 Portal online.

Presencial

 Sede Regional 

(fiscais/colaboradores);

 Publicações;

 Recursos Áudio Visuais;

 Assessoria de Imprensa.

 Atendimento telefônico;

 Redes Sociais  - Fóruns de debate;

 Mídia (imprensa, revistas 

especializadas, eventos relacionados, 

publicações gerais do CAU) / Mídia 

subliminar;

 Portal do CAU;

 SICCAU (considerado apenas como 

canal de entrega);

 Atendimento presencial pelo CAU/MS;

 Encontros presenciais;

 Programa de benefícios (plano de 

saúde, convênios com instituições de 

ensino, certificadoras, desconto para 

ingressos  de eventos da profissão, 

outros);

 Apps/IGEO para mostrar quem são os 

arquitetos das obras.

 Ética e

transparência;

 Excelência

organizacional;

 Comprometimento

com a inovação;

 Unicidade e

integração;

 Democratização

da informação e

do conhecimento;

 Interlocução da

arquitetura e

urbanismo na

sociedade.

 Anuidades;

 Emissão de RRT e certidões;

 Fiscalização atuante (novos RRTs e multas éticas, extemporâneos);

 Receitas com Processos Judiciais;

 Rendimentos de Aplicação Financeira Títulos BB Curto Prazo - Setor 

Público Supremo.

 Sistemas de informação:

• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervo, registro e certificação).

• Data Center.

 Capital humano;

 Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização;

 Produção de encontros presenciais;

 Infraestrutura física (manutenção da sede);

 Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo;

 Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de conhecimento, 

patrocínio e convênios;

 Comunicação;

 Capacitação continuada – reciclagem profissional;

 Reuniões plenárias e de comissões para a normatização da atividade profissional.

Classificações:

 Relações de 

prestação de serviços;

 Relações politicas e 

institucionais;

 Relações de 

fiscalização;

 Relações de formação 

profissional e 

pesquisa;

 Relações de captação 

de recursos;

 Relações 

associativas;

 Relações culturais e 

científicas;

 Sociedade.



2.GOVERNANÇA,

ESTRATÉGIA,

ALOCAÇÃO DE RECURSOS.



2.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Em 2019 o CAU, conjunto

autárquico constituído pelo

CAU/BR e pelos 27 CAU/UF,

não implementou um política de

governança, entretanto em

20/12/2019 foi expedida a

Portaria Presidencial do

CAU/BR nº 284/2019

(https://transparencia.caubr.gov.

br/portariapres284/) criando um

grupo de trabalho para atuar

nas ações de estruturação e

implantação dentre outros, da

Política de Governança

Institucional, cujos trabalhos se

iniciaram em meados de 2020,

com prazo conclusivo estimado

para 30/06/2020. Segue a

identificação da estrutura de

governança do CAU e proposta

de representação de sua figura,

nos moldes do Referencial

Básico de Governança, 2ª

versão, expedido pelo Tribunal

de Contas da União. No CAU, a

Governança compreende a

seguinte estrutura:

Estrutura de Governança do 

CAU

I. Instâncias externas:

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de apoio:

• Auditoria independente

•Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário

• Conselho Diretor

• Colegiado de Governança do 

Centro de Serviços 

Compartilhados do CAU (CSC-

CAU)

• Colegiado de Governança do

Fundo de Apoio Financeiro aos

CAU/UF

IV. Instâncias internas de

apoio:

• Comissões de Administração e

de Finanças

• Controladoria

• Auditoria interna

• Ouvidoria



2.2 SISTEMA DE GOVERNANÇA



2.3 QUEM É QUEM  (CONSELHEIROS)

Luis Eduardo Costa

Carlos Lucas Mali

Osvaldo Abrão de Souza

Fabio Luis da Silva

O CAU/MS, autarquia federal

criada pela Lei nº 12.378, de 31 de

dezembro de 2010, tem como

função orientar, disciplinar e

fiscalizar o exercício da profissão,

zelar pela fiel observância dos

princípios de ética e disciplina da

classe em todo o território nacional

e pugnar pelo aperfeiçoamento da

arquitetura e urbanismo.

Disponível em: https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=1636

Presidente

Fabiano Costa

1º Vice Presidente 2º Vice Presidente

Conselheiro Federal

Suplente de Conselheiro Federal

https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=1636


CED – Comissão de Ética e Disciplina:

Titulares

O plenário do CAU/MS é composto por 09 Conselheiros titulares distribuídos nas seguintes comissões:

Kelly Cristina Hokama Fabio Henrique Menoncin

Gustavo Kiotoshi Shiota

Neila Janes Viana Vieira Ivanete Carpes Ramos

Eduardo Lino Duarte

Disponível em: https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=69

Paulo César do Amaral(Coord.)

Suplentes

Fabiano Costa (Coord.)

Titulares                                 Suplentes  

André Araújo Zago

Kelly Cristina Hokama Fabio Henrique Menoncin

Paulo César do Amaral Eduardo Lino Duarte

Rubens Fernando Pereira de Camillo

CFA – Comissão de Finanças e Administração:

https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=69


CEP – Comissão de Exercício Profissional:

Titulares                       Suplentes

Fabiano Costa

Rodrigo Giansante Vinícius David Charro

Carlos Lucas Mali (Coord.)

André Araújo Zago

Disponível em: https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=69

Olinda Beatriz Trevisol Meneghini

Rubens Fernando Pereira de Camillo 

CEF – Comissão de Ensino e Formação:

Carlos Lucas Mali Olinda Beatriz Trevisol Meneghini

Vinícius David CharroRodrigo Giansante

Neila Janes Viana Vieira (Coord.) Ivanete Carpes Ramos

Gustavo Kiotoshi Shiota

Titulares Suplentes

https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=69


Titulares                                             Suplentes

Gustavo Kiotoshi Shiota

Paulo Cesar do Amaral 
(Coord.)

Eduardo Lino Duarte

Fabiano Costa

CECP – Especial Para Concessão de Patrocínio:

Disponível em: https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=69

CEAU – Colegiado Permanente com Participação das Entidades 
Estaduais dos Arquitetos e Urbanistas:

Titulares

Adriana Tannus (Coord.)

Neila Janes Viana Vieira

Ivanete Carpes Ramos 

Renata Nagy

Carlos Lucas Mali
André Araújo Zago

https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=69


2.4 Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por

uma organização, para atingir um ou mais objetivos estratégicos, dentro de um contexto previamente

analisado dos cenários, definindo-se metas e ações que permitirão chegar onde se deseja.

A Identidade Organizacional do conjunto autárquico CAU composta pela Missão, Visão e Valores; bem como

os Objetivos Estratégicos Nacionais e Locais estabelecidos para um período de dez anos. O Planejamento

Estratégico CAU 2013 -2023, sedimenta as bases de um Conselho com excelência organizacional,

transparente, inovador e financeiramente sustentável, para servir à Sociedade, assegurando eficácia no

atendimento aos “3.023” profissionais e às “711” empresas do setor no estado, compromissado com a

qualidade e a modernidade.

A Missão estabelecida é “Promover Arquitetura e Urbanismo para Todos”. No que diz respeito à Visão, o

CAU busca ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e

Urbanismo.

Os Valores, por sua vez, têm as seguintes premissas: Ética e transparência; Excelência organizacional;

Comprometimento com a inovação; Unicidade e integração e Democratização da informação e

conhecimento.

O mapa estratégico, em 2019, tem seus pilares fundamentados na identidade estratégica do CAU e

relacionam os 16 objetivos estratégicos, dos quais foram priorizados em 2 objetivos nacionais e 2 objetivos

locais.
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Fiscalização

Investimento
R$ 825.543,00

Atendimento

Investimento
R$ 379.803,00

Comunicação

Investimento
R$ 84.540,93

Patrocínio

Investimento
R$ 30.000,00

Objetivos Locais

Investimento
R$ 1.7450.154,99

ATHIS

Investimento
R$ 57.420,02

Capacitação

Investimento
R$ 35.000,00



3 A

29% da RAL

Construir cultura 

organizacional 

adequada à estratégia

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Tornar a fiscalização um

vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura

e Urbanismo

Assegurar a eficácia no

relacionamento e 

comunicação

com a sociedade

Estimular o conhecimento,

o uso de processos

criativos e a difusão das 

melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Desenvolver competências 

de dirigentes e 

colaboradores

Fomentar o acesso

da sociedade

à Arquitetura e Urbanismo

13% da RAL 62,1% da RAL 3% da RAL 1% da RAL 2% da RAL 2% da RAL

2 A 1 A 1 P 

1 A
1 P 1 P 1 P 1 P

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas 

e a Sociedade

Legenda:
1. ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social 
2. INVESTIMENTOS (R$) - Somatório dos recursos destinados ao objetivo estratégico
3. % ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Valores aprovados (Previstos)
4. Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade

PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



3. RISCOS, OPORTUNIDADES,

PERSPECTIVAS.



3.1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A gestão de riscos tem como objetivo a tomada de decisão com vistas a prover razoável segurança no cumprimento da

missão e no alcance dos objetivos estratégicos.

a) Ações contra a Autarquia

No ano de 2019, não houve nenhuma nova Reclamação Trabalhista proposta contra o CAU/MS.

Com relação aos processos em tramitação, com data anterior a 2019 e já informados em relatórios anteriores, foram

registradas as seguintes movimentações:

O CAU/MS possui 07 processos, sendo 03 Cíveis, 03 Trabalhistas e 1 Tributária.

Tributário:

• Houve pedido de indenização por danos morais, o que foi julgado improcedente em primeiro grau. Houve recurso, com

nova decisão a cerca dos danos morais, tendo julgado improcedente o pedido em grau recursal.

Nessa demanda não houve honorários advocatícios sucumbenciais.

Cíveis:

a) Perdas R$ 1.000,00;

a) Perda Provável: Apenas cominação em obrigação de fazer.

Trabalhistas:

a) Perdas R$ 3.132,75;

b) Perda provável RS 65.000,00.



Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR realizou

um levantamento junto a todos os CAU/UF e ao CAU/BR

por meio de um “Questionário de Avaliação de Controles

Internos e Gestão de Riscos (QACI) visando avaliar o

nível de maturidade institucional nestes quesitos.

Não obstante, até 2019 o conjunto autárquico CAU/BR e

CAU/MS não implementou uma política de gestão de

riscos, deficiência a ser debelada em 2020, tendo em

vista a expedição da Portaria Presidencial do CAU/BR nº

284, de 20/12/2019 criando um grupo de trabalho para

atuar nas ações de estruturação e implantação dentre

outros, de Política de Gestão de Riscos e Controles

Internos, cujos trabalhos se iniciaram em meados do

corrente exercício, com prazo conclusivo estimado para

30/06/2020.

(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/).

O CAU/MS no dia 14 de março de 2019, entrou para a

Rede Controle da Gestão Pública de Mato Grosso do

Sul do TCU/MS, afim de participar ativamente das

atividades e implementar o Programa de Integridade da

CGU e Gestão de Risco no conselho. Os trabalhos

serão desenvolvidos em parceria com o CAU/BR no

exercício de 2020. Um Grupo de trabalho ou Comissão

Temporária será criado para atuar nas ações de

estruturação e implantação dentre outros, de Política de

Gestão de Riscos e Controles Internos.

No ano de 2019 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.

Semestralmente o CAU/MS apresenta o seu relatório de
execuções das despesas orçamentárias e das receitas
arrecadadas, metas alcançadas, diretrizes que perfazem
os objetivos desta Entidade, sempre tendo como partida
a missão, objetivo e valores do CAU/MS. Este relatório
que é aprovado em Plenária Ordinária é disponibilizado
para todos os conselheiros da Autarquia, os quais
deliberam sobre ajustes, prestação de contas, analisam
os dados nele inseridos. A construção e implantação de
avaliação sistemática de resultados qualitativos e
quantitativos contribuindo sobremaneira para aperfeiçoar
a atuação do Conselho, indicando medidas corretivas e
preventivas, medindo dentre outros fatores, a eficácia e
efetividade da atuação do CAU.

https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/


4. RESULTADOS E 

DESEMPENHO DA GESTÃO



4.1 Resultados e Desempenho da Gestão 
MISSÃO:

PROMOVER A ARQUITETURA E 
URBANISMO PARA TODOS

Tornar a fiscalização 
um vetor de melhoria 

do exercício da 
Arquitetura e 
Urbanismo

Assegurar a eficácia no 
atendimento e no 

relacionamento e no 
relacionamento com os 

arquitetos e urbanistas e 
a sociedade

VISÃO: SER RECONHECIDO COMO 
REFERÊNCIA NA DEFESA E FOMENTO 

DAS BOAS P´RÁTICAS DA 
ARQUITETURA E URBANISMO

O Plano de Ação 2019 teve como base o
Planejamento Estratégico até 2023. O
CAU/MS buscou atender os limites
estratégicos estabelecidos nas Diretrizes
para a elaboração do plano, visando, passo
a passo promover a arquitetura e urbanismo
para todos.

A finalidade de se planejar as ações
conselho é poder avaliar os resultados
alcançados e criar metas possíveis, isso
após uma avaliação dos cenários interno e
externo, para assim alcançar os objetivos
estabelecidos, realizando de forma contínua
e sistematizada avaliações e correções das
propostas apresentadas, a fim de se
implementar a estratégia definida.

O CAU/MS teve em suas ações, práticas
voltadas para a sustentabilidade financeira,
propagação de conteúdo, apoio financeiro e
de estrutura, para assim conseguir agregar
valor a profissão e orientar o público em
geral.

Verificar as oportunidades e ameaças, bem
como os pontos fortes e fracos da
organização possibilita aos gestores poder
perceber como a atuação do conselho afeta
o desempenho do exercício do arquiteto e
urbanista do estado e assim poder
aperfeiçoar o processo de tomada de
decisão.

Objetivos 

estratégicos 

de âmbito 

nacional

Os objetivos estratégicos e as programações do CAU/MS foram

desenvolvidos na forma de projetos e atividades aprovados no Plano de

Ação de 2019, conforme Deliberação Plenária de nº 122/2018-2020

CAU/MS – DPOMS 092-07/2019 (1ª Reprogramação do Plano de Ação

2019.

O mínimo de 15% (quinze por cento) do total da receita de arrecadação

líquida foi destinado ao objetivo estratégico “Tornar a fiscalização um vetor

de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo”. O CAU/MS

reprogramou para 2019 o valor de R$ 825.543,00 para atender esse limite,

tendo executado o valor de R$ 760.748,00, portanto a execução

orçamentária no exercício de 2019 foi atendida em 30,7% em relação a

receita de arrecadação líquida para atender este primeiro limite.
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MISSÃO:

PROMOVER A 
ARQUITETURA E 

URBANISMO PARA TODOS

Construir cultura 
organizacional adequada 

à estratégia

Ter sistemas de 
informação e 

infraestrutura que 
viabilizem a gestão e a 

atendimento dos 
arquitetos e urbanistas e 

a sociedade

VISÃO: SER 
RECONHECIDO COMO 

REFERÊNCIA NA DEFESA 
E FOMENTO DAS BOAS 

P´RÁTICAS DA 
ARQUITETURA E 

URBANISMO

Objetivos 

estratégicos de 

âmbito estadual

O mínimo de 10% (dez por cento) da receita de arrecadação

líquida foi destinado ao objetivo estratégico “Assegurar a eficácia

no relacionamento e comunicação com a sociedade”. Para este

limite foi reprogramado o valor de R$ 379,803,00, sendo

executado o valor de R$ 317.251,92, logo a execução

orçamentária para este segundo limite atingiu 12,8% em relação a

receita de arrecadação líquida.

O mínimo de 3% (três por cento) da receita de arrecadação

líquida foi destinado ao objetivo estratégico “Assegurar a eficácia

no relacionamento e comunicação com a sociedade”, do valor

projetado de R$ 84.540,93, sendo executado R$ 27.965,76 que

equivale a 1,1% em relação a receita de arrecadação líquida, o

CAU/MS busca realizar suas ações de comunicação de maneira

menos onerosa, para isso, além do site, faz suas publicações

utilizando as redes sociais, o CAU/MS está presente no Instagram,

Facebook, LinkedIn e Whatsapp, com publicações diárias sobre

eventos, respondendo dúvidas e divulgando de tutoriais.

As estratégias de comunicação mudaram desde o advento destes

novos meio de interação, tornando a relação entre conselho e

sociedade mais tecnológica, ao se considerar que, de acordo com

relatório divulgado pelas empresas We are Social e Hootsuite,

62% da população brasileira está ativa nas redes sociais. Sendo

que 59% tem acesso ao Facebook, 56% ao Whatsapp e 40% ao

Instagram. O CAU/MS entende que o uso das redes sociais é fator

prioritário na comunicação com a sociedade, pois são ferramentas

eficientes e baratas.

A excelente relação de custo-benefício das redes sociais fez com

que os gestores optassem por estas ferramentas como as

principais na comunicação institucional. A atual gestão tem como

foco principal a atuação no corte de gastos, para assim poder o

valor necessário para a construção da nova sede.

O mínimo de 6% (seis por cento) das receitas de arrecadação

(anuidades, RRT e taxas e multas) para atender os dois objetivos

estratégicos locais, o valor reprogramado foi de R$ 1.750.154,99 e o

executado foi de R$ 1.331.932,48 que trata-se de 53,7% da receita

líquida.

Os objetivos locais têm grande relevância para a administração, pois

as adequações necessárias são realizadas analisando-se os cenário

estadual, as ações voltadas para o atendimento das necessidades sul-

mato-grossenses. Aqui são feitas as adaptações necessárias para se

atingir a missão institucional ao se considerar fatores econômicos,

sociais e políticos com as individualidades características de um país

que possui abrangência continental.



O máximo de 5% (cinco por cento) da receita de
arrecadação líquida destinado ao objetivo
estratégico “Estimular o conhecimento, o uso de
processos criativos e a difusão das melhores
práticas em arquitetura e urbanismo”, o valor
reprogramado foi de R$ 30.000,00, sendo executado
o valor de R$ 13.744,00 este referindo-se a 0,6% da
receita de arrecadação líquida para atender este
primeiro limite.

O mínimo de 2% (dois por cento) das receitas de
arrecadação líquida para assistência técnica, o valor
reprogramado do exercício 2019 foi de R$ 57.450,02
e o executado foi de R$ 12.000,00, representando
0,5% da receita de arrecadação líquida.

O CAU/MS criou em 24 de janeiro de 2019 a
Comissão Temporária de Assistência Técnica para
Habitação Social – ATHIS, com prazo de
funcionamento de seis meses, com a finalidade de
coletar dados e estudar o tema, objetivando orientar
as comissões permanentes e especiais do CAU/MS,
na solução de questões e na fixação de
entendimentos sobre a questão, bem como discutir
e encaminhar proposituras visando a concessão de
apoio institucional pelo CAU/MS.

Como resultado foi realizado, em 15 de agosto de
2019, acordo de Cooperação Técnica com a
Agência Municipal de Habitação de Campo Grande,
para assim implementar realizações conjuntas entre
as partes para desenvolvimento de ações e
atividades que possam promover a eficiência,
efetividade e aperfeiçoamento na área da habitação
de interesse social.

O CAU/MS contribui, seguindo as diretrizes do
CAU/BR, para dar suporte ao Fundo de Apoio
Financeiro aos CAU/UF. Esses recursos tem como
finalidade viabilizar a operação dos CAU/UF
enquadrados como CAU Básico.

O CAU/MS aportou R$ 52.969,10 para esta destinação.

Para a manutenção dos serviços e sistemas compartilhados

pelo Conselho, gerenciados em âmbito nacional pelo

CAU/BR, o CAU/MS destinou R$ 178.914,00.

As aplicações em pessoal (salários e encargos) tem como

limite máximo 55% (cinquenta e cinco por cento) do total das

receitas correntes do exercício, o CAU/MS atingiu neste

grupo de despesa o percentual de 50,8%, melhorando seu

desempenho já que em 2018 o percentual foi de 52,6%,

foram feitos 06 desligamentos, sendo duas dispensas sem

justa causa e quatro pedidos de demissão.

O valor com investido em capacitação foi de R$ 21.583,76,

que representa 1,4% do valor total da respectiva folha de

pagamento: salário, encargos e benefícios, o mínimo

solicitado é de 2% e máximo de 4%. O CAU/MS busca

estimular a participação de seus colaboradores em eventos e

palestras gratuitos, como o Seminário TEA – Entender para

atender que foi oferecido pelo PROCON Campo Grande, IV

Fórum de Gestão Pública de Mato Grosso do Sul,

encabeçado pelo Conselho de Administração com o tema

“Otimizando resultado na gestão pública”. Além, de

participação em reuniões da Rede de Controle realizadas

pelo Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso do Sul.

Links de acesso:
http://www.campogrande.ms.gov.br/procon/noticias/seminario-tea-
entender-para-atender-supera-expectativa-e-tera-outras-edicoes/

http://crams.org.br/inscricoes-abertas-para-o-4o-forum-de-gestao-
publica-de-ms/

http://www.rededecontrolems.org.br/

http://www.campogrande.ms.gov.br/procon/noticias/seminario-tea-entender-para-atender-supera-expectativa-e-tera-outras-edicoes/
http://crams.org.br/inscricoes-abertas-para-o-4o-forum-de-gestao-publica-de-ms/
http://www.rededecontrolems.org.br/


Os indicadores estratégicos são de

fundamental importância para a

mensuração dos resultados alcançados

com as atividades realizadas: objetivos e

metas. O CAU/MS possui indicadores

mensais, trimestrais, semestrais e anuais

e servem para mensurar índices como a

capacidade de fiscalização, índice se

atendimento, índice de capacidade de

execução dos investimentos em

patrocínio, acesso à página do CAU/MS,

índice de eficiência na conclusão de

processos éticos, dentre outras coisas.

Curva de Evolução Orçamentária (Período de 2018 e 2019).

 165.000,00

 265.000,00

 365.000,00

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL
Comparativo Receitas e Despesas - Exercício 2019

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

Receitas 287.069,22 315.187,24 216.683,36 297.269,93 330.437,41 212.628,52 214.409,80 193.037,59 188.325,79 191.408,18 181.989,19 166.334,55 

Despesas 198.538,97 206.135,69 211.065,36 200.633,44 219.161,03 183.719,51 219.239,03 226.671,22 201.119,85 225.685,79 223.585,33 222.997,93 

Diferença 88.530,25 109.051,55 5.618,00 96.636,49 111.276,38 28.909,01 - 4.829,23 - 33.633,63 - 12.794,06 - 34.277,61 - 41.596,14 - 56.663,38 



O CAU/MS teve em 2019 um superávit

financeiro de R$ 256.227,63, o intuito da

presidência é poder começar a construção da

sede do conselho, cujo terreno foi cedido pelo

governo do estado.

Os valores de despesas mais elevados nos

últimos meses de 2019 se justifica pelas

rescisões contratuais que foram realizadas e

pelo pagamento das parcelas do 13º. Em julho

de 2019 a despesa superou a receita, porque o

conselho realizou o pagamento integral do IPTU

referente ao exercício de 2018, após

improcedência de um pedido de isenção do

referido imposto.

No site do CAU/MS é possível consultar as

aprovações de todos os documentos importantes

tanto no planejamento quanto das contas do

conselho, como a aprovação das prestações de

contas do 1º, 2º e 3º trimestres de 2019, a

aprovação do relatório semestral de execução do

Plano de Ação Exercício Social de 2019 do

CAU/MS, aprovação de contas referente ao

exercício social de 2018 e a 1º Reprogramação

do Plano de Ação 2019, link abaixo:

https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=116

RECEITA DE 
R$ 

2.794.780,78

DESPESAS R$ 
2.538.553,15

SUPERÁVIT 
ORÇAMENTÁRIO 
R$ 256.227,63

RESULTADO FINANCEIRO 2019 – CAU/MS

https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=116


Tornar a fiscalização um 

vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

OBJETIVO

R$ 760.748

INVESTIMENTO REALIZADO

PRINCIPAIS 

PROJETOS

Orientação para os 

profissionais
Palestras em parceria com a Comissão de
Exercício Profissional para esclarecer e
orientar profissionais e estudantes.

4.2 FISCALIZAÇÃO 

30,7% DA RECEITA 

ARRECADADA LÍQUIDA

Eficácia do processo

Realizar de maneira rápida e eficaz o
julgamento dos processos de fiscalização.

57 DENÚNCIAS APURADAS;

238 RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO;

124 AUTOS DE INFRAÇÃO.

Cabe a fiscalização garantir à sociedade

serviços de Arquitetura e Urbanismo de

qualidade, com condições de segurança e

bem estar à altura de suas necessidades, a

serem prestados por profissionais habilitados

com a devida formação acadêmica e

qualificação técnica, em conformidade com a

legislação vigente. Os princípios que guiam a

fiscalização são: de natureza educativa e de

natureza punitiva, devendo-se priorizar o

primeiro, a fim de prevenir e buscar ações

inteligentes de fiscalização.



O conselho de arquitetura e urbanismo possui Termo de
Cooperação com o município de Campo Grande, com o
objetivo de realizar ações conjugadas visando o
acompanhamento e contribuições das ações legislativas
ligadas à categoria profissional da Arquitetura e Urbanismo,
com o foco de garantir a eficácia dos instrumentos
regulatórios aplicáveis ao desenvolvimento urbano do
município, a fim de promover avanços no desempenho da
atividade profissional, bem como a valorização da referida
profissão.

Ainda há acordo de cooperação com o município de Três
Lagoas que prevê que a prefeitura e a cidade podem
realizar ações fiscalizatórias em conjunto em caso de
eventos de magnitude, monumentos, patrimônio histórico,
bens tombados, entre outros.

E que quando a equipe de fiscalização da prefeitura
verificar que obra e/ou serviço aparentemente estiver
sendo executada sem a participação efetiva e declarada de
arquiteto e urbanista ou profissional habilitado por outro
conselho, se for o caso, deverá comunicar, em até 72
horas, ao CAU/MS para conhecimento e providências.

Por fim, a fiscalização do CAU/MS e a prefeitura de Três
Lagoas podem solicitar reciprocamente assessoria técnica
nas ações de fiscalização do uso e ocupação do solo em
suas respectivas áreas de atuação, consoantes formulários
próprios e normativas fiscalizatórias.

O CAU/MS acredita que a difusão do conhecimento é a
forma mais eficaz na prevenção de infrações, por isso
promove ampla divulgação didática da necessidade social
do exercício legal da profissão.

No ano de 2019 foram realizadas palestras na capital do estado e no
interior.

O ano começou com um diálogo com os profissionais do interior do
estado, especificamente de Dourados e Naviraí, para esclarecer dúvidas
sobre o Registro de Responsabilidade Técnica, atribuições profissionais
e o SICCAU, o encontro foi realizado em dois dias.

Em abril do mesmo ano, a equipe de fiscalização recebeu acadêmicos
do último ano de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul para uma aula prática sobre o preenchimento do
RRT, no total participaram 25 acadêmicos.

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS

A fiscalização também atuou na impugnação de um edital do SESC MS
a respeito do edital do processo seletivo para a vaga de “Analista de
projetos e obras”, que não incluía profissionais arquitetos e urbanistas.



No segundo semestre, foi realizada em Dourados, a

palestra Exercício Profissional do Arquiteto e Urbanista

perante a legislação brasileira, nela o procurador jurídico

do CAU fez a conexão entre os aspectos legais e o

exercício profissional.

Houve também uma discussão e orientação a respeito da

atribuição dos arquitetos e urbanistas em criar e executar

projetos de energia elétrica de baixa tensão.

O CAU/MS participou da qualificação da Confederação Nacional de

Municípios sobre Plano Diretor e o papel do CAU/MS nos

municípios, o conselheiro integrante da Comissão de Exercício

Profissional, Rodrigo Giansante, falou sobre a perspectiva de

adequação da nova legislação de regularização fundiária a Lei

13.465/2017 integrada ao plano diretor e o papel do CAU/MS com

os municípios.

O mesmo conselheiro realizou palestra na câmara municipal de

Dourados, para discutir as estratégias e desafios do Plano Diretor

da cidade, apontando que o papel principal do plano é o

ordenamento municipal.

Por fim, o conselheiro estadual Rubens de Camillo participou de

atividades em Jardim, interior do estado, no Instituto Federal de

Mato Grosso do Sul onde ministrou palestra “Práticas Profissionais

dos Escritórios de Arquitetura”, o conselheiro que é integrante da

Comissão de Exercício Profissional abordou temas tais como o

papel do Conselho junto à classe e o dia a dia do profissional

arquiteto e urbanista.

Fonte: site do CAU/MS

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS

Fonte: site do CAU/MS



Dos processos de multa aplicadas por decisão transitada em

julgado pela Comissão de Exercício Profissional, 58 processos

foram ajuizados pela Assessoria Jurídica do CAU/MS.

Palestra da fiscalização para a turma do último

ano de arquitetura e urbanismo da Universidade

Federal de Mato Grosso do Sul, esclarecendo

dúvidas sobre os serviços disponibilizados pelo

CAU/MS.
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O número de denúncias atendidas pelo CAU/MS teve

queda nos últimos anos devido a saída de um dos

agentes de fiscalização, contudo o conselho pretende

realizar concurso público no próximo exercício para

suprir este cargo.

Observa-se que dentre os indicadores apurados os

que exprimem maior importância ao CAU/MS são:

 Todas as denúncias recebidas pelo CAU/MS foram

apuradas;

 O índice de orientações geradas é de 45%;

 Índice de RRT, por mês, por profissional é de 0,61.
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Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS

Dados sobre RRT disponíveis para consulta em: https://transparencia.caubr.gov.br/orcamento/

https://transparencia.caubr.gov.br/orcamento/


RESULTADOS

As ações do CAU/MS da fiscalização buscam agilizar a análise dos

processos internos, para assim cumprir com celeridade e eficácia o

rito processual. O fato de todo o fluxo do processo ser

regulamentado por resoluções burocratiza grande parte do seu

andamento, a fiscalização busca portanto realizar de maneira mais

eficiente a averiguação e a comunicação com os interessados, para

tal usa preferencialmente os meios eletrônicos no envio das

comunicações.

Realiza consultas a sites como Serasa Experian para ter acesso a

informações precisas de endereço, para agilizar o recebimento das

Notificações e Auto de Infração, em casos de endereços

incompletos no SICCAU.

A informatização dos processos acompanha os avanços

tecnológicos, por isso a fiscalização busca digitalizar todas as partes

processuais para minimizar a circularização dos processos

permitindo o acesso online por conselheiros relatores e assessoria

jurídica.

A parceria com as prefeituras, já citadas, permite troca de dados e

evita o retrabalho nos processos fiscalizatórios, bem como melhor

entendimento sobre as infrações cometidas a partir da troca de

informações pertinentes aos casos.

Em relação as práticas de divulgação do conhecimento, pode-se

dizer que como resultado tivemos a participação ativa dos arquitetos

e urbanistas nos debates sobre o Plano Diretor das duas maiores

cidades do estado.

A palestras e aulas práticas levam a conscientização aos

acadêmicos sobre a importância da emissão do RRT, mas

principalmente levam a compreensão de que a prática

lúcida da profissão leva segurança à sociedade e produz

cidades sustentáveis e inteligentes.

A impugnação do edital realizada após ação da

fiscalização, permitiu a participação de arquitetos e

urbanistas em processo seletivo.

As palestras voltadas aos profissionais aproximam o

conselho de seu maior cliente, fazendo-o compreender as

funções do CAU/MS e as oportunidades de se ter um

conselho ativo e presente.
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Dados disponíveis para consulta em: https://transparencia.caubr.gov.br/orcamento/

https://transparencia.caubr.gov.br/orcamento/


DESAFIOS E PERSPECTIVAS

A atual gestão do CAU/MS busca em suas ações trabalhar

com a inovação, com parcerias e buscando gastar o mínimo

de recursos financeiros do CAU/MS.

Para tal, já havia sido previsto um acordo de utilização de um

software capaz de rastrear caçambas, assim a fiscalização

faria um primeiro filtro no encaminhamento das Notificações.

Este ano a ideia é iniciar a utilização desta ferramenta em

parceira com a prefeitura de Campo Grande/MS e após

expandir as ações para o estado.

O fato de se ter um sistema que traz informações online

ajuda na economia de recursos financeiros, de tempo dos

agentes de fiscalização, otimizando a fiscalização.

Com a recuperação da economia brasileira, inclusive do setor

de construção civil, pode-se prever um cenário de maior

número de obras e por isso um aumento da quantidade de

oportunidades para os arquitetos e urbanistas que ainda não

possuem grande participação neste mercado.

Portanto, cabe ao CAU divulgar os benefícios de se utilizar

um profissional qualificado no projeto e execução de uma

obra, especialmente um arquiteto e urbanista.

Fiscalização Inteligente

DESAFIO

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS



4.3 ÉTICA PROFISSIONAL

Promover o exercício ético e qualificado da profissão
OBJETIVO

Tema 2: Relação com a Sociedade

A palestra realizada na sede

do conselho, com o tema:

“Responsabilidade ética e

disciplinar na Arquitetura e

Urbanismo”, contou com 70

participantes acadêmicos da

Universidade Católica Dom

Bosco (UCDB), abordando os

principais tópicos da Lei

12.378/2010, que criou o

CAU, as resoluções e outras

normas pertinentes ao

exercício da arquitetura e

urbanismo.

PROJETO: AÇÕES DA CED/MS

• Reuniões no interior do estado

• Palestras para multiplicar o conhecimento

• Produção de conteúdo orientativo da CED/MS

AÇÕES APROVADAS:

Índice de eficiência na conclusão 

de processos éticos (%)

20%

Meta Prevista

20%

Meta Realizada

A participação na palestra foi gratuita

com a participação de

aproximadamente 20 profissionais

atuantes na cidade e entorno,

abordando os principais tópicos da

Lei 12.378/2010, que criou o CAU,

as resoluções e outras normas

pertinentes ao exercício da

arquitetura e urbanismo.

A aproximação do CAU/MS com os

futuros profissionais é um dos

objetivos da atual gestão (2018-

2020), que já promoveu mais de dez

atividades acadêmicas entre

reuniões, palestras e visitas.

Foto: Dourados/MS, 2019.

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS



RESULTADOS

No exercício de 2019 a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS
buscando alcançar seu objetivo estratégico "Promover o exercício
ético e qualificado da profissão", realizou palestra gratuita em
Dourados/MS, com o tema “ O Exercício Profissional do Arquiteto
e Urbanista perante a Legislação Brasileira, o evento contou com a
participação de 20 profissionais atuantes de Dourados e região.

Outra palestra realizada com o mesmo tema, foi ministrada na sede
do conselho, contando com a participação de 70 acadêmicos da
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

A Comissão realizou 10 Reuniões Ordinárias com 72 deliberações,
apurando: 45 processos de denúncias, sendo 23 Juízos de
Admissibilidade de Denúncia e 22 em julgamentos.

Em relação a sanções aplicadas, esta comissão aplicou: 3
advertências públicas, 8 advertências reservadas e 1 suspenção.
As audiências de conciliação/instrução realizadas em 2019 teve
como resultado: 5 de audiências de conciliação e 6 de instrução.
Outro dado importante a ser mencionado são referente a valores
recebidos oriundos de multas aplicadas em 2019, um montante de
R$ 42.282,67.

O CAU/MS priorizou realizar ações sem custos para o conselho,
porém não deixando de buscar seus objetivos estratégicos
estabelecidos para o exercício de 2019.

Normatização:

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao52/

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao73/

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao82/

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao86/

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao88/

Média de 04 processos  

concluídos em 180 dias

Conforme Resolução CAU/BR nº 52

Normatização:

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao104/

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao143/

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao154/

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao147/

R$ 3.000,00
(0,1% da RAL)

INVESTIMENTO PREVISTO

Levantamento realizado pela Assessoria Técnica da 

Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao52/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao82/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao82/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao86/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao52/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao143/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao143/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao154/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao58/


DESAFIOS E PERSPECTIVAS

• Realizar ações de melhoria no Processo Ético

(Informatização, Redesenho de Processo),

incluindo os processos de apuração de denúncia;

• Realizar palestras e campanhas sobre os

aspectos Éticos, com temas definidos a partir de

estudo das condutas de maior incidência em

processos éticos;

• Desenvolver cartilhas eletrônicas e vídeos sobre

os aspectos Éticos, com temas definidos a partir

de estudo das condutas de maior incidência em

processos éticos;

• Desenvolver relatórios buscando analisar a

efetividade das ações aprovadas no Plano de

Ação para o exercício e o alcance dos resultados

previstos;

Dados disponíveis em: http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/Etica_CAUBR_06_2015_WEB.pdf

http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/Etica_CAUBR_06_2015_WEB.pdf


4.4 Atendimento
A comunicação institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul dá-se pelo departamento responsável

pela comunicação, divulgação e publicação dos informativos institucionais, e servem para manter ativo o relacionamento desta

Autarquia Federal representativa de classe juntamente com a sociedade sul-mato-grossense e principalmente, para com os

profissionais arquitetos e urbanistas de todo o estado, através de mídias sociais e o site do CAU/MS.

O setor de Atendimento é responsável pelo recebimento e encaminhamento de processos as comissões e plenária para análise e,

posteriormente, devolução com parecer para encaminhamento aos profissionais e setores responsáveis, tendo como as ações

vinculadas ao objetivo estratégico “Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e

Urbanistas”.

Outros Canais de relacionamento utilizados pelo CAU/MS são:

• Redes Sociais;

• Mídia (Publicações gerais do CAU/Mídia subliminar);

• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega);

• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, workshops, congressos, conferências, outros);

• Ouvidoria CAU/BR;

• Programa de benefícios (convênios com instituições ensino, plano de saúde, outros)

• App/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das obras.

Carta de Serviços ao Usuário

Serviços disponibilizados pelo Conselho e as formas acesso, documentação exigida e compromissos para atendimento que são

adotados pela instituição pública, tendo como premissas o foco no cidadão, a qualidade no atendimento e transparência da

informação. Nela, a sociedade tem acesso a informações detalhadas sobre canais de comunicação e os padrões de atendimento

autarquia, para que alcance a plenitude dos seus direitos e deveres no que diz respeito a atividades de Arquitetura e Urbanismo em

território nacional, seja enquanto profissional contratante ou cidadão interessado. A Carta de Serviços Cidadão do CAU está

estruturada em dez capítulos, a desta apresentação. Nos nove primeiros, estão elencados e categorias os quarenta principais

serviços oferecidos pelo Conselho ao profissional e à sociedade, incluindo requisitos prazos para acessá-los. O décimo e último

capítulo aborda as formas de comunicação como arquiteto e urbanista e qualquer membro da sociedade que eventualmente

requerer um dos serviços prestados pelo Conselho.

Dados disponíveis em: https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=1323

https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=1323
https://transparencia.caums.gov.br/?page_id=1323


Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e 

a Sociedade

OBJETIVO

R$ 317.251,92

INVESTIMENTO REALIZADO

12,8%

LIMITE ALCANÇADO

da Receita Líquida

CAU/MS

14.807.913/000129

Meta Realizada 

100%

ÍNDICE DE ATENDIMENTO Índice de Satisfação

85%
Meta Prevista

80%
Meta Prevista

80%
Meta Realizada 

realizado previsto
realizado previsto

Tema1: Excelência Organizacional

Autarquia Federal

CNAE 841160

atendimento@caums.gov.br

www.caums.org.br

Endereço:

R. Espírito Santo, 205, Jd. dos Estados. 

CEP: 79.020-080

Campo Grande/MS

Telefone:

(segunda a sexta, das 12h às 18h)    

(67) 3306-3252/3306-7848 

Pessoalmente

(segunda a sexta, das 12h às 18h)

mailto:atendimento@caums.gov.br
http://www.caums.org.br/


O Atendimento tendo como objetivo principal vinculado ao mapa
estratégico do conselho "Assegurar a eficácia no atendimento e
no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a
Sociedade", sendo realizadas 2 iniciativas estratégicas
denominadas: Manutenção Das Reuniões Ordinárias E
Extraordinárias Das Comissões E Do Plenário Centro de
Serviços Compartilhados - Atendimento Concentrando 13,2% da
arrecadação liquida deste conselho.

Os projetos "Manutenção das Reuniões Ordinárias e
Extraordinárias das Comissões Ordinárias e do Plenário", tinha
uma previsão de investimento no valor de R$ 351.892,00 e
executou R$ 289.540,92, que corresponde a 82,2% do
estimado. No ano de 2019, o setor de atendimento realizou
9.374 atendimentos presenciais, e-mail e por telefone, onde
foram atendidas demandas pertinentes Montagem de Registro
Profissional, Atualização Cadastral, Pedidos de Informações e
Suporte. Informações extraídas do Relatório de Atendimento
apresentado pela Coordenação do SICCAU do CAU/MS.

Com base nas informações obtidas pelo Relatório da TAQ -tele
Atendimento Qualificado, o CAU/MS obteve 80% de índice de
satisfação. A diferença ocorreu devido a 58% dos arquitetos não
aguardou ou não avaliou o nosso atendimento.

Outro dado importante a ser destacado, esta relacionado a
pesquisa nacional de avaliação dos serviços prestados pelo
CAU para os Arquitetos e Urbanistas.

Dados disponíveis em: https://www.caums.gov.br/pesquisa-
arquitetos-e-urbanistas-avaliam-positivamente-servicos-do-cau/
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS

• Implementar ações que

contribuam com a padronização

dos relatórios de atendimento,

afim de melhorar a qualidade das

informações prestadas ao Tribunal

de Contas da União TCU, bem

como à sociedade e aos

profissionais de Arquitetura e

Urbanismo de Mato Grosso do

Sul;

• Adaptação as novas ferramentas

de gestão que serão

implementadas em 2020 para o

setor de atendimento e demais

setores;

• Uso de aplicativos e ferramentas

de comunicação para prestar

atendimento mais ágil e eficiente;

• Ações para melhorar o nível de

qualidade do atendimento, em

suas diversas modalidades:

Presencial, Telefone, E-Mail e

SICCAU e processos (Registro de

PF e PJ, Atualização Cadastral,

RRT).



4.5 Formação Profissional

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

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO

Tema 3: Relações Institucionais
A Comissão de Ensino e Formação (CEF/MS), em
parceria com SESC/MS, desenvolveu uma ação de
abertura de Exposição de Trabalhos de Conclusão de
Curso de acadêmicos de arquitetura e urbanismo de
Campo Grande, a fim de dar mais visibilidade aos
trabalhos acadêmicos e tornar a arquitetura mais
acessível ao público.

Neste evento participaram exposições de trabalhos da
UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul),
UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e Uniderp
(Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da
Região do Pantanal).

Os trabalhos foram selecionados pelas instituições de
ensino, podem expor 3 trabalhos por Universidade.

O evento de abertura foi realizado no dia 10 de
dezembro de 2019, os trabalhos ficaram expostos
durante 7 dias no SESC Morada dos Baís.

O CAU/MS tem atuado junto às instituições de ensino tendo

realizado, Uma apresentação aos arquitetos e urbanistas da

IFMS na sede do conselho, sendo debatido as funções da

autarquia e a Lei 12.378/2010.

Ainda sobre as ações realizadas, o conselho participou de 5

palestras para os acadêmicos das 8 Universidades do estado.

Essas ações conjuntas visão a complementação da formação

profissional. Podemos destacar as palestras realizadas,

AEMS Três Lagoas/MS com o tema “A atuação do arquiteto

na execução de obras”, “ Me formei e agora?” e duas

palestras na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

(UFMS) com os temas:” CIDADE SEGURA PARA AS

MULHERES” e “ O Papel do arquiteto na Cidade”.

Outra participação de destaque na ArqFest, semana de

recepção dos calouros da UFMS, na ocasião foram falados da

função do CAU, da importância do Registro Profissional e o

RRT.

PROJETO: AÇÕES DA CEF/MS

AÇÕES APROVADAS:
• Exposição de trabalhos de Conclusão de Curso – TCC Palestras para multiplicar o 

conhecimento

• Entrega de Carteirinhas Egressos

• Reuniões junto a Universidades do MS

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

URBANISTA NO SÉCULO XXI.

• Material CEF/MS 

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS



RESULTADOS

A Comissão de Ensino e Formação (CEF/MS) analisou 658 pedidos de registros entre provisórios e definitivos. Realizou Palestra de abertura

dos cursos de arquitetura e urbanismo de Campo Grande/MS, com a participação dos acadêmicos das universidades UCDB, UFMS,

UNIGRAN , UNIDERP e FACSUL. Tema: O arquiteto e Urbanista XXI: a formação e a responsabilidade. 8º Cerimônia Simbólica de Entrega

de Certidões de Registros Provisórios com a Abertura da Exposição de Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura, realizado dia 10 de

dezembro de 2019, no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande/MS, contou com a participação de 100 egressos e exposição de 3

trabalhos por universidades durante 7 dias após o evento. Iniciativa ligada ao objetivo “Estimular o conhecimento, o uso de processos

criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo”.

Outro destaque ocorreu no final do exercício de 2019 para a realização em 2020, se deu pela criação da Comissão Temporária de Equidade

de Gênero do CAU/S afim de atender um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável “nº 5 Igualdade de Gênero” , proposta

apresentada por esta comissão. https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/DPOMS-185-97-09-2019_0001.pdf

O CAU/MS priorizou realizar ações sem custos ou com o mínimo de recursos para o conselho, porém não deixando de buscar seus objetivos

estratégicos estabelecidos para o exercício de 2019. Diante disso esta comissão só utilizou R$ 158,13 do valor previsto de R$ 3.000,00

(5,27% do valor previsto).

Foto: CAU/MS, SESC Morada dos Baís, Campo Grande 2019.Foto: CAU/MS, UFMS Campo Grande 2019.

https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/DPOMS-185-97-09-2019_0001.pdf


DESAFIOS E PERSPECTIVAS

• Desenvolver relatórios buscando

analisar a efetividade das ações

aprovadas no Plano de Ação para o

exercício e o alcance dos resultados

previstos;

• Desenvolver um trabalho de

conscientização da importância da

mensuração dos indicadores e

elaborar indicadores com maior

efetividade no monitoramento das

ações vinculadas ao objetivo

estratégico;

• Representatividade do Conselho nas

colações de graus das universidades

do estado;

• Trabalho de conscientização dos

Coordenadores de curso sobre a

importância do envio da relação de

formando dos cursos de sua

responsabilidade, nas universidades

do estado;

• Buscar maior interação com os

acadêmicos dos últimos semestres,

afim de apresentar as diretrizes do

conselho, suas Leis e a importância

dos novos egressos para a

continuidade das atividades do CAU;

Evolução do nº de Egressos Registrados 
CAU/MS

2019 2018 2017

Fonte: https://transparencia.caubr.gov.br/orcamento/

Os dados apresentados no gráfico, foram estriados das Diretrizes 

para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação dos anos 

apresentados

https://transparencia.caubr.gov.br/orcamento/


4.6 Patrocínio e Apoio Institucional

Tema: Excelência Organizacional

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

OBJETIVO

R$ 13.744,00

INVESTIMENTO REALIZADO

45,81 % do previsto

Índice de intenção de 

investimento em patrocínio

1%
Meta Prevista

0,6%
Meta Realizada

Índice da capacidade de execução dos 

investimentos em patrocínios

50%
Meta Prevista

45,8%

Meta Realizada

Normatização:

https://www.caums.gov.br/conselho-de-arquitetura-

lanca-primeiro-edital-de-patrocinio-de-2019/

http://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2015/10/dp66_156.pdf

https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/DP-081-DPOMS-0085-08.2018-altera%C3%A7%C3%A3o-da-

delibera%C3%A7%C3%A3o-066.pdf

http://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2015/10/dp100_190.pdf

http://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/dp116_061.pdf

PROJETO: PATROCÍNIO

AÇÃO APROVADA:

• Concessão de patrocínios a projetos de 

terceiros

https://www.caums.gov.br/conselho-de-arquitetura-lanca-primeiro-edital-de-patrocinio-de-2019/
http://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2015/10/dp66_156.pdf
https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/DP-081-DPOMS-0085-08.2018-altera%C3%A7%C3%A3o-da-delibera%C3%A7%C3%A3o-066.pdf
http://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2015/10/dp100_190.pdf
http://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/dp116_061.pdf


RESULTADOS

Através do edital de patrocínio o CAU/MS apoiou a realização do evento preparatório

que terá como tema: “O Pantanal Sul-americano – Diretrizes Arquitetônicas e

Urbanísticas para a região Pantaneira – Brasil, Bolívia e Paraguai”, realizado pela

Instituto de Arquiteto do Brasil Departamento de Mato Grosso do Sul (IAB/MS).

Representantes de instituições do Paraguai e da Bolívia: Arq. Maria Luz Cubilla

(Pres. Associación Paraguaya de Arquitectos) e Arq. Rim Safar Sakal (Cons. da UIA

pelas Américas – Colegio de Arquitectos de Bolivia), além das arquitetas Lenise

Conti e Lauzie Xavier, de Corumbá, que discursarão sobre o tema O Pantanal

Sulmatogrossense – Desenvolvimento territorial e Urbano.

O evento contou com a participação de 97 pessoas, entre arquitetos e urbanistas,

estudantes, professores e patrocinadores.

Outro ponto de destaque foi a arrecadação de alimentos não perecíveis, que foram

doados para a Instituição Movimento Mãe Águia em Campo Grande/MS.

O resultado do encontro será levado ao 27º Congresso Mundial de Arquitetos no Rio

de Janeiro, que acontecerá nos dias 19 a 23 de Julho de 2020.

Este projeto teve o repasse financeiro de R$ 7.024,00.

Outro evento que seria realizado através do edital de patrocínio do CAU/MS, a palestra cujo tema recebeu o nome de “ Simpósio Patrimônio Cultural

e Transformação Urbana: Impactos e desafios da requalificação urbana nos edifícios históricos e seu entorno”, recebeu um repasse de R$

6.720,00, também contemplado pelo pela Instituto de Arquiteto do Brasil Departamento de Mato Grosso do Sul (IAB/MS).

No entanto, em 13 de dezembro de 2019 o IAB/MS, protocolou na sede do conselho uma justificativa da não realização da Palestra, solicitando um

reagendamento da palestra contemplada no edital, devido a agenda do Palestrante Nivaldo de Andrade não possui data liberada até dezembro de 2019.

A justificativa foi apresentada para a Comissão Especial de Concessão de Patrocínio do CAU/MS, em sua 10º Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de

fevereiro de 2020. Onde a comissão apresentou um parecer favorável a prorrogação do prazo para a realização do evento até o final de abril de 2020.

Fonte: site do CAU/MS



Se formou, e agora?” é o tema base do curso que apresenta quais

documentos são necessários para o exercício profissional, como cobrar e

apresentar uma proposta de serviços, como conquistar e conseguir clientes,

como conduzir um projeto e a uma obra, relacionamento com clientes e

fornecedores, além dos direitos e deveres de cada um. “São pequenos

conceitos, atitudes e alguns cuidados que podem fazer a diferença para que

seu trabalho possa ter um bom resultado.

Conteúdo: Mercado de trabalho (atividades e atribuições), gestão do

escritório, propostas e contratos, legislação em vigor, definição do serviço e

despesas do escritório; Precificação do serviço, aprender a

Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo,

prospecção de clientes, imagem e identidade da empresa,

fidelização de clientes, divulgação da empresa e atualização profissional.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS),

realizou 2 capacitações para preenchimento e emissão no novo modelo de

Alvará Imediato, o novo recurso da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e

Gestão Urbana (SEMADUR), da Prefeitura de Campo Grande.

O objetivo é informar e esclarecer as possíveis dúvidas dos profissionais quanto

à documentação, protocolos e procedimentos para a aprovação do Alvará de

Construção no novo modelo de AI.

As capacitações foram realizadas na sede do conselho, ambas no 2º semestre

de 2019 e contou com mais de 150 profissionais.

Semadur realiza segunda capacitação do Alvará Imediato

Disponível em: https://www.caums.gov.br/curso-de-gestao-de-escritorios-agosto/

Disponível em: https://www.caums.gov.br/semadur-realiza-segunda-capacitacao-do-

alvara-imediato/

https://www.caums.gov.br/curso-de-gestao-de-escritorios-agosto/
https://www.caums.gov.br/semadur-realiza-segunda-capacitacao-do-alvara-imediato/


DESAFIOS E PERSPECTIVAS

• Revisão de todas as Deliberações onde se baseia a concessão

de patrocínio

• Melhorar o relatório de prestação de contas dos projetos

aprovados pela concessão de patrocínio.

• Penalização para projetos não realizados dentro do prazo

apresentado no edital

• Implementar ações que contribuam com a padronização dos

relatórios, afim de melhorar a qualidade das informações

prestadas ao Tribunal de Contas da União TCU, bem como à

sociedade e aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo de

Mato Grosso do Sul;



4.7 Acordos e Parcerias

Tema: Relações Institucionais

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO

O CAU/MS firmou em 2019 acordo com a Agência Municipal de Habitação (EMHA)

para realização de Workshop Vivência em Assistência Técnica para Melhorias

Habitacionais, da ONG Soluções Urbanas, através de 6 oficinas na sede do conselho.

A capacitação é coordenada pela arquiteta e urbanista Mariana Estevão, fundadora da

ONG, adotando a metodologia do Projeto Arquiteto de Família, que tem como

princípio a promoção da saúde pela adequação do ambiente. Com essa vivência, os

profissionais serão capacitados para atuar no programa CrediHabita.

Outra parceria de destaque se deu com a assinatura do Termo de Guarda de Imóvel

do Patrimônio da União entre o CAU/MS, representado pelo Presidente do CAU/MS,

O Arquiteto e Urbanista Luís Eduardo Costa e a SPU (Secretaria do Patrimônio da

União) representado pelo Superintendente de Patrimônio da União de MS o Senhor

Luiz Ribeiro Rosa, vinculada ao Ministério do Planejamento. Essa parceria resultará

na nova sede do CAU/MS, que será realizada no ano de 2020.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul assinou convênio com

o Sesc – Serviço Social do Comércio, tornando os serviços da instituição acessíveis

para os 3 mil profissionais de arquitetura registrados na autarquia.

Através dessa parceria, foi realizado uma ação junto a Comissão de Ensino e

Formação CEF/MS no SESC Morada dos Baís, a abertura de Exposição de Trabalhos

de Conclusão de Curso de acadêmicos de arquitetura e urbanismo de Campo Grande

e a 8º Cerimônia Simbólica de Entrega de Certidões de Registros Provisórios.

Foto: Assinatura Termo de Cooperação Técnica EMHA e CAU/MS, 

Campo Grande 2019.

Foto: Assinatura do termo de Guarda de Imóvel do Patrimônio da 

União, Campo Grande 2019.

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS



RESULTADOS

CAU/MS e Semadur alinham informações sobre anistia

Representantes do departamento jurídico do CAU/MS se reuniram com

técnicos da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão

Urbana) para alinhar informações e esclarecer dúvidas sobre as exigências

do município nos processos de regularização de imóveis.

Para formalizar o que foi discutido na reunião, o CAU/MS enviou ofício para

a prefeitura informando especificamente quais tipos de RRT devem ser

exigidos pelo município nos processos de aprovação de projetos, execução

de obras, regularização de obras, com e sem acréscimo.

Convênio do CAU/MS com Sesc beneficia 3 mil arquitetos

Foto: CAU/MS, Campo Grande 2019.

Foto: CAU/MS, Campo Grande 2019.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul assinou

convênio com o Sesc – Serviço Social do Comércio, tornando os serviços da

instituição acessíveis para os 3 mil profissionais de arquitetura registrados na

autarquia.

Para desfrutar dos serviços – com desconto de 20% – na área de educação,

cultura e saúde, os arquitetos e urbanistas devem emitir a carteirinha do Sesc

portando declaração de registro no CAU (emitida via SICCAU), RG, CPF,

Carteira Profissional, comprovante de renda e de residência e uma foto

atualizada. A taxa de adesão é de R$ 15. Os dependentes dos profissionais

também terão direito a usufruir do convênio.

Além de Campo Grande, o Sesc MS está presente em Aquidauana, Corumbá,

Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Bonito. Em breve será inaugurada em

Campo Grande a Escola Sesc Ensino Médio, em parceria com o Senac

Disponível em:  https://www.caums.gov.br/wp-

content/uploads/2019/02/DIOGRANDE_08-11-2018.pdf
Disponível em: https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-

SESC-E-CAU-MS20190125_0122.pdf

https://servicos.caubr.org.br/
https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/DIOGRANDE_08-11-2018.pdf
https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-SESC-E-CAU-MS20190125_0122.pdf


União cede imóvel para CAU/MS estabelecer nova sede

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, assinou

Termo de Guarda do Imóvel do Patrimônio da União entre o CAU/MS,

representado pelo Presidente do CAU/MS, O Arquiteto e Urbanista

Luís Eduardo Costa e a SPU (Secretaria do Patrimônio da União)

representado pelo Superintendente de Patrimônio da União de MS o

Senhor Luiz Ribeiro Rosa, vinculada ao Ministério do Planejamento.

Localizado na principal avenida da capital desde a fundação, em 2011,

a sede se tornou ponto de referência e atraiu visibilidade para a

profissão, mas atualmente o Conselho não consegue mais se manter

no local devido aos altos custos de aluguel e manutenção. Todas as

atividades do CAU/MS são custeadas por receita própria, de acordo

com o art. 24 da Lei 12.378/2010, que criou a autarquia.

O imóvel cedido tem 357m² e fica na Rua Doutor Ferreira, nº 28, e

abrigava a Escola Estadual Álvaro Martins Neto, localizada na Vila

Ferroviária, conhecida como “Batatinha” nos anos 1970. Com a

autorização de uso, o Conselho realizará uma revitalização no imóvel,

preservando o aspecto arquitetônico.

Disponível em: 

https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/TERMO-DE-

GUARDA-PROVIS%C3%93RIA-SPU.pdf

Fonte: site do CAU/MS

Fonte: site do CAU/MS

https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/TERMO-DE-GUARDA-PROVIS%C3%93RIA-SPU.pdf


Colégio Dom Bosco é o novo parceiro do CAU/MS

O Colégio Salesiano Dom Bosco assinou convênio com para

oferecer descontos aos dependentes dos profissionais registrados

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul.

Os descontos são de 15% para o ensino infantil e fundamental 1;

e de 10% para fundamental 2 e nível médio. O benefício

contempla também os funcionários do CAU/MS e seus

dependentes.

A EMHA e o CAU/MS firmaram convênio de cooperação técnica em

outubro para promover a assistência técnica em Campo Grande.

A Lei Federal 11.888/2008 ‘assegura o direito das famílias de baixa

renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a

construção de habitação de interesse social, como parte integrante do

direito social à moradia previsto na Constituição Federal’, colocando

atendimento técnico disponível às famílias com renda mensal de até

três salários mínimos.

A parceria é resultado de uma série de ações do Grupo de Trabalho

de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS),

criado no início da gestão 2018-2020 do CAU/MS, formado por

conselheiros e arquitetos convidados. Em agosto de 2018, durante o I

Fórum de ATHIS, realizado pelo CAU/MS em parceria com a Semadur

e a EMHA, o diretor-presidente desta, Enéas de Carvalho Netto,

anunciou o lançamento do Credihabita, o programa de financiamento

para obras de construção, ampliação e reforma de imóveis.

Disponível em: https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/TERMO-DE-

COOPERA%C3%87%C3%83O-T%C3%89CNICA-EMHA_2019.pdf

Disponível em: https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Colegio-

Dom-Bosco.pdf

Fonte: site do CAU/MS

Fonte: site do CAU/MS

https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/TERMO-DE-COOPERA%C3%87%C3%83O-T%C3%89CNICA-EMHA_2019.pdf
https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Colegio-Dom-Bosco.pdf
https://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Colegio-Dom-Bosco.pdf


DESAFIOS E PERSPECTIVAS

• Buscar por novos parceiros afim de melhorar a 

qualidade do serviços prestados aos arquitetos e 

urbanismo, bem como para a sociedade do 

estado de Mato Grosso do Sul;

• Implementar ações que contribuam com a

padronização dos relatórios, afim de melhorar a

qualidade das informações prestadas ao Tribunal

de Contas da União TCU, bem como à sociedade

e aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo de

Mato Grosso do Sul;



4.8 Comunicação
A comunicação do CAU/MS tem focado na disseminação

das informações através dos meios eletrônicos,

especialmente as redes sociais.

No site foram divulgadas 147 notícias durante o ano de

2019, as que tiveram maior destaque são as que divulgam

oportunidades para arquitetos, os modelos de documentos,

os apoios para capacitação e convênios.

O CAU/MS também teve participação na mídia local, já que

em 2019 o Plano Diretor da capital sul-mato-grossense foi

debatido amplamente, sendo o conselho procurado para

afirmar qual o seu posicionamento sobre o assunto.

Outra notícia muito relevante foi a decisão do CAU/BR de

recusar registro profissional a alunos formados em cursos

de ensino a distância (EaD), gerando esclarecimentos em

parceira com a assessoria jurídica sobre as possíveis

implicações.

O CAU/MS enviou 18 e-mails marketing, tendo alcance de

12.561 visualizações e um total de 100 notícias

mencionaram o CAU/MS no clipping.

O conselho possui 1.194 seguidores no LinkedIn e realizou

184 publicações nesta ferramenta, com alcance total de

8.241 visualizações, esta rede social é importante na

interação com os profissionais, já que conforme

supracitado, as notícias mais acessadas pelos arquitetos e

urbanistas são as que divulgam oportunidades no mercado

de trabalho. No Facebook o conselho possui 3.160

seguidores, publicando 476 posts, com alcance de total de

162.624 acessos.

Por fim, no Instagram existem 2.958 seguidores com 361

publicações realizadas, com alcance total de 174.731, estas

redes sociais são utilizadas para divulgar eventos, parcerias,

tutoriais, ações da fiscalização, homenagens recebidas,

manifestações do CAU/MS e oportunidades no mercado de

trabalho.

CAU/MS realizou coberturas de eventos em que o conselho

teve participação ativa, seja como parceiro ou como

apoiador, dentre eles o que teve maior público foi o Fórum de

Licenciamento Urbanístico e Ambiental, que contou com a

participação de 210 pessoas e que foi em parceria com a

Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo do Estado e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a finalidade

do evento foi compartilhar boas práticas para aprofundar as

discussões sobre a importância de modernizar os

procedimentos adotados pelas prefeituras, com uso de

tecnologias e processos simplificados que promovam

avanços no campo do licenciamento.

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS



A área da comunicação busca se relacionar com os arquitetos e
urbanistas de maneira rápida e objetiva, assim sendo é
importante que a mesma busque sempre acompanhar os
desenvolvimentos tecnológicos. A nova e principal mídia são as
redes sociais e por entender isso o CAU/MS investe cada vez
mais nas divulgações nessas ferramentas, estando presente nas
mais utilizadas.

Outro fator relevante é que a presidência sempre opta por ações
com o menor custo financeiro ao CAU/MS, sendo assim as
redes sociais são o carro chefe dessa área estratégica,
cumprindo seu papel de orientar, esclarecer e informar os
arquitetos e urbanistas sul-mato-grossenses.

Portanto, a visão desta gestão é desenvolver ações efetivas com
o mínimo de recursos aplicados. Baixo investimento financeiro,
mas com resultados positivos, usando ferramentas gratuitas de
mídia, alcançando os profissionais principalmente por meio das
redes sociais do CAU/MS: Facebook, Instagram, Linkedin e
Whatsapp da comunicação.

Dos dias 23 a 26 de outubro de 2019 o CAU/MS participou, com
um estande, da Expoacom – Feira da Construção de MS, que
teve cerca de 20 mil visitantes, ali o conselho pôde divulgar o
trabalho que desenvolve em prol da sociedade, como a
importância do profissional de arquitetura e urbanismo nas
obras, bem como aproximar o conselho da sociedade.

O conselho se comunica também pelo seu portal da
transparência, cuja finalidade é comunicar o cidadão sobre atos
e fatos da gestão. Todos os dados do conselho são
disponibilizados, permitindo que a sociedade e os profissionais
arquitetos e urbanistas sejam capazes de acompanhar as contas
do conselho, deste modo, munidos de informações, eles podem
realizar o controle popular frente à qualidade e a quantidade de
gastos desta autarquia.

Acesse: https://transparencia.caums.gov.br/

Existe ainda o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao
Cidadão (e-SIC), disponível desde março de 2016, em que o
cidadão pode fazer requerimentos – presenciais ou on-line – nos
termos da Lei de Acesso à Informação.

Acesse: https://transparencia.caubr.gov.br/esic/

Valor reprogramado 
em 2019:

R$ 84.540,93

Valor executado para 
atender este limite:

R$ 27.965,76

1,1% do valor da 
receita da 

arrecadação líquida

Por fim, pode-se citar o tele Atendimento Qualificado – TAQ é

um dos canais de atendimento não presenciais do conselho, o

acesso é feito pelo 0800-883-0113 (ligações realizadas a

partir de telefones fixos e 4007-2613, e ainda pelo chat e e-

mail – atendimento@caubr.gov.br.

O horário de atendimento é de 09h às 19h.

Acesse: http://chat-caubr.aloatendimento.com.br:8585/dgchat/client/client.php

O conselho possui em sua estrutura física acessibilidade para

que as pessoas com deficiência tenham a mesma

oportunidade de atendimento presencial. o CAU/MS possui

rampa de acesso, banheiros adaptados, elevador e piso tátil

em sua entrada principal.

Há, ainda, a ouvidoria outro importante canal de

comunicação, entre o conselho e seu público alvo, por meio

do qual é possível registrar reclamações, solicitações,

denúncias, elogios e sugestões. O Canal da Ouvidoria se

destina a dar suporte ao público nos questionamentos

pertinentes à atividade profissional de Arquitetura e

Urbanismo. A Ouvidoria busca o aprimoramento no

relacionamento do usuário com a Instituição, oferecendo-lhe o

acesso às informações sobre suas atividades, assim como

serviços disponibilizados pelo CAU, entre outros assuntos

pertinentes, facilitando o exercício profissional.

Acesse: https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/

https://transparencia.caums.gov.br/
https://transparencia.caubr.gov.br/esic/
mailto:atendimento@caubr.gov.br
http://chat-caubr.aloatendimento.com.br:8585/dgchat/client/client.php
https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/


RESULTADOS

A comunicação do CAU/MS teve como resultado a

presença em todas redes sociais, participando

ativamente na divulgação das práticas de arquitetura

e urbanismo, assim como na valorização

profissional.

O apoio aos profissionais vai além de prestar

serviços dentro do prazo, ou realizar fiscalizações,

mas também divulgar oportunidades de trabalho,

divulgar eventos que possam agregar valor ao

serviço prestado pelo profissional, informá-lo sobre

os gastos do conselho e mostrar que o recurso está

sendo destinado para ações em benefício dos

mesmos.

Comunicar é a forma que aproxima o conselho de

seus clientes. É a forma de conscientizar a

sociedade de que se ter um profissional habilitado e

registrado no conselho traz segurança para sua

obra. É a forma de divulgar as atribuições dos

arquitetos e urbanistas para que os mesmos

participem cada vez mais do mercado da construção

civil. É a forma de esclarecer dúvidas e produzir

conteúdos que auxiliem o profissional no

desempenho de suas atribuições, todas estas ações

foram realizadas pelo CAU/MS, que assim conseguiu

agregar valor à profissão no estado de Mato Grosso

do Sul.

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS



DESAFIOS E PERSPECTIVAS

A comunicação institucional do CAU/MS possui como

perspectiva aumentar a utilização de ferramentas digitais.

Para assim, facilitar o acesso da sociedade aos

profissionais arquitetos e urbanistas.

Para isso, existe o desafio de difundir e solicitar que os

profissionais se atentem a ter seu cadastro atualizado nos

sistemas do CAU, como por exemplo o “Ache um Arquiteto

e Urbanista.

Outro desafio é a elaboração de um relatório, mensal ou

semestral sobre as ações de comunicação do conselho,

para que a sociedade e o público alvo possam entender o

alcance e a visibilidade que o conselho possui dentro do

estado.

Fonte: site do CAU/MS

Fonte: site do CAU/MS



4.9 Assistência Técnica

Deliberação Plenária nº 089/2018-2020 CAU/MS – DPOMS 086-

06/2019, de 24 de janeiro de 2019, que institui a CTATHIS.

Deliberação Plenária nº 129/2018-2020 CAU/MS – DPOMS 093-

05/2019, de 15 de agosto de 2019, que aprova o acordo de

Cooperação Técnica com a EMHA.

Acesse: https://www.caums.gov.br/deliberacoes-plenarias/

Em 24 de dezembro de 2008, foi sancionada a Lei Federal

de nº 11.888, que assegura às famílias de baixa renda

assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a

construção de interesse social.

Em suas diretrizes de elaboração do Plano de Ação o CAU

comtempla que 2% da sua receita arredada líquida deve

ser destinada a projetos de ATHIS, o CAU/MS teve em

2019 reprogramado o valor de R$ 57.450, sendo executado

o valor de R$ 12.000,00 que representa 0,5% da receita

citada.

A presidência do CAU/MS buscou dar continuidade nos

trabalhos de ATHIS que já existiam no conselho, tendo

criado em janeiro de 2019 a Comissão Temporária de

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social –

ATHIS, cujo resultado foi um acordo de cooperação técnica

com EMHA – Agência Municipal de Habitação de Campo

Grande,MS, celebrado em agosto de 2019, cujo objetivo é

a cooperação entre os partícipes com o intuito de viabilizar

a aplicação da Lei nº 11.888/2008, ou seja, garantir

assistência técnica pública e gratuita para o projeto, a

edificação, a reforma e a ampliação de habitação de

interesse social às famílias de baixa renda do Município de

Campo Grande, MS, bem como regularização fundiária e

edilícia.

https://www.caums.gov.br/deliberacoes-plenarias/


Dando continuidade aos projetos de

ATHIS, o CAU/MS junto com a EMHA

celebraram a realização do wokshop

Vivência em Assistência Técnica para

Melhorias Habitacionais, da ONG

Soluções Urbanas, realizado com o

objetivo de habilitar os profissionais de

arquitetura e engenharia para atuarem

no programa CrediHabita ( da prefeitura

de Campo Grande que vai oferecer

condições facilitadas de financiamento

para famílias de baixa renda realizarem

obras de construção ou reforma).

O evento de seis dias contou com a

participação de 50 profissionais.

Para o ano de 2020, existe a previsão

da realização de outros dois workshops.

O wokshop foi separado em aulas

teóricas, atividades em grupo e

atividades em campo.

Um dos resultados mais importantes

foi a identificação de que existe uma

grande demanda no mercado

estadual para capacitação em ATHIS,

sendo este um novo nicho a ser

ocupado pelos profissionais

arquitetos e urbanistas que podem se

especializar nesta área.

Dados da pesquisa Datafolha,

realizada em 2015, apontam que

85% das pessoas que constroem ou

reformam não contratam um

profissional.

A pesquisa também aponta que os

poucos participantes que utilizam

serviços de arquitetos e urbanistas são

das classes sociais mais altas. A classe

C, em sua maioria, somente procurou

um profissional arquiteto por conta das

exigências legais (para liberação de

obra/exigido por lei).

Portanto, ter um quadro de arquitetos e

urbanistas capacitado para atender este

público é um dos resultados positivos

dos acordos técnicos e do woskshop.

Do mesmo modo, ao se realizar

atividades em campo e divulgar a

capacitação é feita a disseminação do

conhecimento da realidade destas

áreas mais carentes que precisam ser

atendidas por profissionais com

capacidade técnica, bem como auxilia a

sociedade mais pobre a conhecer seus

direitos.

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS

Fonte: site do CAU/MS

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS



DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Em julho de 2019, o CAU/BR aprovou a Resolução nº 177

que altera a Resolução de nº 91, de 09 de outubro de 2017

que dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT), quanto ao RRT mínimo e RRT Retificador, cria o

RRT Social.

A criação do RRT Social busca atender melhor os

programas e projetos de Assistência Técnica de Habitação

de Interesse Social (ATHIS). O seu objetivo é atender a

população que necessita dos arquitetos e urbanistas, e

também facilitar o trabalho dos profissionais, permitindo

que em um único RRT sejam registrados mais de uma

atividade de Projeto, Execução e Atividades Especiais,

desde que vinculadas até 100 endereços de edificações

residenciais unifamiliares ou a um único endereço de

conjunto habitacional ou edificação residencial multifamiliar,

dentro de um prazo máximo de seis meses.

O desafio do CAU é seguir atento às demandas do

mercado e se adaptar para prestar o devido atendimento às

famílias mais carentes.

Bem como, seguir capacitando os profissionais

interessados para atenderem esta demanda.

Fonte: site do CAU/MS



4.10 Política urbana e ambiental

Tema: Relações Institucionais

OBJETIVO

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana

O CAU/MS não possui ações aprovadas no seu Plano de Ação
para o exercício 2019 relacionadas a Política urbana e
ambiental.

Porém, o conselho realizou ações voltadas para esse objetivo,
são elas:

• Palestra sobre a perspectiva de adequação da nova
legislação de regularização fundiária, a Lei 13.465/2017
integrada ao plano diretor e o papel do CAU/MS com os
municípios;

• 1º Fórum de Licenciamento Urbanístico e Ambiental;

• Diálogo sobre leis e normas que definem regras para
melhorar a acessibilidade nas calçadas;

• Audiência Pública Plano Diretor de Dourados Estratégias e
Desafios.

Fonte: site do CAU/MS



RESULTADOS

O 1º Fórum Nacional de Licenciamento Urbanístico e Ambiental,

realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo,

foi marcado pela integração entre mais de 200 profissionais de

arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental,

geografia, biologia, agronomia, agentes públicos, professores,

gestores e estudantes.

Na ocasião, o Prefeito Marcos Trad fez o lançamento do o Alvará

Imediato Online para facilitar o licenciamento urbano e ambiental na

modalidade declaratória, onde os empreendimentos serão licenciados

com a documentação e todas as informações de relevância

urbanística declarada pelo profissional.

O evento foi realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de

Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo

do Estado e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato

Grosso do Sul, com apoio da FIEMS, SEBRAE, Acomasul, SECOVI,

Sinduscon-MS, Sindarq-MS, Associação Brasileira de Arquitetos

Paisagistas – Núcleo MS, Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-MS),

Churrascaria Figueira, Cantina Romana, VBC Engenharia, RG

Engenharia, Ideal Incorporação e Construção, e Engepar.

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS

Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS

Disponível em: https://www.caums.gov.br/mais-de-200-profissionais-participam-de-forum-de-licenciamento-ambiental/

https://www.caums.gov.br/mais-de-200-profissionais-participam-de-forum-de-licenciamento-ambiental/


Realizada na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso

do Sul) a sétima etapa do CNM Qualifica, um programa da

Confederação Nacional de Municípios que tem como objetivo

aperfeiçoar o conhecimento dos servidores em diversos temas de

interesse das administrações municipais.

Foi apresentada uma palestra sobre a perspectiva de adequação da

nova legislação de regularização fundiária, a Lei 13.465/2017 integrada

ao plano diretor e o papel do CAU/MS com os municípios.

Já foram realizadas sete etapas do programa em Campo Grande,

envolvendo temas como Meio Ambiente, Alternativas para o

Incremento de Receitas, Gestão de Saúde nos Municípios,

Capacitação de Recursos e Plataforma + Brasil, Municipalização do

Trânsito, Controle Interno e Plano Diretor.

CAU/MS participa de qualificação da Confederação Nacional de 

Municípios sobre Plano Diretor

Com 40 profissionais do setor da construção, do poder público e instituições

representantes de pessoas com deficiência dialogaram na sede do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul sobre leis e

normas que definem regras para melhorar a acessibilidade nas calçadas.

O objetivo do encontro foi esclarecer o Decreto nº 13.909, publicado pela

prefeitura de Campo Grande em 27 de junho, que altera o Decreto 11.090 e

regulamenta o artigo 19 da Lei nº 2.909/92, estabelecendo especificações

para as calçadas de Campo Grande. O texto da Lei de 2010, que exigia

“utilização do piso tátil e/ou linha guia, sem degraus ou obstáculos que

prejudiquem a circulação de pessoas” foi alterado para “as calçadas deverão

atender as normas de acessibilidade, em especial, a NBR 9050 e NBR

16537, da ABNT”.

Acessibilidade nas calçadas foi tema de diálogo no CAU/MS

Disponível em: https://www.caums.gov.br/acessibilidade-nas-calcadas-foi-tema-de-dialogo

-no-cau-ms/Fonte: Stephanie Ribas – Comunicação CAU/MS

Disponível em: https://www.caums.gov.br/cau-ms-participa-de-qualificacao-da-

confederacao-nacional-de-municipios-sobre-plano-diretor/

Fonte: redes sociais do CAU/MS

https://www.caums.gov.br/acessibilidade-nas-calcadas-foi-tema-de-dialogo-no-cau-ms/
https://www.caums.gov.br/acessibilidade-nas-calcadas-foi-tema-de-dialogo-no-cau-ms/
https://www.caums.gov.br/cau-ms-participa-de-qualificacao-da-confederacao-nacional-de-municipios-sobre-plano-diretor/


DESAFIOS E PERSPECTIVAS

• Implementar ações que contribuam com a

padronização dos relatórios, afim de

melhorar a qualidade das informações

prestadas ao Tribunal de Contas da União

TCU, bem como à sociedade e aos

profissionais de Arquitetura e Urbanismo de

Mato Grosso do Sul;

• Instituir uma Comissão de Politica Urbana e

Ambiental no conselho, afim de desenvolver

ações específicas e monitorar o objetivo

estratégico vinculado;



5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO



5.1 GESTÃO DE PESSOAS
Valor de Despesa 

com pessoal, 
previsto R$ 
1.620.680

50,8% sobre as 
receitas correntes*

Valor de Despesa 
com pessoal, 
executado R$ 

1.379.766

*sem considerar o valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.

O CAU/MS possui, como força de

trabalho, 16 funcionários (dado

levantado em dezembro de 2019),

sendo 11 empregados efetivos e 05

cargos em comissão, 01

funcionária terceirizada, 05

estagiários (distribuídos entre

jurídico, fiscalização e atendimento)

e por fim, 09 conselheiros

estaduais titulares e 07

conselheiros suplentes.

Em 2019, dois conselheiros

estaduais titulares pediram

renúncia do cargo, por motivos

particulares, e por isso seus

respectivos suplentes assumiram

os cargos de titulares.

Ainda em 2019, o CAU/MS ficou

com somente uma agente de

fiscalização, já que o segundo fiscal

pediu exoneração do cargo para

assumir outro concurso público. A

gestão pretende realizar concurso

público no próximo exercício para

preencher esta vaga.

FEMININO
22%

MASCULINO
78%

DISTRIBUIÇÃO DE CONSELHEIROS 
TITULARES POR GÊNERO

FEMININO MASCULINO

MASCULINO
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FEMININO
63%

DISTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS POR 
GÊNERO

20 20
22 22

16

2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE 
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O conselho estabeleceu para um dos

servidores efetivos regime especial de

cumprimento de jornada de trabalho para

que o mesmo pudesse cursar o mestrado na

Universidade Federal de Mato Grosso do

Sul.

Todos os empregados do CAU/MS possuem

nível superior, agregando assim, valor as

suas funções. Tem-se, ainda, que 07

possuem especialização em diversas áreas

e 02 mestrado.

Os profissionais do CAU/MS participaram de

capacitação, tanto no estado como em

outros estados da federação.

No estado, ressalta-se:

• Seminário TEA – Entender para atender

que foi oferecido pelo PROCON Campo

Grande;

• IV Fórum de Gestão Pública de Mato

Grosso do Sul, encabeçado pelo

Conselho de Administração com o tema

“Otimizando resultado na gestão pública”;

• Além, de participação em reuniões da

Rede de Controle realizadas pelo

Tribunal de Contas do estado de Mato

Grosso do Sul.

Em outros estados, o CAU/MS teve

representantes

nos encontros de comunicação,

planejamento, atendimento, eleição do CAU,

fiscalização, ética e exercício profissional.

Essas trocas de experiência são importantes

para que os conselhos alinhem suas

estratégias e ações, bem como compartilhar

boas práticas e adaptá-las para uso em seu

conselho regional.

Alguns dos eventos com representantes do

CAU/MS:

• II Oficina da comissão temporária de

Fiscalização do CAU/BR;

• Seminário de Boas Práticas do

Planejamento Estratégico dos Conselhos

de Arquitetura e Urbanismo dos estados;

• Seminário Nacional de Planejamento do

CAU;

• Encontro das Comissões de Exercício

Profissional;

• Treinamento Técnico da CED/BR;

• III Encontro Nacional das Assessorias de

Comunicação do CAU.

Durante o exercício de 2019, foram

realizados os exames médicos periódicos de

todos os funcionários, a fim de avaliar o

estado de saúde dos colaboradores e

orientá-los quantos aos fatores de riscos e

seus níveis.
Fonte: redes sociais do CAU/MS

Fonte: redes sociais do CAU/MS

Fonte: canais de comunicação do CAU/MS
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O principal desafio para a gestão é realizar concurso
público para ocupar as vagas que estão desocupadas, o
CAU/MS teve um total de seis desligamentos em 2019,
sendo 04 pedidos de exoneração e 02 exonerações sem
justa causa, estas duas últimas após a publicação da
Deliberação Plenária de nº 132/2018-2020 CAU/MS –
DPOMS 093-08/2019, de 15 de agosto de 2019, que altera
o Plano de Cargos e Salários do CAU/MS, para assim
cumprir com a Deliberação Plenária CAUBR n. 73-09/2017,
que determinou aos CAUUF estabelecer a correlação dos
cargos de livre provimento e demissão do CAU/MS,
garantindo o percentual mínimo de 50% (cinquenta por
cento) dos cargos em comissão para os funcionários
efetivos do Conselho e também de acordo com a
Recomendação MPF/PRMS/DVAOC N. 04/201.

O CAU/MS pretende também desenvolver um manual de
integração ao colaborador, que conterá dados relevantes
para a apresentação do conselho aos novos integrantes e
também informações essenciais para as boas práticas de
trabalho.

A presidência acredita que uma comunicação objetiva,
transparente e sem hierarquias faz com que os
funcionários se sintam como peças fundamentais do
conselho, por isso a gestão está sempre a disposição para
diálogos e estimula o debate das pautas trazidas pela
comissão de representação dos empregados efetivos do
CAU/MS, instituída em 2018, mas com eleições anuais de
representantes.

O CAU/MS, em datas de celebração ou de
conscientização, lembra os funcionários dos valores que
compõem a sua cultura e realiza, através de eventos
internos, a integração entre os diversos setores.

Fonte: canais de comunicação do CAU/MS Fonte: redes sociais do CAU/MS
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A capacitação do quadro de pessoal do conselho tem como o limite

estratégico, estabelecido pelas diretrizes do CAUBR, o percentual mínimo de

2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -

salários, encargos e benefícios.

A gestão do CAU/MS também tem como estratégia o uso mínimo de

recursos para este fim, estimulando a participação dos colaboradores em

eventos e palestras gratuitos, dentro do estado, inclusive com a liberação

dos profissionais no horário de trabalho.



5.2. Gestão orçamentária e financeira

Descrição: O objetivo deste subtópico é apresentar uma demonstração da situação e

do desempenho financeiro e orçamentário da gestão no exercício, muito embora tais

valores e disposições também estejam presentes no capítulo 6, deste Relatório.

 Este subtópico conterá, dentre outras Informações Relevantes:

a) Perfil do Gasto – Pessoal, Custeio, Investimentos, Transferências correntes –

dotação atual, empenhado, liquidado pago, restos a pagar processados e não

processados – para os dois últimos anos;

b) A Execução das Despesas Correntes;

c) A Execução das Despesas de Capital;

d) Resultado Orçamentário e Financeiro e explicações sobre variações do resultado;

tabela com Restos a pagar não processados inscritos; tabela da execução das

despesas liquidadas do CAU por grupo de despesa – Pessoal, Custeio, Investimentos,

Transferências Correntes;

e) Principais Desafios e Ações Futuras.



Para o exercício financeiro de 2018, o orçamento

inicial (dotação inicial) aprovado era de R$

3.238.935,00 (três milhões duzentos e trinta e

oito mil novecentos e trinta e cinco reais). Diante

do cenário apresentado e das políticas

administrativas da Entidade, o valor inicialmente

programado foi ajustado, através das

reformulações (Reprogramação Anual

Obrigatória), para R$ 2.997.816,39 (dois milhões

novecentos e noventa e sete mil oitocentos e

dezesseis reais e trinta e nove centavos), o que

representou um corte do orçamento inicial para

aquele exercício de R$ 241.118,61 (duzentos e

quarenta e um mil cento e dezoito reais e

sessenta e um centavos), ou aproximadamente,

uma redução de 7,44%. O valor final arrecadado

foi de R$ 2.563.887,19 (dois milhões quinhentos

e sessenta e três mil oitocentos e oitenta e sete

reais e dezenove centavos), ou cerca de 85,52%

do valor do orçamento reprogramado. Maiores

detalhes acerca dos valores, estão também

dispostos no Capitulo 6, subtópico 6.4 – Balanço

Orçamentário, deste Relatório.

Exercício Financeiro de 2018

Receitas Orçamentária
Previsão

Inicial
Previsão 

Atualizada
Receita 

Realizada

Receitas Correntes 2.938.935,00 2.897.816,39 2.563.887,19

Contribuições (anuidades) 1.084.042,00 993.509,01 855.197,95

Serviços (taxas RRT) 1.622.242,00 1.668.741,00 1.543.025,87

Receitas financeiras 202.651,00 178.638,16 138.121,55

Outras receitas correntes 30.000,00 56.928,22 27.541,82

Receitas de capital 300.000,00 100.000,00 ---

Total 3.238.935,00 2.997.816,39 2.563.887,19

Déficit do exercício 103.181,67



Também em 2018, quanto a execução orçamentária das despesas:

Exercício Financeiro de 2018

Despesas Orçamentárias Dotação Inicial
Dotação 

Atualizada
Despesas 

Empenhadas
Despesas 

Liquidadas
Despesas Pagas

Despesas correntes 2.938.935,00 2.897.816,39 2.663.301,86 2.663.301,86 2.660.075,79

Pessoal e encargos 1.646.329,58 1.642.529,45 1.626.514,98 1.626.514,98 1.626.514,98

Material de consumo 17.300,00 13.238,38 10.738,38 10.738,38 10.738,38

Serviços de terceiros – Pessoa Física 466.800,00 438.830,34 397.531,38 397.531,38 397.531,38

Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 339.500,00 343.387,80 248.898,50 248.898,50 245.672,43

Encargos diversos 89.600,00 102.362,24 85.405,27 85.405,27 85.405,27

Transferências correntes 374.405,42 352.468,18 293.005,40 293.005,40 293.005,40

Reserva de Contingência 5.000,00 3.792,05 --- --- ---

Desp. Exercícios Anteriores --- 1.207,95 1.207,95 1.207,95 1.207,95

Despesas de capital 300.000,00 100.000,00 3.767,00 3.767,00 3.767,00

Total 3.238.935,00 2.997.816,39 2.667.068,86 2.667.068,86 2.663.842,79

Superávit do exercício ---
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Em síntese, quando comparado a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no exercício financeiro de 2018, constatou-

se um Déficit Orçamentário no valor de R$ 103.181,67 (cento e três mil cento e oitenta e um reais e sessenta e sete

centavos), conforme o gráfico abaixo:



Outras informações relevantes acerca do exercício financeiro de 2018:

a) Houve a inscrição de restos a pagar processados (aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já

forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao

pagamento) em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 3.226,07 (três mil duzentos e vinte e seis reais e sete

centavos), o qual representava dívidas com fornecedores (energia elétrica e demais atividades administrativas de apoio a

manutenção da atividade do CAU/MS) e, que foram integralmente pagas em janeiro de 2019;

b) Não houve a inscrição de restos a pagar não processados (aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende

ainda da fase de liquidação, isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e depende

de algum fator para sua regular liquidação) em 31 de dezembro de 2018;

c) A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2018 foi superior à receita arrecadada no mesmo período de 2017 em

R$ 129.415,87 (cento e vinte e nove mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), o que correspondeu a um

aumento de aproximadamente 4,00%;

d) A despesa corrente liquidada até o mês de dezembro de 2018 foi inferior à despesa realizada no mesmo período de 2017

em R$ 36.798,96 (trinta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), o que correspondeu a

uma redução de aproximadamente 1,00%;

e) O custo de despesa com pessoal e encargos sociais no período de janeiro a dezembro de 2018 correspondeu a 59,96%

do total da receita corrente arrecadada;

f) O custo de despesa com pessoal e encargos sociais no período de janeiro a dezembro de 2017 correspondia a época,

aproximadamente 59,22% do total da receita corrente arrecadada;

g) A variação da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais de 2018 em relação a 2017, representou um aumento de

0,74%.



Para o exercício financeiro de 2019, o orçamento

inicial (dotação inicial) aprovado foi de R$

3.380.381,00 (três milhões trezentos e oitenta mil

e trezentos e oitenta e um reais). Diante do

cenário apresentado e das políticas

administrativas da Entidade, o valor inicialmente

programado foi ajustado, através das

reformulações (Reprogramação Anual

Obrigatória), para R$ 3.238.845,96 (três milhões

duzentos e trinta e oito mil oitocentos e quarenta

e cinco reais e noventa e seis centavos), o que

representou um corte do orçamento inicial de R$

141.535,04 (cento e quarenta e um mil

quinhentos e trinta e cinco reais e quatro

centavos), ou aproximadamente, uma redução de

4,19%. O valor final arrecadado foi de R$

2.794.780,78 (dois milhões setecentos e noventa

e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e

setenta e oito centavos), ou cerca de 86,29% do

valor do orçamento reprogramado. Maiores

detalhes acerca dos valores, estão também

dispostos no Capitulo 6, subtópico 6.4 – Balanço

Orçamentário, deste Relatório.

Exercício Financeiro de 2019

Receitas Orçamentária
Previsão

Inicial
Previsão 

Atualizada
Receita 

Realizada

Receitas Correntes 3.180.381,00 3.180.381,00 2.774.380,78

Contribuições (anuidades) 1.140.160,00 1.125.684,60 909.661,29

Serviços (taxas RRT) 1.817.472,00 1.821.487,00 1.705.929,84

Receitas financeiras 169.493,00 168.829,20 110.373,56

Outras receitas correntes 53.256,00 64.380,20 48.416,09

Receitas de capital 200.000,00 58.464,96 20.400,00

Total 3.380.381,00 3.238.845,96 2.794.780,78

Déficit do exercício ---



Em 2019, com a execução orçamentária das despesas:

Exercício Financeiro de 2019

Despesas Orçamentárias Dotação Inicial
Dotação 

Atualizada
Despesas 

Empenhadas
Despesas 

Liquidadas
Despesas Pagas

Despesas correntes 3.180.381,00 3.180.381,20 2.534.453,08 2.534.453,08 2.530.706,16

Pessoal e encargos 1.869.762,00 1.739.275,22 1.540.597,90 1.540.597,90 1.540.597,90

Material de consumo 24.150,00 14.150,00 10.795,19 10.795,19 10.795,19

Serviços de terceiros – Pessoa Física 503.971,00 438.905,38 362.116,10 362.116,10 362.116,10

Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 373.807,00 559.899,94 230.513,15 230.513,15 226.766,23

Encargos diversos 109.800,00 117.026,81 117.026,81 117.026,81 117.026,81

Transferências correntes 282.477,00 266.933,02 245.627,10 245.627,10 245.627,00

Reserva de Contingência 16.414,00 16.414,00 --- --- ---

Desp. Exercícios Anteriores --- 27.776,83 27.776,83 27.776,83 27.776,83

Despesas de capital 200.000,00 58.464,76 4.100,07 4.100,07 4.100,07

Total 3.380.381,00 3.238.845,96 2.538.553,15 2.538.553,15 2.534.806,23

Superávit do exercício 256.227,63
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Quando comparado a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no exercício financeiro de 2019, constatou-se um

Superávit Orçamentário no valor de R$ 256.227,63 (duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e

três centavos), conforme o gráfico abaixo:



Outras informações relevantes acerca do exercício financeiro de 2019:

a) Houve a inscrição de restos a pagar processados em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 3.746,92 (três mil

setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), o qual representava dívidas com fornecedores (energia

elétrica e demais atividades administrativas de apoio a manutenção da atividade do CAU/MS) e, que já foram

integralmente quitados em janeiro de 2020;

b) Não houve a inscrição de restos a pagar não processados em 31 de dezembro de 2019;

c) A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2019 foi superior à receita arrecadada no mesmo período de 2018 em

R$ 210.493,59 (duzentos e dez mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), o que corresponde

a um aumento de aproximadamente 8,21%;

d) A despesa corrente liquidada até o mês de dezembro de 2019 foi inferior à despesa realizada no mesmo período de 2018

em R$ 128.848,78 (cento e vinte e oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), o que

correspondeu a uma redução de aproximadamente 4,84%;

e) O custo de despesa com pessoal e encargos sociais no período de janeiro a dezembro de 2019 atingiu 52,17% do total

da receita corrente arrecadada;

f) O custo de despesa com pessoal e encargos sociais no período de janeiro a dezembro de 2018 correspondia a época,

aproximadamente 59,96% do total da receita corrente arrecadada;

g) A variação da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais de 2019 em relação a 2018, representou uma redução de

7,79%.



• Quadro comparativo da Receita Corrente (triênio

2017/2019):

• Observação: maiores informações e detalhamentos em

Resultados e Desempenho da Gestão (Capítulo 4, deste

Relatório de Gestão).

• Quadro comparativo da Despesa Corrente (triênio

2017/2019):

• Observação: maiores informações e detalhamentos em

Resultados e Desempenho da Gestão (Capítulo 4, deste

Relatório de Gestão).



5.3 Gestão de licitações e contratos
O ordenador de despesa do CAU/MS conta com assessoria
jurídica nos processos de aquisições e contratações de
serviços a fim de garantir a sua conformidade com as
normas, principalmente, com relação a aplicação da Lei
8.666/93, 10.520/02 e suas atualizações.

O CAU/MS por meio da Portaria nº 034/2018-2020 e
058/201/-2020 Nomeia e designa membros para compor a
Comissão de Licitação do CAU/MS.

Ainda sobre este tópico para melhor o conselho conta com
o módulo COMPRAS & CONTRATOS.NET do sistema
Implanta Informática, onde nos auxilia no Controle dos
processos de compras, cotações de preços, contratações
de serviços e dos contratos. O sistema permite a gestão
completa dos processos, desde as solicitações realizadas
pelos usuários das unidades do Conselho até a entrega do
material e/ou execução dos serviços. Possui rotina
específica para o fiscal do contrato e diversos relatórios
para controle pelos gestores. Este módulo possui
integração com o módulo de Controle Contábil,
Orçamentário e de Despesas (SISCONT.NET).

Detalhamento dos Gastos das Contratações

Desafios e Ações Futuras

• Licitação para contratação de empresas para a
realização das melhorias e adequações para a
instalação da futura sede do CAU/MS;

• Manter a equipe da área atualizada e capacitada,
principalmente em casos de instauração de
procedimentos licitatórios não usuais, como a
demolição de imóveis e a realização de obras
para adequação dos procedimentos e exigências
da legislação local.

Contratações de maior relevância

A Contratações relevantes realizadas pelo CAU/MS em 2019, foram:

Contratações diretas

• Os 18 processos de dispensa de licitação totalizam R$ 276.016,76

• Os 04 processos de inexigibilidade totalizam R$ 26.226,94

Despesas com eventos, feiras, congresso

Valor: R$ 12.000,00

Justificativa: Contratação necessária para a difusão da Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social (ATHIS) com foco nas Melhorias Habitacionais, a partir da 

formação e supervisão da prática profissional. 

Formação de 50 profissionais de acordo com os critérios da Lei de Assistência Técnica nº 

11.888/2008, para atuação na área. Atender as 10 primeiras famílias que serão 

beneficiadas pela Agência Municipal de Habitações de Campo Grande/MS.

Criando condições de acesso aos serviços de arquitetura e engenharia pública gratuita 

para a população de baixa renda.

Esta ação esta relacionada ao objetivo estratégico “Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo”

Equipamentos de Processamento de Dados

Valor R$ 3.798,00

Justificativa: Compra necessária de 5 HDs, com capacidade de 4TB, em atendimento as 

demandas do servidor de arquivos do CAU/MS.

Ação vinculada ao objetivo estratégico “Ter sistemas de informação e infraestrutura 

que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”



Gestão da tecnologia da informação

CAU/MS 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.

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:

• Atualização de S.O Limpeza de Hardware;

• Aquisição de novos equipamentos/serviços;

• verificação e manutenção da rede de computadores;

• atualização de sistemas operacionais;

• Anti-vírus

• Atendimento de Chamados

• manutenção preventiva e corretiva, entre outros.

Também é descrito a abertura de chamados e controle através de email.

Atualmente, 2019, 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.

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

O CAU/MS, 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.”

Desafios e Ações Futuras

• Aquisição de novos equipamentos;

• Modernização dos equipamentos (Hardware e Software);

• Aprimorar os sistemas de informática disponíveis;

• Manter o bom funcionamentos da estrutura do CAU/MS, minimizando os recursos.

Equipamentos de Processamento de Dados

Valor R$ 3.798,00

Justificativa: Compra necessária de 5 HDs, com capacidade de 4TB, em atendimento as 

demandas do servidor de arquivos do CAU/MS.

Ação vinculada ao objetivo estratégico “Ter sistemas de informação e infraestrutura 

que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”

Contratação de maior relevância 2019



5.4 Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Descrição: O objetivo deste capítulo é apresentar uma posição acerca da Gestão Patrimonial da Entidade,

contendo os principais investimentos de capitais (infraestrutura e equipamentos) realizados no triênio de 2017 e

2019, bem como eventuais desfazimentos de ativos, locação de imóveis e equipamentos, dentre outros fatos

relevantes.

A importância do controle patrimonial nas instituições, tanto públicas quanto privadas, diz respeito

principalmente à grande imobilização financeira decorrente da aquisição do parque instalado e, da massa de

custos adicionais decorrentes desses bens. Para efeito deste Relatório, a referência a patrimônio deve ser

entendida como sendo o conjunto de bens móveis, também denominados materiais permanentes, destinados

consecução dos objetivos institucionais.

É importante saber:

 A Lei n.º 4.320, art. 15, § 2º, de 17 de março de 1964, define como material permanente aquele com

duração superior a dois anos;

 O controle patrimonial se dá através do registro adequado de todos os bens móveis, adquiridos por recursos

orçamentários;

 Para a eficácia do controle patrimonial é fundamental a atualização constante das operações patrimoniais,

que consistem no registro de entrada, nas movimentações e saída de bens do acervo desta Autarquia;

 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) possui Nota Técnica (Nota

Técnica nº 001/2017), a qual regula a definição da vida útil dos bens do patrimônio da Entidade, sua

depreciação e os seus valores residuais. Esta Nota esta disponível no link: http://www.caums.gov.br/wp-

content/uploads/2017/10/NOTA-TECNICA-N%C2%B0-001-2017_0713.pdf

http://www.caums.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/NOTA-TECNICA-N%C2%B0-001-2017_0713.pdf


Na Gestão Patrimonial de 2017, houve a movimentação do ativo

imobilizado (Bens Móveis), da seguinte maneira:

CAU/MS CONTROLE PATRIMONIAL

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 

Principais pontos destacados em 2017:

• 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). Acresceu-se ao
valor contábil dos Terrenos, os gastos com
procedimentos legais para a transferência dos imóveis,
tendo em vista a boa prática contábil e dos ditames do
Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público
(disciplinado no Capítulo 6, deste Relatório).

CAU/MS CONTROLE PATRIMONIAL

31.12.2016 Adições Baixas Depreciação 31.12.2017

Terrenos - 490.930,29 - - 490.930,29 

Total - 490.930,29 - - 490.930,29 

E a movimentação do ativo imobilizado (Bens Imóveis), da

seguinte maneira:



Na Gestão Patrimonial de 2018, houve a movimentação do ativo

imobilizado (Bens Móveis e Imóveis), da seguinte maneira:

Principais pontos destacados em 2018:

• Para o exercício financeiro de 2018, foram adquiridos
poucos bens componentes do patrimônio da Entidade:

 Para móveis e utensílios, foi adquirido um armário em
aço, atualmente em uso no departamento de
Assessoria Jurídica da Entidade;

 Foi adquirido também em 2018, um novo relógio de
ponto biométrico, marca IDClass, homologado pelo
INMETRO, conforme Portaria 1510, o qual foi
devidamente registrado em máquinas e equipamentos;

 Para equipamentos de processamento de dados foram
adquiridos nobreaks (dois) e um HD, com capacidade
de 1 (um) terabyte, atualmente em utilização pela
Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MS e no
servidor de arquivos da Entidade.

CAU/MS CONTROLE PATRIMONIAL

31.12.2017 Adições Baixas Depreciação 31.12.2018

Terrenos 490.930,29 - - - 490.930,29 

Imóveis - - - - -

Instalações 3.224,00 - - (1.118,83) 2.105,17 

Veículos 92.867,60 - - (81.483,68) 11.383,92 

Móveis e utensílios 177.432,05 474,00 - (147.854,71) 30.051,34 

Máquinas e Equipamentos 150.907,13 2.150,00 - (128.289,03) 24.768,10 

Equipamentos de 
Processamento de Dados

137.781,72 1.143,00 - (108.398,26) 30.526,46 

Sistemas de Processamento de 
Dados

10.554,18 - - (4.705,54) 5.848,64 

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

Outros* 1.794,00 - - (1.532,21) 261,79 

Total 1.075.244,97 3.767,00 - (473.382,26) 605.629,71 
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Na Gestão Patrimonial de 2019, houve a movimentação do ativo

imobilizado (Bens Móveis e Imóveis), da seguinte maneira:

Principais pontos destacados em 2019:

• Para o exercício financeiro de 2019, o destaque não
foram as aquisições, que quase nada representaram,
mas sim a venda do veículo Modelo Logan, Marca
Renault, Placa NSC-0001,Ano de Fabricação: 2012,
Modelo 2012, em abril de 2019. Veículo este que foi
classificado como antieconômico pela Administração
da Entidade e que pertencia a frota do CAU/MS, nos
termos da Comunicação Interna nº 042/2018-2020 –
GA – CAU/MS, de 14 de novembro de 2018;

• A Decisão da Alienação do bem disposto no parágrafo
anterior deu-se através da Deliberação Plenária nº 078
DPOMS 0085-05.2018 (Ad Referendum), de 11 de
dezembro de 2018. No mesmo mês de autorização de
venda do bem citado, foi lançado o Edital de Leilão nº
01/2018, com todas as disposições pertinentes a
alienação, bem como os dados do veículo e das
disposições gerais acerca do certame licitatório;

• No início de 2019, através de nota de Justificativa, em
cumprimento do disposto no artigo 24 da Lei nº
8.666/93, o CAU/MS promoveu a alienação do veículo
Logan mediante dispensa de licitação. O preço da
alienação (R$ 20.400,00) foi igual ao preço mínimo
exigido no leilão.

CAU/MS CONTROLE PATRIMONIAL

31.12.2018 Adições Baixas Depreciação 31.12.2019

Terrenos 490.930,29 - - - 490.930,29 

Máquinas e Equipamentos 153.057,13 - - - 132.453,81 20.603,32 

Instalações 3.224,00 - - - 1.483,51 1.740,49 

Veículos 92.867,60 - - 30.867,60 - 54.451,50 7.548,50 

Móveis e utensílios 177.906,05 - - - 151.846,84 26.059,21 

Equipamentos de 
Processamento de Dados 138.924,72 4.100,07 - - 116.378,06 26.646,73 

Sistemas de Processamento 
de Dados 10.554,18 - - - 5.655,46 4.898,72 

Utensílios de Copa e Cozinha 1.794,00 - - - 1.532,21 261,79 

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

Total 1.079.011,97 4.100,07 - 30.867,60 - 463.801,39 588.443,05 



5.5 Gestão de custos

2.407.439,95

2.717.212,82

2.667.068,86

2.538.553,15

2016 2017 2018 2019

COMPARATIVO DE DESPESASUma das estratégias de gestão adotadas pelo conselho diretor

atual é a gestão dos custos. Foram realizados estudos e

apontamentos que identificaram oportunidades de diminuir as

despesas do CAU/MS, entre as principais decisões pode-se

citar:

 O impacto positivo, após o encerramento das atividades da

subsede em Dourados (realizava poucos atendimentos);

 Controle de gastos, preferindo ações e processos com a

utilização mínima de recursos do conselho;

 Busca por parceiros e patrocínios na realização de eventos;

 Estimular a capacitação profissional gratuita;

 Produzir materiais para divulgação nas redes sociais.
Fiscalização:

Valor executado 
R$ 759.748

•Programado:  
R$ 825.543

Comunicação:

Valor Executado 

R$ 27.966

•Programado R$ 84.541

Atendimento:

Valor executado

R$ 317.252

•Programado 
R$ 379.803

2.305.355,20

2.434.471,32

2.563.887,19

2.735.505,82

2.407.439,95

2.717.212,82
2.667.068,86

2.538.553,15

2016 2017 2018 2019

COMPARATIVO DE RECEITAS E 
DESPESAS

RECEITA DESPESA

Como perspectiva na gestão de custos, observa-se a mudança do

CAU/MS para a sede cedida pela União, fato que reduzirá os gastos

em aproximadamente R$ 200.000,00 anuais (aluguel da atual

instalação).

O desafio é a realização da reforma do novo local com a utilização de

recursos financeiros dentro do previsto no Plano de ação e continuar

com as estratégias já adotadas nos gastos do conselho.



5.6 Sustentabilidade ambiental

O CAU/MS no que diz respeito a Sustentabilidade Ambiental, adota as
seguintes ações:

• Para evitar o desperdício de materiais são priorizados os trâmites
processuais na forma eletrônica, evitando excesso de impressões;

• Campanha Interna de consumo consciente de água, através de adesivos
fixados nas paredes dos banheiros com alertas, buscando evitar o
desperdício exagerado;

• Adesivos fixados em bebedouros com os avisos de adote uma garrafinha
ou um copo, para evitar a utilização de copos descartáveis;

• Realização do evento em comemoração ao Dia do Arquiteto, com doação
de sangue e realização de plantio de mudas na Praça dos Arquitetos.

Desafios e Perspectivas

• Instalar um ponto de coleta de resíduos eletrônicos na sede do conselho. 

Fonte: site do CAU/MS



6. INFORMAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS 

E CONTÁBEIS.



Descrição: O objetivo deste capítulo é apresentar uma demonstração da situação e do desempenho financeiro,

orçamentário e patrimonial da gestão no exercício, por meio de avaliações e análises dos principais fatos

contábeis e financeiros ocorridos no mesmo.

 Informações Relevantes sobre os responsáveis pelas Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas:

a) Contador: Moacir Dias Cardoso Junior, inscrito no Conselho de Contabilidade sob o nº 12.685-O;

Período de Atuação no CAU/MS: de 11 de novembro de 2014 até a presente data deste Relatório;

b) Gerente Administrativo e Financeiro: Cláudio Lisias Lucchese;

Período de Atuação no CAU/MS: de 01 de fevereiro de 2012 até a presente data deste Relatório;

c) Presidente do CAU/MS: Luís Eduardo Costa;

Período de Atuação no CAU/MS: Gestão triênio 2018-2020

 Este Capítulo conterá ainda, dentre outras Informações Relevantes:

I - As demais informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiros mais relevantes e impactantes

nos resultados e, de que forma estão expressos e contidos nos demonstrativos contábeis e nas principais

contas;

II – Os Demonstrativos Contábeis: balanços, demonstrações e notas explicativas, bem como a indicação de

locais ou endereços eletrônicos em que estão publicadas e podem ser acessadas em sua íntegra;

III – A declaração do contador responsável acerca da regularidade das peças contábeis;

IV - A apresentação das conclusões de auditorias independentes.

6. Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis



SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO ANUAL
A Execução Orçamentária do CAU/MS, no exercício
financeiro de 2019, apresentou um superávit de R$
256.227,63 (duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e
vinte e sete reais e sessenta e três centavos).

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS
Não houve investimento patrimonial relevante no exercício 
financeiro de 2019.

ORÇAMENTO

Para o exercício financeiro de 2019, o orçamento

inicial aprovado foi de R$ 3.380.381,00 (três milhões

trezentos e oitenta mil e trezentos e oitenta e um

reais). Diante do cenário apresentado e das políticas

administrativas da Entidade, o valor inicialmente

programado foi ajustado, através das reformulações

(Reprogramação Anual Obrigatória), para R$

3.238.845,96 (três milhões duzentos e trinta e oito mil

oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis

centavos).

Em síntese, com relação a Execução do Orçamento:



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, também

conhecidas como demonstrações

financeiras, relatórios ou peças contábeis,

são fundamentais para os usuários da

informação contábil, principalmente para

tomada de decisão. É por meio das

demonstrações contábeis que os usuários

conseguem visualizar a situação financeira

e econômica da Entidade, provenientes da

gestão do patrimônio durante um

determinado período.

No caso do CAU/MS, as Demonstrações

Contábeis estão fundamentadas na Lei nº

4.320/64 (a qual estatui Normas Gerais de

Direito Financeiro) e em consonância com o

Manual de Contabilidade aplicado ao Setor

Público, aprovada pela Portaria Conjunta

STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700

de 10/12/2014, 8ª edição, e Normas

Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao

setor público conforme NBC TSP

ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC TSP 07,

NBC TSP 11 e NBC TSP 17.



Considerações

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e

pelos CAU/UF utiliza um mesmo sistema

informatizado de contabilidade estando este

integrado a diversos sistemas de controle

administrativo. Isto posto, há a possibilidade de

um acompanhamento da gestão contábil do

conjunto em tempo real, tanto pelas áreas

técnicas do CAU/BR, como por sua assessoria

contábil terceirizada, a qual presta serviços de

consultoria e emite relatórios contábeis a todos

os entes do CAU.

Norma interna

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP) e do manual correspondente

(MCASP) seguidas integralmente pela

Contadoria do CAU/MS, a Resolução CAU/BR

nº 174/2018 dispõe sobre procedimentos

orçamentários, contábeis e de prestação de

contas a serem adotados pelo CAU/BR e pelos

CAU/UF (https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/).

Tal norma propicia ao CAU/BR, dentre outros

benefícios, o de exercer acompanhamento por

meio de orientações e proposições de melhorias

das informações contábeis.

6.1 Gestão Contábil

Auditoria Interna do CAU/BR

A Contadoria do CAU/MS conta ainda com a

Auditoria (interna) do CAU/BR a qual incumbe

“manifestar-se acerca das informações

contábeis mensais por meio de relatórios”,

segundo o art. 8°, § 2°, e art. 11, da referida

Resolução CAU/BR nº 174/2018.

Declaração do Contador do CAU/MS

Declaro que as informações constantes das

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,

Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,

Demonstração de Fluxos de Caixa e

Demonstração das Variações Patrimoniais,

regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP) e pelo respectivo manual

(MCASP), referentes ao exercício de 2019,

refletem nos seus aspectos mais relevantes a

situação orçamentária, financeira e patrimonial

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de

Mato Grosso do Sul – CAU/MS.

Campo Grande - MS, 05 de março de 2020.

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

Contador CRC/MS 12.685-O 

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/


Demonstração contábil completa disponível em: file:///C:/Users/eventos/Downloads/Balanco%20Patrimonial.pdf

6.2 Balanço Patrimonial

Ativo 2017 2018 2019

Ativo Circulante 534.944,76 985.828,55 1.452.298,03

Disponibilidade de bancos 429.725,47 325.863,15 586.710,06

Anuidades a receber 1.252.865,95 1.707.915,64 2.231.108,09

(-) Provisões para perdas 1.156.776,66 1.058.093,65 1.371.565,10

Outros créditos 9.130,00 10.143,41 6.044,98

Ativo Não Circulante 713.912,55 672.454,51 650.790,28

Créditos a longo prazo 69.769,09 66.824,80 62.347,23

Bens patrimoniais 644.143,46 605.629,71 588.443,05

Total 1.248.857,31 1.658.283,06 2.103,088,31

Passivo + Patrimônio Líquido 2017 2018 2019

Passivo Circulante 199.305,81 287.798,39 209.235,23

Obrigações trabalhistas --- --- 140.488,31

Fornecedores 2.893,31 3.226,07 3.746,92

Provisões de férias 196.412,50 284.572,32 ---

Outras obrigações --- --- 65.000,00

Passivo Não Circulante 117.360,00 --- ---

Obrigações a longo prazo 117.360,00 --- ---

Patrimônio Líquido 932.191,50 1.370.484,67 1.893.853,08

Resultados acumulados 932.191,50 1.370.484,67 1.893.853,08

Total 1.248.857,31 1.658.283,06 2.103.088,31

Disponibilidade Anuidades Bens Passivo Circulante Passivo Não
Circulante

Resultados
Acumulados

 -

 2.000.000,00

2017 2018 2019

file:///C:/Users/eventos/Downloads/Balanco Patrimonial.pdf


6.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais 
Aumentativas - VPA

2017 2018 2019

Contribuições
(anuidades)

1.184.756,51 1.307.303,35 1.428.376,17

Serviços (taxas RRT) 1.462.442,37 1.543.025,87 1.705.929,84

Juros e encargos de 
mora

154.118,67 138.121,55 110.373,56

Valorização e Ganhos
com Ativos

486.000,00 --- 20.400,00

Outras VPA 17.366,65 179.833,28 220.228,00

Total 3.304.684,20 3.168.284,05 3.485.307,57

Déficit do exercício 76.029,04 --- ---

Variações Patrimoniais 
Diminutivas - VPD

2017 2018 2019

Pessoal e encargos 1.512.491,67 1.632.693,80 1.499.244,39

Material de consumo 13.747,55 10.738,38 10.795,19

Serviços de terceiros 608.328,20 504.416,66 524.590,39

Depreciação de bens 80.790,38 42.280,75 17.451,31

Transferências concedidas 308.265,00 293.005,40 245.627,10

Provisões para perdas 437.685,16 3.608,45 436.758,78

Outras VPD 419.405,28 243.247,44 227.472,00

Total 3.380.713,24 2.729.990,88 2.961.939,16

Superávit do exercício --- 438.293,17 523.368,41

Contribuições Taxas RRT Pessoal

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

2017 2018 2019
Demonstração contábil completa disponível em: file:///C:/Users/eventos/Downloads/Variacoes%20Patrimoniais.pdf

file:///C:/Users/eventos/Downloads/Variacoes Patrimoniais.pdf


6.4 Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias 2017 2018 2019

Receitas Correntes 2.434.471,32 2.563.887,19 2.774.380,78

Contribuições (anuidades) 800.543,63 855.197,95 909.661,29

Serviços (taxas RRT) 1.462.442,37 1.543.025,87 1.705.929,84

Receitas financeiras 154.118,67 138.121,55 110.373,56

Outras receitas correntes 17.366,65 27.541,82 48.416,09

Receitas de capital --- --- 20.400,00

Total 2.434.471,32 2.563.887,19 2.794.780,78

Déficit do exercício 282.741,50 103.181,67 ---

Despesas Orçamentárias 2017 2018 2019

Despesas correntes 2.700.100,82 2.663.301,86 2.534.453,08

Pessoal e encargos 1.537.998,79 1.626.514,98 1.540.597,90

Material de consumo 13.747,55 10.738,38 10.795,19

Serviços de terceiros 744.032,97 646.429,88 592.629,25

Encargos diversos 96.056,51 85.405,27 117.026,81

Transferências correntes 308.265,00 293.005,40 245.627,10

Desp. Exercícios Anteriores --- 1.207,95 27.776,83

Despesas de capital 17.112,00 3.767,00 4.100,07

Total 2.717.212,82 2.667.068,86 2.538.553,15

Superávit do exercício --- --- 256.227,63

Resultado Orçamentário

 (300.000,00)

 200.000,00

2017 2018 2019

Demonstração contábil completa disponível em: file:///C:/Users/eventos/Downloads/Balanco%20Orcamentario.pdf

Evolução do Resultado Orçamentário

file:///C:/Users/eventos/Downloads/Balanco Orcamentario.pdf


6.5 Balanço Financeiro

Ingressos 2017 2018 2019

Receita orçamentária 2.434.471,32 2.563.887,19 2.794.780,78

Recebimentos
extraorçamentários

328.179,26 346.844,98 339.422,37

Saldo em espécie do 
exercício anterior

711.832,82 429.725,47 325.863,15

Total 3.474.483,40 3.340.457,64 3.460.066,30

Dispêndios 2017 2018 2019

Despesa orçamentária 2.717.212,82 2.667.068,86 2.538.553,15

Pagamentos
extraorçamentários

327.545,11 347.525,63 334.803,09

Saldo em espécie para o 
exercício seguinte

429.725,47 325.863,15 586.710,06

Total 3.474.483,40 3.340.457,64 3.460.066,30

Receita Orçamentária Recebimentos
Extraorçamentários

Despesa Orçamentária Pagamentos
Extraorçamentários

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

2017 2018 2019

Demonstração contábil completa disponível em: file:///C:/Users/eventos/Downloads/Balanco%20Financeiro%20(1).pdf

file:///C:/Users/eventos/Downloads/Balanco Financeiro (1).pdf


6.6 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Ingressos 2017 2018 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Ingressos

Receita corrente 2.434.471,32 2.563.887,19 2.774.380,78

Outros ingressos 325.285,95 352.807,91 335.675,45

Desembolsos

Despesa corrente 2.697.207,51 2.660.075,79 2.530.706,16

Outros desembolsos 327.545,11 356.714,63 334.803,09

Fluxo de Caixa Líquido
das  Operações

-264.995,35 -100.095,32 244.546,98

Demonstração contábil completa disponível em: file:///C:/Users/eventos/Downloads/Demonstracao%20do%20Fluxo%20de%20Caixa.pdf

Ingressos 2017 2018 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos --- --- 20.400,00

Desembolsos 17.112,00 3.767,00 4.100,07

Fluxo de Caixa Líquido das 
Atividades de Investimento

-17.112,00 -3.767,00 16.299,93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos --- --- ---

Desembolsos --- --- ---

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA 
E EQUIVALENTES DE CAIXA

-282.107,35 -103.862,32 260.846,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA INICIAL

711.832,82 429.725,47 325.863,15

CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA FINAL

429.725,47 325.863,15 586.710,06

 (300.000,00)

 200.000,00

Geração Líquida de Caixa

2017 2018 2019

file:///C:/Users/eventos/Downloads/Demonstracao do Fluxo de Caixa.pdf


6.7 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

A Assessoria Contábil declara a conformidade contábil das

Demonstração Contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de

Mato Grosso do Sul, referente ao período de janeiro a dezembro de 2019,

no que tange ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos atos e

fatos relativos à gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

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 T 16.6 (R1) – Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que

também é a moeda funcional da Entidade.

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº

4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao

Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e

Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª edição, e Normas Brasileiras de

Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC TSP

ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 17.

As Demonstrações Contábeis do Conselho de Arquitetura e

Urbanismo de Rondônia são compostas por:

• Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio

Líquido. Evidencia qualitativa e quantitativamente a situação

patrimonial da entidade pública;

• Demonstração das Variações Patrimoniais. Evidencia as variações

quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas

decorrentes da execução orçamentária;

• Balanço Orçamentário. Evidencia as receitas e as despesas

orçamentárias;

• 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;

• Demonstração dos Fluxos de Caixa. Evidencia as

movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos

fluxos das operações, dos investimentos e dos

financiamentos.

Declaro que as informações constantes das

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração

das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço

Financeiro, Demonstração de Fluxo de Caixa, regidos pelas

diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

(MCASP) e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao

Setor Público (NBCs TSP), do Conselho Federal de

Contabilidade (CFC), relativas ao período de janeiro a dezembro

de 2019, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação

orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul.

Notas Explicativas completa disponível em:

https://transparencia.caums.gov.br/wp-content/uploads/Notas-
Explicativas-CAUMS-25.03.2020.pdf

https://transparencia.caums.gov.br/wp-content/uploads/Notas-Explicativas-CAUMS-25.03.2020.pdf


7. ANEXOS E APÊNDICES



PLANEJAMENTO

A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do

CAU/BR opinou favoravelmente à aprovação do Plano

de Ação executado pelo CAU/MS no exercício de 2019.

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR

Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº XX/2020, de

XX/XX/2020, a empresa contratada pelo CAU/BR, ATA

Contabilidade e Auditoria, responsável pela assessoria

e análise contábeis junto aos CAU/UF, concluiu: “Tendo

em vista que não constatamos nenhuma falha na

prestação de contas de 2019 do CAU MS, informamos

que a mesma está em condições de ser aprovada pela

Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do

CAU BR”.

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/MS

A Comissão de Finanças Organização e Administração

do CAU/MS emitiu a Deliberação nº 108/2018-2020 de

14/05/2020 pela aprovação da prestação de contas do

estadual relativas ao exercício de 2019, sem indicação

de ponto de ressalva ou recomendação,

posicionamento seguido pelo Plenário do CAU/MS,

mediante a Deliberação Plenária nº 213/2018-2020 de

14/05/2020.

7.1 Posicionamentos de Área, Assessoria, Instâncias e Auditoria Externa

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)

As contas do CAU/MS relativas ao exercício de

2019 foram auditadas pela empresa contratada

pelo CAU/BR, a BDO RCS Auditores

Independentes, responsável por expressar

opinião sobre as demonstrações contábeis

daquele conselho, conduzida de acordo com as

normas brasileiras e internacionais de auditoria.

O Relatório do Auditor Independente integrante

da prestação de contas expressa opinião que as

Demonstrações Contábeis apresentam

adequadamente, em todos os aspectos

relevantes, a posição patrimonial e financeira do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato

Grosso do Sul – CAU/MS, sem ressalva.

PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA

INTERNA DO CAU/BR

Em análise à formalização do processo de

Prestação de Contas do CAU/MS, aos aspectos

de gestão demonstrados, posicionamentos das

assessorias e instâncias deliberativas

pertinentes, e ao relatório e parecer da Auditoria

Independente, formamos opinião pela

regularidade do referido processo.


