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2. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
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2.1 - MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.
Arquiteto e Urbanista LUÍS EDUARDO COSTA

Eu, Luís Eduardo Costa, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) vem por intermédio desta Nota,
apresentar algumas disposições acerca da Prestação de Contas de 2018, assim como em relação ao Resultado Operacional apresentado pela
Entidade.

O Plano de Ação aprovado em 2017, para a execução dos trabalhos em 2018, continha: 17 (dezessete) iniciativas estratégicas, que abrangiam
6 (seis) projetos institucionais e 11 (onze) atividades direcionadas, todas tendo em vista o alcance da Missão Institucional do CAU/MS. Tais
iniciativas estratégicas também contribuíram para o aprimoramento da Visão Estratégica da Entidade, uma vez que os mesmos buscavam
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos, assim como tornar o CAU/MS reconhecido como referência na defesa e fomento das boas
práticas da Arquitetura e Urbanismo.

Ao longo deste Relatório Integrado de Prestação de Contas, melhor será abordado a Reprogramação do Plano de Ação, seus detalhamentos e
o que a Entidade teve de fazer para readequar o que havia planejado para o que de fato fora executado.
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Quanto aos objetivos estratégicos alcançados, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul em 2018, realizou, conforme
cumprimento ao Plano de Ação aprovado:
 

a) Palestras Realizadas na sede do conselho em parceria com a Comissão de Exercício Profissional (CEP/MS), tendo como os
temas abordados os Fundamentos gerais sobre o CAU; Utilização do título profissional; Atribuições do arquiteto e urbanista; RRT;
Ações fiscalizatórias; Etapas de um processo administrativo; Ética e disciplina. Outra realização de grande destaque se dá a
participação do CAU/MS na 13ª edição da Campanha NOME LIMPO na sede da Associação Comercial e Industrial de Campo
Grande, uma grande oportunidade para os profissionais e para a autarquia, uma vez que o conselho estava em plena campanha de
REFIS. Seu objetivo era alcançar os Arquitetos e Urbanistas que possuem débitos, mas estão aguardando uma melhor forma de
quitar suas dividas e ficar em dia com o conselho. Esta ação realizou 12 atendimentos, com valores negociados em R$ 15.900,62.
Ambas as ações estão vinculadas ao objetivo principal “Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura
e Urbanismo”;

❍

 
b) I Fórum de ATHIS do CAU/MS em parceria com a, foi realizado no auditório da UEMS e contaram com a apresentação de seis
palestrantes com a EMHA - Agência Municipal de Habitação e com a SEMADUR - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão
Urbana de Campo Grande/MS. Relaciona-se com o objetivo estratégico “Fomentar o acesso da Sociedade à Arquitetura e
Urbanismo”;

❍

 
c) A Comissão de Ensino e Formação (CEF/MS) concedeu 277 registros entre provisórios e definitivos. Realizou 2 Cerimônias de
Entrega de Certidões de Registros Provisórios para os egressos, com a entrega de “KIT CAU/MS” (cartão do conselho, cartão de
vsita, calendário do CAU/MS) e um certificado assinado pelo presidente, ambas realizadas na sede do conselho. Iniciativa ligada ao
objetivo “Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e
Urbanismo”.

❍

 
d) Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS buscando alcançar seu objetivo estratégico "Promover o exercício ético e
qualificado da profissão", apurou 58 processos de denúncias, sendo 16 Juízos de Admissibilidade de Denúncia e 21

❍
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arquivamentos.
 
A maior prioridade desta Gestão está relacionada ao atendimento do objetivo estratégico de Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e
Urbanismo. Tal objetivo realizar-se-á através de parcerias com as Prefeituras, bem como junto as Universidades do Estado de Mato Grosso do
Sul.
Outro viés importante para o CAU/MS é a busca por maior visibilidade, através das ações relacionadas à sua Comunicação Institucional,
assegurando a eficácia no relacionamento e na comunicação com a sociedade sul-mato-grossense.

Todos os resultados que serão apresentados de forma mais detalhada no decorrer deste Relatório, traduzem os esforços nesse primeiro ano
da gestão (Gestão triênio 2018-2020) para o atingimento da Missão e Visão desta Entidade, ainda há muito que fazer até o final desta gestão.
Para 2019, embora esta nota aborde o exercício anterior, uma importante decisão já fora tomada, tendo muito em vista os cálculos efetuados, e
a realidade apresentada em 2018. O Conselho possivelmente mudará de sede, ainda no primeiro semestre do presente exercício financeiro.
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.

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. 
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3. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
3.0 - Introdução

3.1 - Visão geral organizacional e ambiente externo

3.2 - Estrutura organizacional

3.0 - INTRODUÇÃO
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3.1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
 

Mensagem clara sobre missão e visão
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compreendendo a Unidade Nacional – CAU/BR e as Unidades Estaduais – CAU/UF,
autarquia criada pela Lei 12.378/2010, tem como função “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e
urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar
pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”.  O Planejamento Estratégico busca através da avaliação dos
resultados obtidos com a aplicação da estratégia atual, bem como de uma reflexão sobre os cenários de atuação e de recursos,
estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a atualização dos planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF, visando o
alcance dos objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico do CAU, que é a síntese do seu Planejamento Estratégico 2023.  O
Planejamento Estratégico 2023 foca nas prioridades, políticas, estratégias e resultados para o alcance da missão "Promover a
Arquitetura e Urbanismo para Todos" e da visão "Ser Reconhecido como Referência na Defesa e Fomento das Boas Práticas da
Arquitetura e Urbanismo".

Ambiente externo
OPORTUNIDADES

Novas tecnologias
Incertezas no novo plano de governo
Modalidade licitatória de concursos públicos de projetos
Apoio das entidades de arquitetura e urbanismo 
Parcerias com governos estaduais e municipais
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AMEAÇAS

Desinformação dos arquitetos e urbanistas e da sociedade 
Fragilidade na formação e atualização profissional
Imagem negativa dos conselhos em geral
Resistência à mudanças nos processos licitatórios voltados ao concurso público de projetos

Modelo de negócios
 1.

ANEXO - modelo de negócios.pdf - Vide anexo do tópico 3.1 no final da seção
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3.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
 

ANEXO - ORGANOGRAMA TCU.pdf - Vide anexo do tópico 3.2 no final da seção
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Anexo do tópico 3.1
MODELO DE NEGÓCIOS.PDF
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> Capacitação Continuada
> Produção e Difusão do Conhecimento
> Fomento para a Pesquisa Aplicada
> Valorização das Boas Práticas/Premiações frente 

à Sociedade

> Aplicações financeiras
> Outras receitas não identificadas

> Anuidades
> Emissão de RRT e certidões
> Fiscalização atuante (novas RRT e multas)

> Capacitação continuada - reciclagem profissional
> Reuniões plenárias e de comissões para normatização da atividade profissional

> Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, 

conferências, outros)

> Infraestrutura física ( construção e manutenção da sede)
> Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo
> Parcerias nacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de conhecimento, 

patrocínio e convênio

> Desenvolvimento/ precificação de produtos e serviços

> Capital humano

> Comunicação e marketing

> Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização

     > Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervação, registro e certificação);
     > Data Center.

> Sistema de Informação:

Online
> SICCAU
> Portal online

Presencial
> Sedes Regionais (físicas/funcionários)

> Publicidade

> Publicações

> Recursos Áudio Visuais

> Conselheiros BR e UF
> Colaboradores do CAU
> Funcionários, Contratados, Conveniados
Infraestrutura física
> Sedes Estadual e Sub sede

> Sedes Estadual e Sub sede

> Tecnologia

> SICCAU

Classificação de público alvo:
Classificação de público alvo:

> Relação de prestação de serviços
> Relação política e institucional
> Relações de fiscalização
> Relações de formação profissional e 
Relações de captação de recursos
> Relações associativas

> Programa de benefícios (convênios com 
> App/IGEO para mostrar quem são os arquitetos 

Novos para o Futuro 5 a 10 anos

> Fiscalização
> Registro e Certificação

> Articulação para Integração de Políticas Públicas

> Normatização da Atividade Profissional

> Convênio e Patrocínios

> Relações culturas e científicas

> Público infanto-juvenil

> Sociedade

MODELO DE NEGÓCIO - CAU/MS

> Desenvolvimento de produtos e serviços.

> Gestão do relacionamento

> Residência Técnica

> Plano de Fiscalização

> Gestão da informação (Gestão do Conhecimento)

> Gestão eletrônica de documentos e processos 

> Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e 

mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, 

conferências, outros)
> Comunicação
> Atendimento

 Arquitetos e Urbanistas.
> Entidades de classe.
> Empresas de caráter privado, sem fins 

> Planejamento e gestão estratégica
> Prestação de contas
> Normatização da profissão

> A sociedade.

> Órgãos públicos nas três esferas de 

governo.

> Conselhos profissionais.

Público alvo

> Redes Sociais 

> Mídia (Publicações gerais do CAU/Mídia 

subliminar)> Portal do CAU

Parceiros Estratégicos e Fornecedores Atividades Chave

Recursos Chave

Proposta de valor/Produtos e Serviços Relacionamento com o público alvo

Canal de entrega dos serviços

Estrutura de custo Fontes de Receitas

> Consultoria/orientações

> Plano de comunicação

> Treinamento/cursos de capacitação

> Convênios (implantação e funcionamento de projetos 

e pesquisas)

Valores:

> Ética e Transparência

> Excelência organizacional

> Comprometimento com a inovação

> Interlocução da arquitetura e urbanismo na 
> Unicidade e integração

> Democratização da informação e conhecimento
Produtos e Serviços:
Básicos/Essenciais Próximos 02 anos
> Acervação
> Informação e Comunicação para a Arquitetura e 

> SICCAU (considerado apenas como canal de 

entrega)
> Atendimento presencial
> Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras 

especializadas, seminários, workshops, congressos, 

conferências, outros)
> Ouvidoria CAU/BR

> Instituições de ensino e pesquisa.

> Apps

> Portal
> CRM (Customer Relationship Management)

> Inteligência geográfica

Capital Humano
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Anexo do tópico 3.2
ORGANOGRAMA TCU.PDF
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CAU/MS CAU/MS FUNÇÕES HONORÍFICAS

CONCURSO OU
LIVRE PROVIMENTO

LEGENDA

PLENÁRIO

COMISSÕES 
ESPECIAIS

CEAU

OUVIDORIA

AGFIS 1

GERENCIA GERAL

ETICA E DISCIPLINA

ENSINO E FORMAÇÃO

EXERCICIO 
PROFISSIONAL

FINANCAS E 
ADMINISTRACAO

GERFIS
Gerencia de Fiscalização

AGFIS 2
AUX. ADM
ASSESSORIA AO 

PLENÁRIO E COMISSÕES

CONTADOR

ASFIN

CORPLAN

ATD 1

ATD 2

GERAD
Gerencia Administrativa e Financeira

T.I

CORSICCAU

ASCOM
ASS.COMUNICAÇÃO

AUX. ADM
ASSESSORIA AO 

PLENÁRIO E COMISSÕES

ASSESSORIA 
JURIDICA 

2018

Reg. Interno, Art. 5. Para a execução de suas ações, o CAU/MS é estruturado em unidades organizacionais responsáveis pelos serviços 
administrativos, financeiros, técnicos e jurídicos conforme organograma aprovado em norma própria pelo Plenário do CAU/MS.

SECPRES

AUX. ADM
ASSESSORIA A 
FICALIZAÇÃO

ASSESSOR ESPECIAL 
DA PRESIDENCIA

AUX. ADM
ASSESSORIA AO 

PLENÁRIO E COMISSÕES

CONSELHO DIRETOR PRESIDÊNCIA

COMISSÕES 
PERMANENTES

ÓRGÃOS 
CONSULTIVOS

GRUPOS DE 
TRABALHO

COMISSÕES 
TEMPORÁRIAS

SECGE
Secretaria Geral

ESCRITÓRIOS 
DESCENTRALIZADOS
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS CAU/MS 2018 

TITULO DE CARGO: OUVIDOR 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

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

Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

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

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

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

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

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: - - - 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (  ) 

TITULO DE CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

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

Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

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

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

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

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: -- 

Provimento:  Livre Provimento ( )  Concursado (  ) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
TITULO DE CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

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

Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

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

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

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

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

pelos profissionais para discussão em comissão. Coordenar os diretores de subsedes do 

CAU/MS, interlocução junto aos municípios, recebimento e qualificação de denúncias em todo 

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

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual:  

Provimento:  Livre Provimento ( )  Concursado (  ) 

TITULO DE CARGO: SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Médio  

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

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pelo gerenciamento dos compromissos e 

agenda da presidência, cerimonial, elaboração atas da plenária, gestão de documento, 

protocolo, arquivo, controle de correspondência e apoio ao plenário. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Talita Assunção Souza 

Provimento:  Livre Provimento ( )  Concursado ( X ) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
TITULO DE CARGO: GERÊNCIA GERAL 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

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

Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

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

Descrição Sumária das Atividades: supervisão geral e gestão estratégica. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: - - - 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (  ) 

TITULO DE CARGO: Assessor Jurídico 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Direito 

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

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

registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil.  

Descrição sumária das atividades: planejar, organizar e executar as atividades da Área Jurídica 

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

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

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Diego Luiz Rojas Lübe 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
TITULO DE CARGO: Procurador Jurídico 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Direito 

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

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

registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil.  

Descrição sumária das atividades: planejar, organizar e executar as atividades da Área Jurídica 

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

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

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Elias Pereira de Souza 

Provimento:  Livre Provimento ( X )  Concursado ( ) 

 

TITULO DE CARGO: GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

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

Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

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

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

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

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

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Fabrícia de Carvalho Torquato 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
TITULO DE CARGO: AGENTE FISCAL 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência de Fiscalização 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

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

Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

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

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

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

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

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

Número de Vagas: 02 

Ocupante Atual: Felipe Lordello 

Ocupante Atual: Maiara Sommer 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

TITULO DE CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência de Fiscalização 

Escolaridade: Nível Médio  

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

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

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

controle de correspondências, assessoria as comissões, apoio as gerências comissões e 

plenária, elaboração de deliberações, apoio a secretaria geral. Planejar, organizar e gerenciar 

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

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

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Alex Taylor Franco Saldanha 

Provimento:  Livre Provimento ( )  Concursado ( X ) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
TITULO DE CARGO: GERÊNCIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

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

Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

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

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

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

deste conselho. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Claudio Lisias Lucchese 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

TITULO DE CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Médio  

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

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela manutenção e instalação de 

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

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

eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Saulo Pereira da Silva 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
TITULO DE CARGO: CONTADOR 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Superior em Contabilidade 

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

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

registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade. 

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

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

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

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

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

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Moacir Dias Cardoso Junior 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

TITULO DE CARGO: ASSISTENTE FINANCEIRO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Médio  

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

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

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

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

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

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

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Juliana Evangelista 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
TITULO DE CARGO: COORDENADORA DE PLANEJAMENTO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Médio  

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

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

Descrição Sumária das Atividades: responsável pela elaboração do planejamento 

orçamentário anual, reformulações e acompanhamento quadrimestral das execuções 

orçamentárias. Planejar, organizar e gerenciar as atividades da área com base nas 

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

eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Keila Fernandes 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

 

TITULO DE CARGO: ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Gerência Administrativo e Financeiro 

Escolaridade: Nível Fundamental  

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

por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

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

 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Manoel Quirino Marques Neto 

Provimento:  Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
TITULO DE CARGO: SECRETÁRIO GERAL 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Presidência 

Escolaridade: Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo  

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

Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

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

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

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

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

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

comissões e plenário. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Gill Abner Finotti 

Provimento: Livre Provimento (X)  Concursado (  ) 

TITULO DE CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Secretaria Geral 

Escolaridade: Nível Médio  

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

instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 

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

controle de correspondências, assessoria as comissões, apoio as gerências comissões e 

plenária, elaboração de deliberações, apoio a secretaria geral. Planejar, organizar e gerenciar 

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

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

Número de Vagas: 03 

Ocupante Atual: Pollyanna Meireles Cordeiro 

Ocupante Atual: Leonardo de Oliveira Fava 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL – CAU/MS 
Ocupante Atual: Isabela Furtado 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 

TITULO DE CARGO: ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 

ENTIDADE: CAU/MS     LOTAÇÃO: CAMPO GRANDE/MS 

Subordinação: Secretaria Geral 

Escolaridade: Nível Superior em Comunicação Social  

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

Comunicação Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

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

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

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

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

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

trabalho. 

Número de Vagas: 01 

Ocupante Atual: Stephanie Lara Souza Ribas 

Provimento:  Livre Provimento (  )  Concursado (X) 
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
4.0 - Introdução

4.1 - Informações sobre dirigentes e colegiados

4.2 - Atuação da unidade de auditoria interna

4.3 - Informações da empresa de auditoria independente contratada

4.4 - Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

4.5 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário

4.6 - Canais de acesso do cidadão

4.6.1 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários

4.6.2 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

4.6.3 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
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4.0 - INTRODUÇÃO
 

A presente seção 4 – Planejamento organizacional e resultados, que agora apresentamos, visa o acompanhamento e execução do Plano de
ação e Orçamento do exercício de 2018.

Trazendo os resultados apresentados com os indicadores do mapa estratégico e dos projetos e atividades, com metas físicas e financeiras que
permitam comparar os resultados alcançados com aqueles projetados no Plano de Ação aprovado para 2018.
 
No exercício de 2018, tivemos uma reprogramações do Plano de Ação para o ano de 2018, que sera detalhada nos próximos subitens. O Plano
de Ação para este exercício de 2018, foram desenvolvidas 17 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 11 atividades.
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A estrutura organizacional do CAU/MS é composta por dois grandes setores: o Executivo (presidência) e o Legislativo (plenário). Ao primeiro,
compete a execução das atividades administrativas do Conselho, cuja responsabilidade de coordenação é da Gerência Geral; ao segundo,
competem os atos normativos para o funcionamento do Conselho e do exercício profissional, cuja responsabilidade das atividades operacionais
de apoio é da mesa diretora.
O PLENÁRIO CAU MS é a instância máxima do Conselho. Composta por 09 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, eleitos por
processo democrático. Todas as atribuições dos Conselheiros são exercidas pelo Titulares e na ausência, os seus suplentes exercem a
titularidade. O CAU/MS possui 4 (quatro) comissões permanentes, sendo elas:
A) Comissão de Exercício Profissional (CEP/MS);
B) Comissão de Finanças e Administração (CFA/MS);
C) Comissão de Ética e Disciplina CED/MS; e
D) Comissão de Ensino e Formação.
Todas as reuniões ordinárias são realizadas na sede do conselho, conforme calendário aprovado em plenária.
O acompanhamento das reuniões mensais é aberto a odos os profissionais das áreas da Arquitetura e Urbanismo.

Nesta seção, ainda será abordado os canais de acesso ao cidadão, como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
passará a dispor quanto aos seus canais de comunicação com a sociedade sul-mato-grossense e com a sociedade como um todo.
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4.1 - INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS
 

Dirigente: LUIS EDUARDO COSTA

CPF: 543.985.681-15

Cargo: Presidente

Registro Profissional: A228494

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

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

Data do Ato de designação: 04/01/2018

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: ALINE DIAS SANBRIA

CPF: 002.937.661-00

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A493210

Entidade: CAUMS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:
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Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: MELLINA BLOSS ROMERO

CPF: 022.990.921-37

Cargo: Vice - Presidente

Registro Profissional: A637505

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

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

Data do Ato de designação: 04/01/2018

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: RUBENS FERNANDO PEREIRA DE CAMILLO

CPF: 033.462.148-85

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A126632
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Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: OSVALDO ABRAO DE SOUZA

CPF: 081.788.101-82

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A48747

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: TERMO DE POSSE DOS CONSELHEIROS FEDERAIS ELEITOS PARA O MANDATO 2018 2020

Data do Ato de designação: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: FABIO LUIS DA SILVA
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CPF: 556.066.010-87

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A270016

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: TERMO DE POSSE DOS CONSELHEIROS FEDERAIS ELEITOS PARA O MANDATO 2018 2020

Data do Ato de designação: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: FABIANO COSTA

CPF: 614.816.101-04

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A304395

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018
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Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: ANDRE ARAUJO ZAGO

CPF: 182.423.628-07

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A298174

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: PAULO CESAR DO AMARAL

CPF: 257.178.471-49

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A128368

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:
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Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: EDUARDO LINO DUARTE

CPF: 711.340.851-68

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A510505

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: BRUNO BARBIERI DE ALENCAR

CPF: 016.982.241-92

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A887536
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Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: GUSTAVO KIOTOSHI SHIOTA

CPF: 600.695.541-53

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A329495

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: KELLY CRISITNA HOKAMA
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CPF: 839.502.141-00

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A776831

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: FABIO HENRIQUE MENONCIN

CPF: 695.176.141-87

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A505293

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018
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Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: NEILA JANES VIANA VIEIRA

CPF: 367.040.321-34

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A239194

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: IVANETE CARPES RAMOS

CPF: 559.047.931-20

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A592986

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:
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Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: RODRIGO GIANSANTE

CPF: 296.574.768-01

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A455423

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: VINICIUS DAVID CHARRO

CPF: 025.269.951-32

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A690007
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Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: CARLOS LUCAS MALI

CPF: 173.580.431-20

Cargo: Conselheiro

Registro Profissional: A760528

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGUINI
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CPF: 362.746.660-87

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A1280384

Entidade: CAU MS

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 73 CAU MS

Data do Ato de designação: 19/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais
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4.2 - ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
 

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

SISTEMÁTICA DE CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA
INDEPENDENTE

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

NOME DA EMPRESA CONTRATADA BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES
– SOCIEDADE SIMPLES CPNJ DA CONTRATADA 54.276.939/0001-79

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

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

DATA DO CONTRATO 06/09/2018 VALOR DO CONTRATO R$254.650,36

SERVIÇOS CONTRATADOS
Execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre os controles internos e as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quanto às posições financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil – CAU/BR e dos 27 Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O quarto termo aditivo contratual assinado com a licitante em 06/09/2018 teve vigência contratual alterada, visando à adequação às
necessidades da Administração, dentro dos limites legais da Lei nº 8.666/93
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4.4 - ATIVIDADES DE CORREÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS
 

Não foi identificado até o momento nenhum ilícito no CAU/MS e nem houve a necessidade de instauração dessa estrutura.
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4.5 -  MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AO
ERÁRIO
 

Não houve necessidades de apuração de responsabilidade por danos
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4.6 - CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO
 

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

Análise Crítica
As informações apuradas foram extraidas do relatório de sistema de Tele Atendimento Qualifiado - TAQ.

No Relatório realizado pelo setor de Planejamento Estratégico do CAU/MS, na avaliação de desempenho através de Indicatores Estratégicos,
cujo objetivo avaliado é " Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com ps arquitetos e urbanistas e a sociedade, avaliou-se o
Índice de atendimento do estado em 75%Em 2018 o CAU/MS  obteve a variação de 10  pp refere-se aos contatos com diversas solicitações.
Os atendimentos realizados em 2018, consiste em 50% via telefone, 11% presencial e 39% via email. Os serviços mais realizados neste
período, foram:  Montagem de Registro Profissional , Atualização Cadastral, Pedidos de Informações e Suporte. Informações contidas no
Relatório da TAQ - tele Atendimento Qualificado e Relatórios Apresentados pelo setor de Atendimento do CAU/MS. No que diz respeito a Índice
de satisifação com a solução da demanda do estado, atingiu-se 86%, sendo que a meta prevista era de 90%.A diferença ocorreu devido a 70%
dos arquitetos não aguardou ou não avaliou o nosso atendimento.

Outros canais de relacionamento são utilizados:

Redes Socias;
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);
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Ouvidoria CAU/BR;
Programa de benefícios (convênios com instituições ensino, plano de saúde, outros)
App/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das obras.
 

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

19 25 7 0 734

Canais de Acesso
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4.6.1 - AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS USUÁRIOS
 

ANEXO - Resultado Anual - Mato Grosso do Sul (1).pdf - Vide anexo do tópico 4.6.1 no final da seção
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4.6.2 - MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO
DA UNIDADE
 

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

Endereço do portal da transparência
http://transparencia.caums.gov.br/

Informações disponíveis ao Cidadão
O CAU/MS disponibiliza através do portal da transparência as seguines informações:
Frequência dos Conselheiro do CAU;
Instituição;
Chamadas Públicas;
Contratos e Convênios;
Planejamento e Gestão;
Orçamento e Finanças;
Diárias e Passagens;
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Eleiçoes do CAU;
Consulta Pública;
Organogramas e Cargos;
Quadro de Empregados e Estagiários;
Tabelas de Remuneração;
Folhas de Pagamento;
Concurso Público;
Prestação de Contas CAU/BR;
Prestação de Contas CAU/MS;
Acesso a informação; entre outros.

Análise crítica
Portal da Transparência do CAU.MS foi desenvolvido no ano de 2016 e ainda está em fase de adaptação e adequação dos conteúdos exigidos
na Lei nº 12.527/2011.
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4.6.3 - MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
 

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

1) Repaginação do piso do passeio público com indicativos podotáteis de direção e
alerta conforme legislação municipal e NBR 9050;
2) Implantação de elevador para acesso ao pavimento superior que abriga a presidência;
3) Construção de rampa de acesso a edificação nos padrões NBR 9050/2004;
4) Construção de sanitários acessível nos padrões NBR 9050/2004 (pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida);
5) Vagas de estacionamento para idosos e pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; Indicativos braile;
Dessa maneira foram garantidos os direitos de libre circulação e acesso em cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a
Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis.
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Anexo do tópico 4.6.1
RESULTADO ANUAL - MATO GROSSO DO SUL (1).PDF
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Período de 25/12/2017 a 24/12/2018

TAQ - Tele Atendimento Qualificado

Resultado Anual

Mato Grosso do Sul
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ATENDIMENTOS POR CANAL

 408 Ligações

 309 Chat

 17 E-mail
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REGISTROS - CRM

Motivo de contato com o atendimento do CAU Brasil

 Foram 734 registros realizados, correspondentes à 740 contatos atendidos.

(81,09%)

(11,97%)

(3,40%)

(2,59%)

(0,95%)

*A diferença entre o número de contatos e quantidades de registro, refere-se às ligações que caíram no início do atendimento e o atendente 

não teve habilidade para realizar o registro.

Alinhamento realizado com os atendentes de que devem ser realizados 100% dos registros. 59



REGISTROS - CRM

Informação

Reclamação
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ANÁLISE DAS DEMANDAS DE INFORMAÇÃO

CAU Assuntos Gerais

 Comunicação / Notícias (4%)

 Orientação Legislação (4%)

 Atribuição Profissional (3%)

 Ache um Arquiteto (2%)

 Tabela de Honorários (1%)

Registro Profissional

 Envio de Documentos Anexados (6%)

 Suspensão / Cancelamento de Registro (3%)

 Orientação Pré-Cadastro (3%)

 Alteração de Dados (2%)

 CRQ / PF (2%)

Anuidade

 Dúvidas sobre Valores / Boleto (8%)

 Parcelamento (6%)

 Refinanciamento (1%)

 Dúvidas sobre Desconto / Isenção (1%)

 Geral (Ouvidoria) (0,17%)

RRT

 Simples (16%)

 Dúvidas sobre Taxas (7%)

 Retificador Geral (3%)

 Status Dúvidas sobre Baixa (2%)

 Mínimo (2%)
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ANÁLISE DAS DEMANDAS DE INFORMAÇÃO

Registro Pessoa Jurídica

 Envio de Documentos Anexados (2%)

 Responsável Técnico (1%)

 Critérios Para Registro CAU (1%)

 Suspensão / Cancelamento De Registro (1%)

 Atualização Cadastral (1%)
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ANÁLISE DAS DEMANDAS DE RECLAMAÇÃO

Suporte

 Problema Com Login/Senha (24%)

 Sistema Indisponível (16%)

 Usabilidade SICCAU (4%)

 Lentidão Do Sistema (4%)

RRT

 Dúvidas Sobre o Boleto (28%)

 Simples (8%)

 Retificador Geral (4%)

CAT

 Indisponibilidade Devido Pendência (4%)

CAU Assuntos Gerais

 Contatos Fone / Cel / E-mail (4%)

Eleições

 Obrigatoriedade / Multa (4%)
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO

94% ficaram satisfeitos e muito satisfeitos - Meta 90% de satisfação

A diferença de valores entre o “total geral” e o “número de atendimentos” ocorre, pois não são todos os arquitetos que fazem a 

avaliação do atendimento.
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5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
5.0 - Introdução

5.1 - Gestão de riscos e controles internos
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5.0 - INTRODUÇÃO
 

Nesta seção do Relatório de Gestão do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2018, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato
Grosso do Sul (CAU/MS) tratou para o item Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos:

a) Sua implementação da estrutura para gerenciar riscos, definindo a estratégia e o momento apropriado para implementação da estrutura;
b) Aplicação da política e o processo de gestão de riscos aos processos organizacionais;
c) Atendimento aos requisitos legais e regulamentares;
d) Tomada de decisões, incluindo o desenvolvimento e o estabelecimento de objetivos, sendo estes alinhados com os resultados dos
processos de gestão de riscos;
e) Manutenção das sessões de informação e treinamento de seus colaboradores;
f) Consulta e comunicação com as partes interessadas a fim de assegurar que a estrutura da gestão de riscos continua apropriada.
A fim de assegurar que a gestão de riscos é eficaz e continua a apoiar o desempenho organizacional, convém que a organização:

1 - Meça o desempenho da gestão de riscos utilizando indicadores, os quais devem ser analisados criticamente de forma periódica para
garantir sua adequação;
2 - Meçam periodicamente o progresso obtido, ou o desvio, em relação ao seu plano de gestão de riscos;
3 - Analise criticamente de forma periódica se a política, o plano e a estrutura da gestão de riscos ainda são apropriados, dado o contexto
externo e interno, ao qual a Entidade esteja inserida;
4 - Reporte sobre os riscos, sobre o progresso do plano de gestão de riscos e como a política de gestão de riscos está sendo seguida, e
analise criticamente a eficácia daestrutura da gestão de riscos.
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5.1 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
 

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

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul  (CAU/MS),  Autarquia Federal  representativa de classe, criada por lei
específica, tem como sistemática de gestão dos riscos operacionais, a implantação de controles internos gerenciais, bem como o levantamento
de informações que possam mitiga-los, reduzi-los ou evitá-los.
O CAU/MS vem buscando a melhor excelência de Gestão Financeira e Operacional dos recursos aportados a esta Entidade, uma vez que para
atender a um ditame de sua criação qual seja a valorização do profissional de arquitetura e urbanismo, sempre busca como respaldo a boa
aplicação destes recursos financeiros e, obedecendo ao princípio basilar da qualidade do valor gasto em detrimento da quantia efetivamente
despendida.
Como técnicas administrativas o CAU/MS possui como entendimento gerencial a necessidade de destinação de verbas orçamentárias já
dispostas no planejamento (Plano de Ações) para a capacitação do quadro efetivo, participação em cursos e palestras de seus colaboradores,
análise financeira e econômica dos riscos operacionais, o que revela o interesse desta unidade gestora para com a Governança corporativa e a
busca de melhores práticas de gestão.
No ano de 2018 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
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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
Quadrimestralmente 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.
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6. RESULTADO DA GESTÃO
6.0 - Introdução

6.1 - Objetivos e Metas

6.2 - Resultados
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6.0 - INTRODUÇÃO
 

“O Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compreendendo a Unidade Nacional – CAU/BR e as Unidades Estaduais – CAU/UF, autarquia
criada pela Lei 12.378/2010, tem como função “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela
fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício
da arquitetura e urbanismo”.
O Planejamento Estratégico busca através da avaliação dos resultados obtidos com a aplicação da estratégia atual, bem como de uma reflexão
sobre os cenários de atuação e de recursos, estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a atualização dos planos de ação do
CAU/BR e dos CAU/UF, visando o alcance dos objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico do CAU, que é a síntese do seu Planejamento
Estratégico 2023.
O Planejamento estratégico 2023 foca nas prioridades, políticas, estratégias e resultados para o alcance da missão Promover a Arquitetura e
Urbanismo para Todos e da visão Ser Reconhecido como Referência na Defesa e Fomento das Boas Práticas da Arquitetura e Urbanismo.
O Plano de Ação de 2018 realizado com base no Planejamento Estratégico até 2023, elaborado de forma integrada com os parceiros internos.
Os projetos e atividades – metas, resultados e indicadores de desempenho, focaram a contribuição a cada objetivo estratégico.
O Plano de Ação do CAU/BR e dos CAU/UF para o  exercício  de 2018 seguem as premissas e orientações estratégicas traçadas no
Planejamento Estratégico do CAU - na visão de longo prazo 2023, objetivando ao atendimento às perspectivas e objetivos estratégico que
se apresentam no Mapa Estratégico. Para a elaboração do Plano de Ação, Planejamento Tático e Operacional, estruturado em iniciativas
estratégicas - projetos e atividadesvinculados aos objetivos estratégicos priorizados para o exercício, as orientações e destinações estratégicas
de recursos estão em conformidade com as políticas e prioridades estabelecidas pelo Conselho, para 2018, na forma das Diretrizes para
Elaboração do Plano de Ação, aprovadas. No decorrer do exercício, frente às metas realizadas e resultados alcançados no período, bem como
a novas políticas e diretrizes que se façam necessárias
para um melhor desempenho da atuação do Conselho, na busca do alcance de sua Missão e Visão, e em prol do fortalecimento da profissão e
da arquitetura e urbanismo, as correções  de rumo que se fizeram necessários foram objeto de ajustes no processo das reprogramações do
Plano de Ação e Orçamento 2018,  que ocorreram no período, observando as prioridades e  estratégias  definidas nas Diretrizes para
Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, na forma aprovada pelo Plenário. Os limites e condições de alocação de recursos
estratégicos para o exercício de 2018 situaram-se, praticamente, nas metas previstas/aprovadas para o exercício. As variações frente às
metas previstas justificaram pelas adequações realizadas pelo CAU/BR, visando a um melhor atendimento às políticas e prioridades de
atuação estabelecidas no alcance da Missão e Visão do Conselho.”
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6.1 - OBJETIVOS E METAS
 

Visão Geral

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada
O Planejamento  Estratégico  definido  pelo  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil  para  2018,  tem como objetivo  orientar  o
planejamento e as ações do CAU/BR e dos CAU/UF. Estabelecer, de maneira sistematizada um caminho para a atuação do Conselho na
busca do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, bem como de sua excelência na gestão, mediante um
conjunto de políticas e estratégias formuladas frente ao diagnóstico do cenário atual e dos objetivos estratégicos projetados para 2018.

Visão
Ser reconhecido como referência na defesa e formento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

Missão
Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos

Valores
Os Valores estabelecidos para o CAU são:
Ética nas relações e nos procedimentos.
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Comprometimento com a sociedade e os arquitetos e urbanistas.
Conhecimento sobre o ambiente de sua atuação.
Competência técnica dos seus profissionais.
Incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento profissional.
Articulação e atuação em rede de parcerias estratégicas.
Estímulo à cooperação.
Gestão com foco em resultados.

Diagnóstico Estratégico

Análise de ambiente interno
Analisando  o  ambiente  interno  do  CAU/MS  temos  como  ponto  forte  a  disponibilidade  de  tecnologias  usadas  em  âmbito  nacional,
permitindo atendimento de forma igualitária entre as Unidades Federativas, bem como o suporte técnico do CAU/BR realizado por meio do
Centro de Serviços Compartilhados o que permite maior agilidade na solução das demandas dos profissionais.
Como ponto fraco, destaca-se a limitação de recursos financeiros, bem como a fragilidade no sistema utilizado denominado SICCAU, relatórios
incosistentes e não confiáveis.
Outra  fraqueza  vivenciada  no  exercício  em  questão  foi  a  mudança  de  gestão,  pois  houve  a  necessidade  de  instruir  os  novos
conselheiros titulares e suplentes para o desenvolvimento de suas competências no âmbito do Conselho, acarretando em algumas dificudades
na conduções das ações propostas no decorrer do ano.

Análise de ambiente externo
Analisando o ambiente externo, no âmbito das oportunidades, o CA U/MS contou com maior divulgação e disseminação de suas ações
por meio da Assessoria de Comunicação.
A partir de realizações das trasmissões ao vivo da Plenária. o grande evento de Assistência Técnica realizada em parceria com a SEMADUR -
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande/MS e EMHA - Agência Municipal de Habitação e a disponibilidade
do espaço da Plenária na sede do Conselho para eventos voltados ao profissionais de Arquitetura e Urbanismo do estado e sociedade em
geral, acarretando na sua maior visibilidade e mostrando a importância do conselho de classe para a valorização da profissão de arquitetura e
urbanismo no estado.
Por sua vez, o país vem passando por uma crise financeira e política impactando, dentre outros setores, a queda dos quantitativos de
obras/projetos e, consequentemente, o aumento do desemprego da classe. 

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
Dentre os principais fatores críticos, destaca-se a mudança de gestão de, praticamente, todos os conselheiros da gestão anterior, pois ainda há
a necessidade de familiaridades destes no engajamento do processo de implementação e execução do planejamento estratégico.

Elaboração da Estratégia

Identificação da estratégia atual
-Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo;
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.
- Assegurar a eficácia no atendimento e comunicação com a Sociedade;
- Aprimorar e inovar os processos e ações.

Identificação da estratégia futura
Para a estratégia futura o CAU/MS continuará priorizando as estratégias de "Tornar a fiscalização um vetor  de melhoria do exercício
da arquitetura e urbanismo" e
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"Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade". 
Uma das prioridades desta gestão está relacionado ao objetivo estratégico " Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo",
através de parcerias com Prefeituras e Universidades do estado, bem ampla divulgações dessas ações. O CAU/MS busca dar mais visibilidade
ao conselho através de ações relacionadas ao projeto Comunicação Institucional, vinculado ao objetivo estratégico "Assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicação com a sociedade".

Objetivos e Metas
Macro Objetivo:
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.

❍

Macro Objetivo:
Comunicação
Tendo como objetivo principal vinculado ao mapa estratégico do conselho "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com
a sociedade", sendo realizadas 1 iniciativa estratégicas denominada: Comunicação Institucional Concentrando 3,1% da arrecadação
liquida deste conselho.

❍

Macro Objetivo:
Fiscalização
Tendo como objetivo principal vinculado ao mapa estratégico do conselho "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da
arquitetura e urbanismo", sendo realizadas 3 iniciativas estratégicas denominadas: Fiscalização do Exercício Profissional do CAU/MS
Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização Ações da CEP Concentrando 32,2% da arrecadação liquida deste conselho.

❍

Macro Objetivo:
Pessoas e Infraestrutura

❍
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Tendo como objetivo estratégicos locais vinculados ao mapa estratégico do conselho "Ter sistemas de informação e infraestrutura que
viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade", sendo realizadas 2 iniciativas estratégicas
denominadas: Manutenção E Aprimoramento Das Atividades Do CAU/MS Aquisição De Bens Móveis E Estruturação Das Subsede Do
CAU/MS E "Construir cultura organizacional adequada à estratégia", sendo realizado 1 iniciativa estratégica denominada: Manutenção E
Desenvolvimento Das Atividades Da Presidência Concentrando em sua totalidade 53,7% da arrecadação liquida deste conselho.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura
e urbanismo no estado do Mato Grosso do Sul, desenvolveu 17 iniciativas estratégicas sendo 6 projetos e 11 atividades.
O projeto Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Presidência,  ligado ao objetivo estratégico Construir cultura organizacional
adequada à estratégia,  que concentrava 2,3%  da arrecadação líquida deste conselho. O projeto Comunicação Institucional, vinculado ao
objetivo estratégico de Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade, que concentrava 3,1%  da arrecadação líquida
deste conselho.  Em prol  da Fiscalização do exercício  profissional,  o  CAU/MS, realizou projetos e atividades (Comissão do Exercício
Profissional - CEP/MS) e (Centro de Serviços Compartilhados – Fiscalização), os quais objetivaram ao alcance do objetivo principal Tornar a
fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo, que concentrava 32,2%  da arrecadação líquida deste conselho.  O
projeto Manutenção das reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões e do Plenário e atividade Centro de Serviços Compartilhados –
Atendimento, os quais objetivaram ao alcance do objetivo Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e
Urbanistas. Os valores orçados para estes projetos e atividades no plano de ação foram de 13,2% sobre a arrecadação liquida. O CAU/MS
buscou aperfeiçoar seu quadro efetivo para melhor atender aos profissionais e à sociedade em geral de maneira mais adequada. Para que isso
fosse realizado o projeto denominado "Capacitação do quadro efetivo" com valores que contemplavam 2,5% do valor total da respectiva folha
de pagamento, tendo como objetivo principal de Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores. O projeto denominado "Patrocínio”
tinha como objetivo principal Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e
Urbanismo e destinou 0,7% da Receita da Arrecadação Líquida. O projeto Assistência Técnica ligado ao objetivo estratégico Fomentar o
acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo, com valores que contemplavam 2% da Receita da Arrecadação Líquida deste conselho.  O
projeto de "Aquisição de bens móveis e estruturação das sub sedes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
(CAU/MS)" e atividade "Manutenção e aprimoramento das atividades do CAU/MS", ambos vinculados ao objetivo Ter sistema de informação e
infraestrutura que viabilizam a gestão e o atendimento dos Arquitetos e Urbanistas e a sociedade,  foram realizados em prol  do bom
funcionamento e andamento das atividades da sede e sub sedes. O valor orçado concentrava em 51,3%  da arrecadação líquida deste
conselho. 

JUSTIFICATIVA E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2018:
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No decorrer do exercício de 2018, às metas realizadas e resultados alcançados no período, foram ajustadas no processo das reprogramações
do Plano de Ação e Orçamento 2018, que ocorreram no período, observando as prioridades e estratégias definidas nas Diretrizes para
Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação 2018 do CAU/MS. Em relação as despesas em 2018 foi ligeiramente inferior (cerca de
1,00%) com relação ao total das despesas de 2017, o que representou uma economia de aproximadamente R$ 36.000,00 (trinta e seis mil
reais).
Ainda dentro do viés contenção de despesas, o CAU/MS não poupou esforços em tentar alcançar um resultado positivo, ou ao menos nulo
(despesas igual as receitas). Foram tomadas as seguintes medidas em 2018:
1. Transferência das Reuniões das Comissões Permanentes que ocorriam no período matutino, para o período de expediente da Entidade,
evitando assim o dispêndio com Horas Extras dos colaboradores envolvidos;
2. Encerramento/fechamento da Sub sede do CAU/MS em Dourados (MS), em dezembro de 2018, por não atender a disposição do CAU/BR e,
dentre outros motivos, ser o atendimento aos profissionais hoje, quase todo realizado na Capital (Campo Grande);
3. Solicitação de interrupção e corte de linhas telefônicas pelo CAU/MS, as quais eram pouco utilizadas, porém eram cobradas franquias e
mensalidades regulamente;
4. A renegociação do valor do aluguel da sede do Conselho em Campo Grande (MS), que passou de R$ 21.082,48 (vinte e um mil e oitenta e
dois reais e quarenta e oito centavos), no primeiro trimestre de 2018, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para os demais meses do exercício;
5. Corte de despesas com diárias e auxílio deslocamento para conselheiros e convidados, o que representou uma economia de mais de R$
30.000,00 (trinta mil reais), quando comparado com 2017;
6. Houve o corte de gastos com serviços de terceiros, remanejamento de pessoal, e aproveitamento da atual estrutura já existente a qual
estava em parte obsoleta, para a produção dos afazeres e manutenção das atividades da Entidade, otimizando espaço e gastos.
Por conseguinte, os reais impactos de tais contenções de despesas apresentadas acima, somente serão de fato observados, quando do
enceramento do exercício financeiro de 2019. 
As Despesas com pessoal este conselho optou em  cumprir com o disposto na Deliberação da Comissão de Finanças e Administração nº
23/2018-2020 (49ª Reunião Ordinária da CFA), que dispõe acerca da defasagem salarial de 19,79%, com relação aos funcionários do CAU/MS,
que não tiveram totalmente reajustados seus salários nos exercícios financeiros de 2014 a 2017.

 
ANEXO - GRAFICOS INDICADORES E LIMITES.pdf - Vide anexo do tópico 6.1 no final da seção
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6.2 - RESULTADOS
 

 
A atuação do CAU/MS, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, conforme seu Mapa Estratégico, obteve os seguintes
resultados: 
I. Na busca do alcance do objetivo estratégico de Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo, foi
executada a atividade de "Fiscalização do exercício profissional do CAU/MS" na qual estava previsto o investimento inicial de R$ 696.400,00 e
foi executado R$ 651.402,33, que corresponde a uma execução de 97,3% do estimado. Os resultados relevantes na fiscalização foram:
Diligências para verificação de denúncias e fiscalização no bairro Residencial Siena e Condomínio Moradas Dourados, resultando em 5
relatórios de fiscalização arquivados por inexistência de fato gerador, 2 notificações arquivadas regularizados nesta fase, e 1 auto de infração;
A palestra na sede do conselho contou com a participação de 57 profissionais tendo como os temas abordados Fundamentos gerais sobre o
CAU; Utilização do título profissional; Atribuições do arquiteto e urbanista; RRT; Ações fiscalizatórias; Etapas de um processo administrativo;
Ética e disciplina. Neste ano houve mudança de Gerência de Fiscalização ocasionando uma restruturação nas ações fo conselho. O CAU/MS
por sua vez realizou 1 visita em municípios,128  notificações preventiva, 265 Obras Fiscalizadas, 8 diligências e 86 Denúncias Apuradas, 345
Relatórios gerados e 195 Autos de Infração. Conforme informações passadas pela Gerência de Fiscalização.  Multa (separado por leigos,
pessoas jurídicas e profissionais): •Multa: 313 inscrições no total, sendo 45 leigos, 172 profissionais e 96 P.J.  Anuidades (pessoas  jurídicas e
profissionais – 2012 até 2016 – conforme o débito): 526 processos administrativos 2018 PF e 110 PJ; 208 Notificações Administrativas sendo
170 PF e 38 PJ. Protestos relativos à multa 16 leigos, 76 PF e 28 PJ 120 processos de multas no total. Em relação à quantidade de protestos,
dos 120 protestos encaminhados ao Cartório, 49 foram pagos, sendo 16 direto no Cartório, 33 junto ao CAU após terem sido protestados e 5 já
estavam quitados, mas foram enviados ao Cartório de forma equivocada, sendo retirados posteriormente. Obs.: 2 - em relação à receita sobre
ações de protesto o Cartório arrecadou R$ 4.596,69 e o CAU/MS R$ 16.281,46, totalizando R$ 20.878,15 (vinte mil oitocentos e setenta e oito
reais e quinze centavos). Obs.: 3 - 17 processos foram protestados por Edital. Existem, ainda, outros 79 processos protestados, num total de
96. Execuções Fiscais sobre anuidades 53 processos ajuizados todos de PF, sendo 33 ajuizados em 2018. • Destes, 03 foram quitados, 05
estão parcelados e em outros 02 houve penhora. • R$ 10.770,41 foi recebido, R$ 12.913,32 foi parcelado e R$ 6.656,72 foi penhorado, total de
R$ 30.340,45; Na Campanha Nome Limpo o conselho realizou 12 atendimentos, onde foram negociados um total de R$ 15.900,62 deste valor
R$ 6.410,17 para pagamento ainda em dezembro/2018 e o restante (R$ 9.490,45) em parcelas que variam de 05 a 25. Somente dois dos
interessados que negociaram estão inscritos em Dívida Ativa, ambos na fase administrativa. Ainda relacionado a esse objetivo, a Comissão de
Exercício Profissional do CAU/MS relatou 192 processos, 20 deliberações, encaminhou 34 processos e julgados no Plenário do CAU/MS, 14
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processos encaminhados ao CAU/BR, sendo 11 julgados e 3 aguardando julgamento. Outra ação que não pode ser realizada as palestras que
estavam programadas para as maiores cidades do estado em parceria com as Comissões Permantes junto ao setor de Fiscalização não foram
realizadas devido a cortes nos gastos do CAU. Outra meta não realizada foi  os encontros semanais para debates sobre a profissão,
denominado Palavra Livre: Exercício Profissional. O CAU/MS ao efetuar o acompanhamento das suas receitas frentes as despesas não mediu
esforços na redução das despesas variáreis do conselho, ao  tentar alcançar um resultado positivo, algumas decisões foram tomadas tentar
igualar as despesas com as receitas. Foi priorizado ações sem custo para o conselho. Tais ações foram reprogramadas para o ano de 2019.
Vale ressaltar  que o ano de 2018, o conselho passou por uma restruturação de seus dirigentes,  isso impactou significativamente nos
desenvolvimentos das ações, uma vez que eles não tinham familiarização com o andamento do conselho.
Das ações e resultados previstos, não foi possível realizar a confecção das cartilhas de orientação  devido a cortes no orçamento, foi utilizado o
material disponível dos anos anteriores. Essa ação foi reprogramada para o Plano de Ação 2019.
II.  Os projetos "Manutenção das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Ordinárias e do Plenário", foram desenvolvidos
objetivando na busca pelo objetivo de Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas, para isso
tinha uma previsão de investimento no valor de R$ 325.500,00 e executou R$ 303.645,63, que corresponde a 93,3% do estimado. . No ano de
2018, o setor de atendimento realizou 7.608 atendimentos presenciais, e-mail e por telefone, onde foram atendidas demandas pertinentes
Montagem de Registro Profissional, Atualização Cadastral, Pedidos de Informações e Suporte. Informações contidas no Relatório da TAQ - tele
Atendimento Qualificado e Relatórios Apresentados pelo setor de Atendimento do CAU/MS. O CAU/MS obteve 86% de índice de satisfação. A
diferença ocorreu devido a 70% dos arquitetos não aguardou ou não avaliou o nosso atendimento. Informações contidas no Relatório da TAQ -
tele Atendimento Qualificado e Relatórios Apresentados pelo setor de Atendimento do CAU/MS.                                                                           
                                                                                                                                                         
Em Relação às Despesas com pessoal  este conselho optou em  cumprir  com o disposto na Deliberação da Comissão de Finanças e
Administração nº 23/2018-2020 (49ª Reunião Ordinária da CFA), que dispõe acerca da defasagem salarial de 19,79%, com relação aos
funcionários do CAU/MS, que não tiveram totalmente reajustados seus salários nos exercícios financeiros de 2014 a 2017.O CAU/MS por sua
vez cumpriu rigorosamente com todas as suas obrigações relacionadas a salários e encargos, e também com as despesas relacionadas à
contratação de serviço. 
Para 2019, embora esta nota aborde o exercício anterior, uma importante decisão já fora tomada, tendo muito em vista os cálculos efetuados, e
a realidade apresentada em 2018. O Conselho esta aguardando a finalização dos tramites burocráticos do SPU para a cedência do novo
espaço para a sede do conselho.
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ANEXO - GRAFICO RESULTADOS.pdf - Vide anexo do tópico 6.2 no final da seção
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Anexo do tópico 6.1
GRAFICOS INDICADORES E LIMITES.PDF
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GRAFICOS INDICADORES E LIMITES 

Os resultados apresentados posteriormente, foi resultados de diversas ações do 

conselho para otimizar os recursos e diminuir o déficit orçamentário. 

O CAU/MS ao efetuar o acompanhamento das suas receitas frentes as despesas não 

mediu esforços na redução das despesas variáreis do conselho, ao  tentar alcançar 

um resultado positivo, algumas decisões foram tomadas tentar igualar as despesas 

com as receitas.  Corte de despesas com diárias e auxílio deslocamento para 

conselheiros e convidados, houve também cortes de gastos com serviços de 

terceiros, remanejamento de pessoal, e aproveitamento da atual estrutura já 

existente a qual estava em parte obsoleta, para a produção dos afazeres e 

manutenção das atividades da Entidade, otimizando espaço e gastos. 

Acrescente as informações, o Conselho transferiu suas Reuniões das Comissões 

Permanentes que ocorriam no período matutino, para o período de expediente da 

Entidade, evitando assim o dispêndio com Horas Extras dos colaboradores 

envolvidos e diminuição no quadro de funcionários, de 22 para 20 funcionários, e a 

não contratação de novos profissionais até o final do exercício de 2019.  

Outro fator em destaque refere-se a despesas relacionadas à pessoal e encargos 

que fechou o exercício de 2018, com um percentual de 58,9% sobre as receitas 

correntes, não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio 

alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios. A Entidade 

busca cumprir com o disposto na Deliberação da Comissão de Finanças e 

Administração nº 23/2018-2020 (49ª Reunião Ordinária da CFA), que dispõe 

acerca da defasagem salarial de 19,79%, com relação aos funcionários do CAU/MS, 

que não tiveram totalmente reajustados seus salários nos exercícios financeiros de 

2014 a 2017.  

O CAU/MS não poupa esforços para readequar as despesas com pessoal e 

encargos, no máximo, ao limite constante da diretriz, que é de 55,00%.  

Em relação à Capacitação do Quadro efetivo que concentrou 1,2% das despesas 

relativas com a folha de pagamento, percentual abaixo do esperado que era 2,5%. 

O CAU/MS disponibilizou valores à medida que os cursos e treinamentos foram 

surgindo, sendo assim, Os treinamentos e a capacitação do quadro funcional no 

ano de 2018 foi considerado satisfatório para o conselho. 

O Objetivo estratégico “Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura” e 

Urbanismo, com o projeto denominado Assistência Técnica, concentrando um 

percentual de 2,0%, foram utilizados somente 0,2% do previsto, porém a ação 

proposta foi realizada na em sua totalidade. O I Fórum de ATHIS foi realizado 

conforme o planejado, com o menor custo possível. O conselho contou com 

parcerias da EMHA Agência Municipal de Habitação e a SEMADUR Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente  e Gestão Urbana de Campo Grande.MS que entraram 

com a maior parte dos recursos. Além do espaço onde foi realizado o evento foi 

cedido integralmente pela Instituição de Ensino UEMS.  
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Indicadores:
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Limites: 

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

                              

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

                               Sociedade“  

"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” –   Patrocínios    

“Objetivos Estratégicos Locais (Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade e Construir cultura 

organizacional adequada à estratégia) ”              

                     

 "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores” 

                                   

“Aplicações em pessoal (salários e encargos)”    

                

“Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo (ATHIS)” 

              

“Reserva de Contingência”    

             

 33,9% da RAL  R$ 817.053,92 / Qtd. iniciativas:  03 

13,9%  da RAL  R$  335.765,90 / Qtd. iniciativas:  02

1,9%  da RAL  R$ 45.748,20 / Qtd. iniciativas:  01 

0,4% da RAL  R$ 9.190,00 / Qtd. iniciativas:  01 

55,9%  da RAL  R$ 1.345.097,17/Qtd. Iniciativas: 03

 1, 2 % da Folha de Pessoal  R$ 18.717,09 / Qtd. iniciativas:  01 

 58,9% da Receita Corrente  R$ 1.510.282,57

0,2%  da RAL  R$ 3.666,71/ Qtd. iniciativas:  1 

0,2%  da RAL  R$ 5.000,00 mil/ Qtd. iniciativas:  0
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Anexo do tópico 6.2
GRAFICO RESULTADOS.PDF
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GRAFICOS DE RESULTADOS  

 

O CAU/MS ao efetuar o acompanhamento das suas receitas frentes as despesas não mediu esforços na redução das despesas variáreis do 

conselho, ao tentar alcançar um resultado positivo, algumas decisões foram tomadas tentar igualar as despesas com as receitas. Corte de 

despesas com diárias e auxílio deslocamento para conselheiros e convidados, o que representou uma economia de mais de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), quando comparado com 2017; Com isso algumas ações foram adiadas para 2019 e foi priorizada a realização de ações que 

não desprendia de muitos recursos. 

Houve o corte de gastos com serviços de terceiros, remanejamento de pessoal, e aproveitamento da atual estrutura já existente a qual 

estava em parte obsoleta, para a produção dos afazeres e manutenção das atividades da Entidade, otimizando espaço e gastos. 

Quando comparados receitas e despesas de 2018, o CAU/MS apresentou um déficit orçamentário de R$ 103.181,67 (cento e três mil cento e 

oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Indubitavelmente este será o maior desafio da Entidade, o de encerrar quatro anos de déficit, e 

apresentar superávit orçamentário. 
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 R$ 817.053,92/ Qtde: 3  

 R$ 335.756,90/ Qtde: 2  

R$ 11.473,46/Qtde: 2  

 R$ 46.146,12/ Qtde: 1  

 -    

 R$ 3.666,71/Qtde: 1  

R$ 89.175,49/ Qtde: 3  

 R$ 18.717,09/ Qtde: 1  

R$ 45.748,20/Qtde: 1  

 R$ 1.299.330,97/ Qtde: 2  

R$ 10.000,00/ Qtde: 1 

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

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

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

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a sustentabilidade financeira

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

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
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7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO
7.0 - Introdução

7.1 - Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e
administração

7.1.1 - Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de gestão que contribuíram para o alcance
dos resultados da UPC no exercício

7.2 - Gestão orçamentária e financeira

7.2.1 - Despesas detalhadas

7.2.2 - Execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações

7.2.3 - Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado

7.2.4 - Explicações sobre variações do resultado

7.2.5 - Principais desafios e ações futuras

7.3 - Gestão de pessoas
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7.3.1 - Avaliação da força de trabalho

7.3.2 - Detalhamento da despesa de pessoal

7.3.3 - Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

7.4 - Gestão de licitações e contratos

7.5 - Gestão patrimonial e infraestrutura

7.6 - Gestão da tecnologia da informação

7.7 - Gestão de custos

7.8 - Sustentabilidade ambiental
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7.0 - INTRODUÇÃO
 

O objetivo principal deste capítulo é o de demonstrar como foram gerenciados os recursos orçamentários, humanos, tecnológicos e outros da
Entidade, sob o prisma da eficiência e conformidade.

O termo alocação de recursos é utilizado para descrever o plano que a Entidade desenvolve, distribuindo as ferramentas das quais dispõe,
para completar a sua missão institucional e alcançar seus objetivos estratégicos.
Em geral, diz respeito a estratégias de curto prazo que têm a mesma duração que uma determinada tarefa, mas, em alguns casos, pode indicar
como o CAU/MS lida com todas as tecnologias e os orçamentos que possui. Aperfeiçoar essa alocação é uma tarefa complexa porque os
“recursos” — pessoas, equipamentos e insumos — não são muitos, e aproveitá-los bem exige pensar na aplicação de todos de forma que a
Entidade consiga fazer mais com menos.
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7.1 - DECLARAÇÃO DOS TITULARES DA SECRETARIA-EXECUTIVA E DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PELO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), criado pela Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010,
desde o início de suas atividades operacionais vem elaborando, anualmente, o documento denominado de Plano de Ação e Orçamento com
vistas ao atendimento de seu Planejamento Estratégico, abrangendo missão institucional, visão da Entidade, valores institucionais, definidos
através de objetivos e de diretrizes constantes nos seus projetos e atividades.
Para o exercício social em análise, foram desenvolvidas 17 (dezessete) iniciativas estratégicas, das quais 6 (seis) são projetos e 11 (onze) são
atividades, todas alocadas e dispostas em seus respectivos centros de custos, sempre visando o desenvolvimento e fortalecimento da
arquitetura e urbanismo no estado do Mato Grosso do Sul.

Estratégia de Atuação:
 

O Projeto Comunicação Institucional, vinculado ao objetivo estratégico de Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação
com a sociedade, teve como principais ações realizadas em 2018:

I.

Acompanhamento das Reuniões Plenárias Ordinárias, buscando dar transparência e visibilidade às ações realizadas e as decisões
que foram tomadas no Conselho;

❍

Assessoria de imprensa: relacionamento com jornalistas e profissionais da imprensa;❍

Atualização de informações pertinentes à profissão no site do CAU/MS;❍

Elaboração de textos e imagens para as redes sociais do CAU/MS – Facebook, Instagram e Linkedin;❍

Elaboração e envio de newsletters por e-mail;❍

Monitoramento do site e de suas mídias sociais;❍

Relatórios mensais de clipping;❍

Evento do dia do Arquiteto e Urbanista (16 de dezembro) e Network Comunicação CAU/MS.❍

Em favor da Fiscalização da atividade profissional, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Mato Grosso do Sul (CAU/MS), noI.
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âmbito de suas atribuições institucionais realizou projetos e atividades em parceria com a Comissão do Exercício Profissional
(CEP/MS), buscando alcançar seu objetivo estratégico principal, qual seja, o de tornar a fiscalização um vetor de melhoria do
exercício da Arquitetura e Urbanismo no âmbito regional.
As principais ações realizadas em 2018 foram:II.

Fiscalização Itinerante para fortalecer a atuação do CAU/MS no Interior do Estado, com vistas a ampliar parcerias com os órgãos e
instituições diretamente ligados ao exercício profissional (em especial as prefeituras municipais);

❍

Formalização e instrução de processos;❍

Cobrança de Divida Ativa;❍

Palestras para multiplicar o conhecimento na busca pela valorização Profissional e disseminação do conhecimento, reforçando a
melhoria na qualidade das informações prestadas aos profissionais;

❍

Palestra acerca da Valorização Profissional, com o intuito de Diminuir processos e autos de infração no que diz respeito ao RRT e,
conscientização da importância deste documento.

❍

Manutenção das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões e do Plenário: foram executados, tendo em vista a
assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas, sendo este o objetivo estratégico
principal, tendo como ações principais os Processos de cada comissão e o atendimento a solicitações de profissionais para o
exercício de sua profissão.  

I.

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.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul buscou aperfeiçoar seu quadro efetivo para melhor atender aos
profissionais e a sociedade em geral.

I.

Para que isso fosse realizado, o projeto denominado "Capacitação do Quadro Efetivo", foram alocados valores que contemplavam cerca de
2,1%, do valor total previsto para a respectiva folha de pagamento da Entidade. O objetivo estratégico principal da Capacitação do Quadro
Efetivo é o de Desenvolver competências de seus dirigentes e colaboradores.

O Projeto Patrocínio tem como objetivos estratégicos principais: o estímulo ao conhecimento, o uso de processos criativos e, aI.
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difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.
Para a execução do Projeto Assistência Técnica, que tem como objetivo estratégico principal o de fomentar o acesso da
sociedade à Arquitetura e Urbanismo.

II.

Estes objetivos estratégicos, dadas as suas peculiaridades, e por estarem direcionadas a melhorias das práticas de Arquitetura e Urbanismo,
estimulando o conhecimento e fomentado o acesso da sociedade à estes serviços, foram apresentados simultaneamente.

A atividade denominada de Centro de Serviços Compartilhados (CSC) – Atendimento e Fiscalização, em cumprimento da
Resolução nº 71, de 2 de janeiro de 2014 e, tem como objetivo estratégico principal, o de aprimorar e inovar os processos e ações
dos CAU/UF.

I.

O Projeto Manutenção e Desenvolvimento das atividades da Presidência, vinculado ao objetivo estratégico de “Construir cultura
organizacional adequada à estratégia”, teve como principais ações realizadas em 2018:

II.

Reuniões da Presidência do CAU/MS, para compartilhar experiências, agregar informações e valores, troca de informações através
das reuniões que serão realizadas no decorrer do exercício;

❍

Fomento a ações no interior do Estado de MS, buscando maior interação dos Delegados que representam este Conselho;❍

Busca por informações e compartilhar ideias para facilitar a interação dos profissionais do interior com o CAU/MS;❍

Grupo de Trabalho de Tabela de Honorários, a fim de Analisar a aplicabilidade da tabela de honorários do CAU, seus pontos
positivos e negativos e encaminhar proposituras.

❍

O Projeto de Aquisição de Bens Móveis e Estruturação das Sub sedes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato
Grosso do Sul (CAU/MS) e a Atividade Manutenção e Aprimoramento das Atividades do CAU/MS, ambos vinculados ao
objetivo estratégico “ter sistema de informação e infraestrutura que viabilizam a gestão e o atendimento dos Arquitetos e Urbanistas
e a sociedade”, foram executados em prol do bom funcionamento e andamento das atividades da sede e sub sedes.  

I.

 II.

Para fins de atendimento a Gestão de Risco, consideram-se Controles Internos ou Medidas de Gestão o conjunto de atividades,
planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a
concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para a unidade sejam alcançados, conforme definido no inciso X do

III.
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Parágrafo único do art. 1º da IN TCU 63/2010.
 IV.

Por fim, quadrimestralmente o CAU/MS apresenta o seu relatório de execuções das despesas orçamentárias realizadas, bem como
das receitas arrecadadas, dispondo de suas 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. 

V.

 VI.

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/MS.

VII.
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7.1.1 - DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA CONFORMIDADE LEGAL DE ÁREAS RELEVANTES DE
GESTÃO QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS DA UPC NO EXERCÍCIO
 

Encontram-se demonstrado nos itens a seguir
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7.2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 

A estimativa de arrecadação, na ordem de R$ 2.997.816,39 (dois milhões novecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezesseis reais e
trinta e nove centavos), devidamente atualizada quando do oferecimento da 1ª Reprogramação ao Plano de Ação Inicial para o exercício de
2018, não foi alcançada em sua integralidade.

A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2018 atingiu o valor de R$ 2.563.887,19 (dois milhões quinhentos e sessenta e três mil
oitocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), que corresponde a aproximadamente 85,53% da Receita Orçamentária prevista no
exercício.

As receitas orçadas em comparação as receitas recebidas podem ser analisadas no gráfico anexo.

 

ANEXO - GRAFICO USOS E FONTES.pdf - Vide anexo do tópico 7.2 no final da seção
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7.2.1 - DESPESAS DETALHADAS
 

Apresentação

Ademais o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) passa a dispor quanto a análise crítica de suas Despesas
por Grupo e Elemento de Despesa, havendo a separação das despesas correntes das despesas de capital.

Cabe mencionar que todos os valores apresentados abaixo, já foram objeto de auditoria externa (Empresa de auditoria BDO Brazil), e já foram
devidamente objeto de análise, crítica, objeção (eventual) e aprovação por parte da Comissão de Finanças e Administração desta Autarquia.

Todos os dados refletem com fiel clareza e mensuração, os dados contidos abaixo por rubrica (elemento de despesa). O Conselho segue
integralmente as regras concernentes a Contabilidade Pública e ao Direito Financeiro (Lei 4.320/64).

Análise Crítica

A Contabilidade desenvolveu durante o exercício financeiro de 2018 o relatório denominado de análise das despesas do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul por conta (elemento de despesa). Este relatório fora gerado/elaborado mensalmente, para a
devida análise dos conselheiros membros da respectiva comissão de Finanças e Administração.

Os principais pontos destacados foram:

A) Aumento nos gastos com salários, na ordem de R$ 110.870,14. Este aumento representa um acréscimo de aproximadamente 11,39% se
comparado com o exercício financeiro de 2017;
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B) Aumento nos gastos com INSS Patronal, na ordem de R$ 4.612,24. Este aumento representa um acréscimo de aproximadamente 1,93% se
comparado com o exercício financeiro de 2017;

C) O total dos benefícios com Pessoal e Encargos Sociais sobre a Folha de Pagamento (salários + gratificação de função + 13ºsalário + férias
+ 1/3 de férias + abono de férias + horas extras + INSS Patronal + FGTS + PIS sobre a Folha) representou um total de R$ 1.611.893,98,
aproximadamente um total de 60,44% do total das despesas do CAU/MS. Houve um acréscimo das despesas com Pessoal e Encargos Sociais
sobre a Folha de Pagamento, na ordem de R$ 94.179,19, se comparado com o exercício financeiro de 2017;

D) O total das despesas com a manutenção das atividades operacionais do CAU/MS resultou no valor de R$ 758.402,48, aproximadamente
28,44% do total de todas as despesas para o período;

E) As transferências correntes ao órgão central (CAU/BR), devido a manutenção do chamado Centro de Serviços Compartilhados, que tem
como função básica a padronização dos serviços e a disponibilização das mesmas ferramentas de gestão a todos os CAU/UFs, representou
um total de R$ 197.001,40;

F) Por fim, para as Despesas de Capital, as compras de imobilizados não acompanharam os aumentos ocorridos nas despesas correntes. No
exercício de 2017, o valor total despendido para as despesas de capital foi da ordem de R$ 17.112,00. Em compensação, o exercício financeiro
de 2018 teve como despesas de capital o valor de R$ 3.767,00.

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 862.296,05 973.166,19 862.296,05 973.166,19 0,00 0,00 862.296,05 973.166,19
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6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS
Patronal 233.761,78 238.374,02 233.761,78 238.374,02 0,00 0,00 233.761,78 238.374,02

Demais elementos do grupo 266.101,30 414.974,77 266.101,30 414.974,77 0,00 0,00 266.101,30 414.974,77

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 21.937,64 85.405,27 21.937,64 85.405,27 0,00 0,00 21.937,64 85.405,27

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 862.296,05 973.166,19 862.296,05 973.166,19 0,00 0,00 862.296,05 973.166,19

6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação
de Natal - 13º Salário 83.949,82 87.656,92 83.949,82 87.656,92 0,00 0,00 83.949,82 87.656,92

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS
Patronal 233.761,78 238.374,02 233.761,78 238.374,02 0,00 0,00 233.761,78 238.374,02

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 91.889,84 92.747,73 91.889,84 92.747,73 0,00 0,00 91.889,84 92.747,73

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias de
conselheiros/convidados 111.966,95 75.737,90 111.966,95 75.737,90 0,00 0,00 111.966,95 75.737,90

6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Aluguel de
Imóvel Pessoa Fisíca 252.045,28 243.247,44 252.045,28 243.247,44 0,00 0,00 252.045,28 243.247,44

6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Taxa Bancária
de Serviços de Cobrança 74.118,87 80.001,14 74.118,87 80.001,14 0,00 0,00 74.118,87 80.001,14

6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional
de Apoio aos CAU UF 90.961,00 86.814,00 90.961,00 86.814,00 0,00 0,00 90.961,00 86.814,00

6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de
Serviços Compartilhados 197.549,00 197.001,40 197.549,00 197.001,40 0,00 0,00 197.549,00 197.001,40

Demais elementos do grupo 701.562,23 587.347,17 701.562,23 587.347,17 0,00 0,00 698.668,92 584.121,10

DESPESAS DE CAPITAL
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Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

4. Investimentos

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
Equipamentos 3.749,71 2.150,00 3.749,71 2.150,00 0,00 0,00 3.749,71 2.150,00

Demais elementos do grupo 13.362,29 1.617,00 13.362,29 1.617,00 0,00 0,00 13.362,29 1.617,00

5. Inversões Financeiras

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

6. Amortização da Dívida

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

Despesas Totais por Modalidade de Contratação.pdf - Despesas Totais por Modalidade de Contratação - Vide anexo do tópico 7.2.1
no final da seção.
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7.2.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS/PROJETOS/AÇÕES
 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, apresenta abaixo a sua programação orçamentária das
despesas do período de 2018.

a dotação orçamentária inicial apresenta um total de gastos para 2018, num valor de R$ 2.897.816,39 para despesas correntes e R$
100.000,00 para despesas de capital.

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

Análise crítica

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

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

Por fim, este relatório foi gerido durante o período de 2018 e na reprogramação de 2018, pelo departamento de Planejamento e Assessoria
Orçamentário do CAU

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

 Exercício Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual
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6.2.1.1 - RECEITA A
REALIZAR 3.023.738,00 3.238.935,00 288.009,03 97.474,22 278.714,91 338.592,83 3.033.032,12 2.997.816,39

6.2.1.1.1 - RECEITA
CORRENTE 2.823.738,00 2.938.935,00 288.009,03 97.474,22 278.714,91 138.592,83 2.833.032,12 2.897.816,39

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 865.906,50 1.084.042,00 180.179,00 0,00 36.607,50 90.532,99 1.009.478,00 993.509,01

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 865.906,50 1.084.042,00 180.179,00 0,00 36.607,50 90.532,99 1.009.478,00 993.509,01

6.2.1.1.1.02.01.01 -
ANUIDADES 865.906,50 1.084.042,00 180.179,00 0,00 36.607,50 90.532,99 1.009.478,00 993.509,01

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 1.700.829,25 1.622.242,00 0,00 46.499,00 186.278,86 0,00 1.514.550,39 1.668.741,00

6.2.1.1.1.05.05 -
EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA - RRT

1.700.829,25 1.622.242,00 0,00 46.499,00 186.278,86 0,00 1.514.550,39 1.668.741,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 237.002,25 202.651,00 80.000,00 24.047,00 55.828,55 48.059,84 261.173,70 178.638,16

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE
MORA SOBRE ANUIDADES 77.002,25 102.651,00 80.000,00 24.047,00 55.828,55 0,00 101.173,70 126.698,00

6.2.1.1.1.06.05 -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 160.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 48.059,84 160.000,00 51.940,16

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

160.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 48.059,84 160.000,00 51.940,16

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 20.000,00 30.000,00 27.830,03 26.928,22 0,00 0,00 47.830,03 56.928,22

6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS
NÃO IDENTIFICADAS 20.000,00 30.000,00 27.830,03 26.928,22 0,00 0,00 47.830,03 56.928,22

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00
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6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT
DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES
DE CREDITO 3.023.738,00 3.238.935,00 517.331,97 210.211,59 508.037,85 451.330,20 3.033.032,12 2.997.816,39

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 3.023.738,00 3.238.935,00 517.331,97 210.211,59 508.037,85 451.330,20 3.033.032,12 2.997.816,39

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 2.823.738,00 2.938.935,00 503.969,68 160.211,59 494.675,56 201.330,20 2.833.032,12 2.897.816,39

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 1.567.701,00 1.646.329,58 206.368,52 87.134,75 203.581,26 90.934,88 1.570.488,26 1.642.529,45

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL
E ENCARGOS 1.529.401,00 1.613.329,58 206.368,52 83.685,75 191.856,26 85.121,35 1.543.913,26 1.611.893,98

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.142.201,00 1.192.129,58 157.451,56 71.223,69 174.684,67 68.704,80 1.124.967,89 1.194.648,47

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 323.200,00 339.000,00 38.448,95 9.374,02 15.607,59 5.642,43 346.041,36 342.731,59

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 64.000,00 82.200,00 10.468,01 3.088,04 1.564,00 10.774,12 72.904,01 74.513,92

6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS E
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 38.300,00 33.000,00 0,00 3.449,00 11.725,00 5.813,53 26.575,00 30.635,47

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL
DE CONSUMO 19.100,00 17.300,00 4.474,72 2.968,38 9.138,42 7.030,00 14.436,30 13.238,38

6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL
DE CONSUMO 19.100,00 17.300,00 4.474,72 2.968,38 9.138,42 7.030,00 14.436,30 13.238,38

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA

485.800,00 466.800,00 68.115,51 15.096,14 87.525,87 43.065,80 466.389,64 438.830,34

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS

58.800,00 71.800,00 10.765,00 2.500,00 8.671,67 10.567,38 60.893,33 63.732,62
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6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS E
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 157.000,00 132.000,00 57.350,51 8.012,14 61.728,08 15.745,86 152.622,43 124.266,28

6.2.2.1.1.01.03.03 - ALUGUEL
DE IMÓVEL PESSOA FISICA 268.000,00 260.000,00 0,00 0,00 15.954,72 16.752,56 252.045,28 243.247,44

6.2.2.1.1.01.03.04 -
RESARCIMENTOS 2.000,00 3.000,00 0,00 4.584,00 1.171,40 0,00 828,60 7.584,00

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

284.563,00 339.500,00 122.075,53 33.403,19 85.907,31 29.515,39 320.731,22 343.387,80

6.2.2.1.1.01.04.02 -
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

10.000,00 15.000,00 30.396,65 0,00 20.176,65 6.500,00 20.220,00 8.500,00

6.2.2.1.1.01.04.04 -
SERVIÇOS PRESTADOS 215.800,00 248.500,00 69.278,88 29.213,92 58.048,20 23.015,39 227.030,68 254.698,53

6.2.2.1.1.01.04.06 -
PASSAGENS 58.763,00 76.000,00 22.400,00 4.189,27 7.682,46 0,00 73.480,54 80.189,27

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS
DIVERSOS 86.600,00 89.600,00 14.335,40 20.401,14 4.551,98 7.638,90 96.383,42 102.362,24

6.2.2.1.1.01.05.01 -
ENCARGOS DIVERSOS 86.600,00 89.600,00 14.335,40 20.401,14 4.551,98 7.638,90 96.383,42 102.362,24

6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS
DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 1.207,95 0,00 0,00 0,00 1.207,95

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

374.974,00 374.405,42 83.600,00 0,04 93.970,72 21.937,28 364.603,28 352.468,18

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO
DE APOIO AO CAU-UF 90.961,00 86.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.961,00 86.814,00

6.2.2.1.1.01.07.02 -
CONVÊNIOS, CONTRATOS E
PATROCÍNIO

66.709,00 74.442,42 83.600,00 0,00 93.970,72 5.789,64 56.338,28 68.652,78
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6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO
DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

217.304,00 213.149,00 0,00 0,04 0,00 16.147,64 217.304,00 197.001,40

6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA DE
CONTIGÊNCIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 1.207,95 0,00 3.792,05

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

200.000,00 300.000,00 13.362,29 50.000,00 13.362,29 250.000,00 200.000,00 100.000,00

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 200.000,00 300.000,00 13.362,29 50.000,00 13.362,29 250.000,00 200.000,00 100.000,00

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,
INSTALAÇÕES E REFORMAS 150.000,00 210.000,00 0,00 50.000,00 0,00 180.000,00 150.000,00 80.000,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES

50.000,00 90.000,00 8.432,00 0,00 13.362,29 70.000,00 45.069,71 20.000,00
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7.2.3 - DISCUSSÃO DO DESEMPENHO ATUAL EM COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO ESPERADO
 

Em relação às despesas, previstas inicialmente na ordem de R$ 2.997.816,39 (dois milhões novecentos e noventa e sete mil oitocentos e
dezesseis reais e trinta e nove centavos), o Conselho utilizou-se de aproximadamente 88,97%, deste valor, ou seja, o total das despesas
empenhadas até o mês de dezembro de 2018 atingiu o valor de R$ 2.667.068,86 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil e sessenta e
oito reais e oitenta e seis centavos).

Este valor das despesas em 2018 foi ligeiramente inferior (cerca de 1,00%) com relação ao total das despesas de 2017, o que representou uma
economia de aproximadamente R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
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7.2.4 - EXPLICAÇÕES SOBRE VARIAÇÕES DO RESULTADO
 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
            DA RECEITA
 

A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2018 atingiu o valor de R$ 2.563.887,19 que corresponde a  85,53% da Receita
Orçamentária prevista no exercício que é de R$ 2.997.816,39.

❍

 
            DA DESPESA
 

A despesa realizada até o mês de dezembro de 2018 atingiu o valor de R$ 2.667.068,86, que corresponde a 88,97% da Proposta
Orçamentária de 2018, que é de R$ 2.997,816,39.

❍

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
 

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de 2018, constatou-se um Déficit
Orçamentário no valor de R$ 103.181,67 do valor arrecadado até o mês de dezembro de 2018.

❍

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) vem por intermédio desta Nota, apresentar disposições finais de
modo conclusivo, com relação a Prestação de Contas de 2018, bem como, em relação ao Resultado Operacional do respectivo exercício
financeiro.

Embora tenha sido um ano melhor em relação ao exercício social anterior (2017), o ano de 2018 ainda demonstrou que a crise econômica
financeira pelo qual atravessa o país, impactou consideravelmente nos resultados das Entidades privadas, dos órgãos públicos e nos demais
segmentos da economia.
A estimativa de arrecadação, na ordem de R$ 2.997.816,39 (dois milhões novecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezesseis reais e trinta
e nove centavos), devidamente atualizada quando do oferecimento da 1ª Reprogramação ao Plano de Ação Inicial para o exercício de 2018,
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não foi alcançada em sua integralidade.

A Equipe de Planejamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, juntamente com o Planejamento do CAU/MS vem, ano após ano,
trabalhando na diminuição de critérios subjetivos acerca dos valores orçados, e passando a adotar critérios mais sólidos e consistentes, com
relação a previsão orçamentária do Conselho. Tal constatação pode ser observada no decréscimo da diferença entre o valor orçado e o valor
realizado, ao longo do período de existência da Autarquia.

Embora tenha faltado pouco mais de R$ 430.000,00 (quatro centos e trinta mil reais) para alcançar o valor previsto de arrecadação, a Entidade
apresentou um aumento na sua arrecadação, com relação ao ano anterior, na ordem de 4,00%.

Tal resultado deu-se, dentre outras circunstâncias, ao Programa de Refis do CAU, o qual possibilitou que os profissionais pudessem regularizar
sua situação, refinanciando as anuidades em atraso, decorrentes de débitos de 2012 a 2018, com condições facilitadas, prevendo ainda a
isenção da multa de mora de 20%, além de poderem negociar seus débitos em mais parcelas, de acordo com cada caso.

Em relação às despesas, previstas inicialmente na ordem de R$ 2.997.816,39 (dois milhões novecentos e noventa e sete mil oitocentos e
dezesseis reais e trinta e nove centavos), o Conselho utilizou-se de aproximadamente 88,97%, deste valor, ou seja, o total das despesas
empenhadas até o mês de dezembro de 2018 atingiu o valor de R$ 2.667.068,86 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil e sessenta e
oito reais e oitenta e seis centavos).
Este valor das despesas em 2018 foi ligeiramente inferior (cerca de 1,00%) com relação ao total das despesas de 2017, o que representou uma
economia de aproximadamente R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Quando comparados receitas e despesas de 2018, o CAU/MS apresentou um déficit orçamentário de R$ 103.181,67 (cento e três mil cento e
oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Indubitavelmente este será o maior desafio da Entidade, o de encerrar quatro anos de déficit, e
apresentar superávit orçamentário.

Para 2019, embora esta nota aborde o exercício anterior, uma importante decisão já fora tomada, tendo muito em vista os cálculos efetuados, e
a realidade apresentada em 2018. O Conselho esta aguardando a finalização dos tramites burocráticos do SPU. Vale ressaltar que o imóvel já
esta reservado para o conselho, a expectativa é que ainda no primeiro semestre do presente exercício financeiro a entidade já esteja instalada
no novo endereço.

110



  

O aluguel da atual sede do CAU/MS representa anualmente, cerca de 9% do total das despesas da Entidade. Em 2018, as despesas com o
aluguel do prédio representou aproximadamente 9,50% do total das receitas arrecadadas, muito quando comparada com as demais despesas
incorridas na manutenção das atividades da Entidade.
O novo local, cedido pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), não representará novas despesas com alugueis, afinal o prédio será cedido
ao CAU/MS sem custo mensal.  Para tanto,  a Entidade deverá, ao menos no início,  dar destinação ao prédio,  ajustando-o a realidade
operacional do Conselho.
Eventuais gastos incorridos no início da utilização do prédio, certamente serão absolvidos no decorrer do tempo, uma vez que não haverá mais
despesas com aluguéis. Cerca de 6 (seis) meses de aluguel da atual sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, em
Campo Grande, já seria o suficiente para eliminar o saldo deficitário do exercício anterior, por exemplo.

Acrescente as informações apresentadas acima, o fato de que o Conselho visa também, diminuir o atual quadro de funcionários, de 22 para 20
funcionários, e manutenção deste número, ao menos, até dezembro de 2019.
Tal ação/medida, que visa primeiramente à contenção das despesas, também representará o esforço da Entidade em cumprir com o disposto
na Deliberação da Comissão de Finanças e Administração nº 23/2018-2020 (49ª Reunião Ordinária da CFA), que dispõe acerca da defasagem
salarial de 19,79%, com relação aos funcionários do CAU/MS, que não tiveram totalmente reajustados seus salários nos exercícios financeiros
de 2014 a 2017.
Ainda dentro dos gastos com pessoal e encargos sociais sobre a Folha de Pagamento da Entidade, o limite constante em diretriz do CAU/BR,
que é de 55,00% para este tipo de despesa, foi ultrapassado no ano de 2018.
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7.2.5 - PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS
 

As particularidades e necessidades especificas de cada conselho é o principal desafio da gestão, considerando as funcionalidades do principal
sistema utilizado pela entidade e seus profissionais, sistema esse denominado SICCAU. 
Entende-se que a integração dos sistemas resultaria em qualidade na prestação de contas e ganho de tempo.
A uma grande expectativa no desenvolvimento do sistema SICCAU 2.0, que possa vir atender as exigências de cada setor, diminuir o
retrabalho e aumentar a confiabilidade dos relatórios gerados.
A restrição orçamentária no conselho vem exigindo continuas adaptações para manter a qualidade dos serviços prestados com o uso de menos
recurso financeiro. 
Embora tenha sido um ano melhor em relação ao exercício social anterior (2017), o ano de 2018 ainda demonstrou que a crise econômica
financeira pelo qual atravessa o país, impactou consideravelmente nos resultados das Entidades privadas, dos órgãos públicos e nos demais
segmentos da economia. 
Quando comparados receitas e despesas de 2018, o CAU/MS apresentou um déficit orçamentário de R$ 103.181,67 (cento e três mil cento e
oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Indubitavelmente este será o maior desafio da Entidade, o de encerrar quatro anos de déficit, e
apresentar superávit orçamentário.
O CAU/MS não poupou esforços em tentar alcançar um resultado positivo, ou ao menos nulo (despesas igual as receitas). Foram tomadas as
seguintes medidas em 2018:
1. Encerramento/fechamento da Sub sede do CAU/MS em Dourados (MS), em dezembro de 2018, por não atender a disposição do CAU/BR e,
dentre outros motivos, ser o atendimento aos profissionais hoje, quase todo realizado na Capital (Campo Grande);
2.  O fato de que o Conselho visa também, diminuir o atual quadro de funcionários, de 22 para 20 funcionários, e manutenção deste número, ao
menos, até dezembro de 2019. 
3. Outro fator será a venda de um dos carros do conselho, trazendo mais dinheiro em caixa, diminuindo gastos com manutenção de bens
móveis.
Para 2019, embora esta nota aborde o exercício anterior, uma importante decisão já fora tomada, tendo muito em vista os cálculos efetuados, e
a realidade apresentada em 2018. O Conselho esta aguardando a finalização dos tramites burocráticos do SPU. Vale ressaltar que o imóvel já
esta reservado para o conselho, a expectativa é que ainda no primeiro semestre do presente exercício financeiro a entidade já esteja instalada
no novo endereço.
O aluguel da atual sede do CAU/MS representa anualmente, cerca de 9% do total das despesas da Entidade. Em 2018, as despesas com o
aluguel do prédio representou aproximadamente 9,50% do total das receitas arrecadadas, muito quando comparada com as demais despesas
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incorridas na manutenção das atividades da Entidade.
O novo local, cedido pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), não representará novas despesas com alugueis, afinal o prédio será cedido
ao CAU/MS sem custo mensal.  Para tanto,  a Entidade deverá, ao menos no início,  dar destinação ao prédio,  ajustando-o a realidade
operacional do Conselho.
Eventuais gastos incorridos no início da utilização do prédio, certamente serão absolvidos no decorrer do tempo, uma vez que não haverá mais
despesas com aluguéis. Cerca de 6 (seis) meses de aluguel da atual sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, em
Campo Grande, já seria o suficiente para eliminar o saldo deficitário do exercício anterior, por exemplo.
Outro fator foi o fato de que os valores repassados da cota parte do CAU/MS ao CAU/BR foram revisados, e para o exercício de 2019 haverá
uma redução da cota parte do CAU/MS, quando comparado com o exercício de 2018. Mais uma pequena economia, que impactará na
formação do resultado orçamentário da Entidade.
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7.3 - GESTÃO DE PESSOAS
 

Conformidade legal
Para assegurar a aplicação do art.18, inciso I, parágrafo 1º do art. 19 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
que determina a alocação de no máximo 55% do total das receitas correntes do exercício, compreendendo as receitas de arrecadação,
aplicações financeiras e outras receitas correntes, para a alocação de despesas com pessoal (remunerações, encargos e benefícios) realiza
o acompanhamento das suas despesas e receitas mensalmente e as encaminha para a chancela do Conselho Federal. Salienta-se que
o orçamento anual somente é aprovado pelas instâncias superiores se observado o dispositivo da lei.
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7.3.1 - AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
 

Força de trabalho da UPC

Introdução
Estrutura de pessoal pela Deliberação Plenária nº 018 de 20 de fevereiro de 2013.
Art. 2º Quadro Provisório de Pessoal do CAU/MS tem a seguinte composição:
Empregos de Livre Provimento e demissão de Nível Superior: 09 (nove) vagas;
Empregados Temporários de Nível Superior: 09 (nove) vagas;
Empregos Temporários de Nível Médio e Fundamental: 10 (dez) vagas.
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL EDITAL Nº 1, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013 CONCURSO PÚBLICO Na
presente data, o Presidente do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), uso de suas atribuições legais, torna
pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregados de nível superior e
Médio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal (CAU/UF) relacionados no quadro de vagas constantes do Anexo I deste edital.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul (CAU-MS). Cidades de lotação: Campo Grande/MS, Corumbá/MS, Coxim/MS,
Dourados/MS e Três Lagoas.
 

Analise Crítica
Foi realizado o concurso público, conforme Edital mencionados acima, para os cargos dos servidores de carreira. Deste Concurso, o qual
autorizou o Ingresso no exercício de 2014 de 16 novos servidores, encerrou-se o exercício de 2014 com 15 vagas ocupadas.
Em 2015 o Edital ainda está no prazo de validade, houve o chamado de 5 novos servidores para o quadro funcional do CAU/MS. Na subsede
de Dourados/MS onde havia um servidor contemplado por esse edital houve o seu desligamento por iniciativa do empregado, não foi feita a
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substituição por um novo servidor.
Em 2016 o Edital foi prorrogado por período igual a do 1º Edital, houve o desligamento de 5 empregados, sendo 4 servidores de carreira e 1 de
livre provimento. O CAU/MS chamou 4 servidores de carreira e 1 de livre provimento para o quadro funcional do conselho. O CAU/MS encerrou
o exercício de 2016 com 9 cargos de livre provimento e 11 servidores de carreira, totalizando 20 colaboradores.
Em 2018 p concurso ainda está dentro da validade, houve o desligamento de 2 empregados, todas livre provimento. O CAU/MS chamou
remanejou 1 servidorora de carreira para o cargo de Secretária da Presidência, cargos este antes ocupado por livre nomeação e contratou  1
de livre provimento para o quadro funcional do conselho. O CAU/MS encerrou o exercício de 2018 com 7 cargos de livre provimento e 15
servidores de carreira, totalizando 22 colaboradores.
 

Informações adicionais
Não houve informações adicionais.

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

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 15 15 0 0

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

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 15 15 0 0

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 15 15 0 0

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 8 7 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 23 22 0 0
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Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 11 4

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 11 4

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 11 4

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 5 2

4. Total de Servidores (1+2+3) 16 6

Detalhamento da estrutura da UPC

Introdução
Estrutura de pessoal pela Deliberação Plenária nº 018 de 20 de fevereiro de 2013.

Art. 2º Quadro Provisório de Pessoal do CAU/MS tem a seguinte composição:
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Empregos de Livre Provimento e demissão de Nível Superior: 09 (nove) Vagas
Empregados Temporários de Nível Superior: 09 (nove) Vagas
Empregos Temporários de Nível Médio e Fundamental: 10 (dez) vagas.

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

CONSIDERANDO os termos das Deliberações Plenárias n. 018/2012-2014, de 20 de fevereiro de 2013 e n. 102/2015, de 20 de agosto de
2015, que alteram a nomenclatura dos cargos de livre provimento e demissão do CAU/MS e dá outras providências; Colar como Texto sem
Formatação?
CONSIDERANDO  a contratação da maioria dos funcionários aprovados no Concurso Público para provimento de vagas e formação de
cadastro-reserva em empregos de nível superior e nível médio no CAU/MS;
CONSIDERANDO que as Deliberações Plenárias n. 018/2012-2014, e n. 102/2015, que tratam do Plano de Cargos e Salários do CAU/MS, se
referem aos Empregos Temporários instituídos em 2012;
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 37, inciso V, da Constituição Federal, e as recentes orientações jurisprudenciais, no sentido que os
cargos comissionados devem possuir remuneração própria e específica prevista no plano de cargos e salários, sendo que não contempla
gratificações;
CONSIDERANDO  a necessidade de retificar a nomenclatura e regularizar a aprovação de alguns cargos do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Mato Grosso do Sul, para adequá-los devidamente ao Anexo I do Edital nº 01/2013 do concurso público para provimento dos
respectivos cargos;
CONSIDERANDO a existência de quadro reserva no Concurso Público, possibilitando a criação de novas vagas para aproveitamento dos
candidatos aprovados;
CONSIDERANDO a existência de diversos cargos com baixa remuneração e exigência de uma qualificação melhor, com o aproveitamento de
funcionários que fazem parte do quadro efetivo, de forma a incentivar a melhoria da produtividade de nossos colaboradores;
CONSIDERANDO a inflação dos anos de 2014, 2015 e 2016 e que nos anos de 2015 e 2016 os salários dos funcionários do CAU/MS não
foram corrigidos;

118



CONSIDERANDO  a  DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO Nº  011/2017  –  38ª  CFA/MS que  aprovou  a  proposta  de  Deliberação  plenária,
apresentada pela Gerência Administrativa, por unanimidade dos votos;
CONSIDERANDO o 1º pedido de vista concedido ao conselheiro estadual Dirceu Peters na 64ª Reunião Plenária Ordinária no dia 23 de março
de 2017 e tendo apresentado o voto fundamentado na sessão subsequente;
CONSIDERANDO o 2º pedido de vista concedido ao conselheiro estadual Eymard Ferreira na 65ª Reunião Plenária Ordinária no dia 20 de abril
de 2017, amparado pelo art. 90 do Regimento Interno do CAU/MS e tendo apresentado o voto fundamentado, na sessão subsequente, pela
aprovação da proposta original;

DELIBEROU:

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

Empregos de Livre Provimento e demissão de Nível Superior: 3 (três) vagas;
Empregos Temporários de Nível Superior: 1 (um) vaga;
Empregos Temporários de Nível Médio e Fundamental: 4 (quatro) vagas.

Em 2017 houve desligamento de 2 cargos de livre provimento, onde somente 1 cargo de livre provimento foi contratado no exercício.
O CAU/MS encerrou o exercício de 2018 com 7 cargos de livre provimento e 15 servidores de carreira, totatlizando 22 colaboradores.
 

Informações adicionais
O CAU/MS encerrou o exercício de 2018 com 7 cargos de livre provimento efetivamente ocupados e 15 servidores de carreira efetivos,
totatlizando 22 colaboradores.

Cargos em Livre Provimento e Comissão constituem basicamente em:

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

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

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

1. Cargos em Comissão 10 7 2 1

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 10 7 2 1

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 10 7 2 1

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

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

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 10 7 2 1

Análise Crítica
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Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul conta com 28 colaboradores sendo eles 15 de servidores de cargo efetivo, 7 de
cargo de livre provimento e demissão e 6 estagiários, sse número vem atendendo de forma eficiente as demandas de trabalho relacionadas a
este conselho.

Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim
A estrutura da força de trabalho vem atendendo as necessidades operacionais deste conselho, os colaboradores chamados no concurso
público ainda estão em atividade, com 2 baixa no ano, sendo 2 por iniciativa do empregador. Ambos por iniciativa do empregador, sendo
ocupados por cargos de livre provimento e comissão, onde somente 1 foi subistituido por nova contratação.

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível
No Conselho de Arquitetura  e  Urbanismo de Mato  Grosso do Sul  não houve no exercício  de 2018 solicitações de aposentadoria  de
funcionários.

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas
No ano de 2018 houve 1 afastamento por Licença Maternidade de uma funcionária de cargo efetivo.
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7.3.2 - DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL
 

Despesas com Pessoal

Justificativa para aumento/diminuição
O CAU/MS busca cumprir com o disposto na Deliberação da Comissão de Finanças e Administração nº 23/2018-2020 (49ª Reunião Ordinária
da CFA), que dispõe acerca da defasagem salarial  de 19,79%, com relação aos funcionários do CAU/MS, que não tiveram totalmente
reajustados seus salários nos exercícios financeiros de 2014 a 2017.

Informações Adicionais
Os valores apresentados na tabela abaixo não considera despesas decorrentes de rescisões contratuais,  auxílio  alimentação,  auxílio
transporte, plano de saúde e demais benefícios.

Esta Entidade busca diminuir o seu atual quadro de funcionários, de 22 para 20 funcionários, e manutenção deste número, ao menos, até
dezembro de 2019, afim de readequar as despesas com pessoal e encargos, no máximo, ao limite constante da diretriz, que é de 55,00%.

Exercício Funcionários Ativos Funcionários Inativos Pensionistas Total

Despesas de Pessoal

2018 1.510.282,57 0,00 0,00 1.510.282,57

2017 1.426.677,79 0,00 0,00 1.426.677,79
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7.3.3 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA
 

Gratificação de desempenho
A gratificação de desempenho ainda não é praticada no âmbito do CAU/MS

Progressão funcional
A progressão funcional ainda não é praticada no âmbito do CAU/MS

Estágio probatório
Não se aplica 

Tabela de remuneração
   
   

TABELA I - REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/MS EMPREGOS DE LIBRE PROVIMENTO E DEMISSÃO

DESIGNAÇÃO DOS EMPREGADOS SALÁRIOS (R$) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO R$

Gerente Administrativo e Financeiro 10.454,34  

Coordenador(a) Siccau 2.542,97  

Encarregado de Manutenção 2.329,13  

Secretário Geral 8.691,91  

Coordenador(a) de Planejamento 2.542,97  
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Secretária da Presidência 2.312,27  

Advogado (Procurador Jurídico) 7.556,34  

Gerente de Fiscalização 8.420,90  

   
   

TABELA II - REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/MS EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR

DESIGNAÇÃO DOS EMPREGADOS SALÁRIOS (R$) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO R$

Contador 3.964,50  

Analista de Comunição 2.311,80  

Arquiteto 7.243,26  

Advogado (Assessor Jurídico) 5.002,71  

   
   

TABELA III - REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/MS EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO

DESIGNAÇÃO DOS EMPREGADOS SALÁRIOS (R$) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO R$

Assistente Financeiro 1.712,00 0

Auxiliar Administrativo 1.712,00 0

Técnico em Informática 2.501,35 0

Percentual de cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos
Não possui servidores efetivos ocupantes de cargos gerenciais.

Detalhes sobre a igualdade de oportunidades na UPC
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7.4 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 

Conformidade legal
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 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).
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7.5 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
 

Conformidade legal
O CAU/MS possui uma ferramenta de controle denominada SISPAT.NET este módulo esta vinculado ao sistema IMPLANTA Informática que
permite o controle dos bens patrimoniais, possui funcionalidades para inventariar os bens, realizar depreciações e contabilizar de forma
automática  toda  a  movimentação realizada,  mantendo o  histórico  das  movimentações.  Mantém informações  sobre  garantia,  seguro,
responsabilidade, etc. Possui vários relatórios e gráficos para apoio a gestão.
Foram investido no ano de 2018 R$ 3.767,00 para a aquisição de materiais para organização e arquivamento de processos, conforme
solicitação  apresentada.  Compra  de  sistema  de  ponto  biométrico,  em substituição  do  equipamento  danificado;  aquisição  de  novos
equipamentos conforme solicitação da Gerência deste conselho.
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7.6 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 

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

O setor de Tecnologia da Informação do CAU/MS, T.I., tem um profissional concursado lotado como técnico em informática de nível médio.
Todos  os  anos  é  feito  o  PLANO DE AÇÃO T.I.  CAU/MS,  com a  autorização  e  outorga  da  gerência  administrativa.  Nesse  plano  há
diretrizes técnicas das ações que serão desenvolvidas durante todos os meses. Vários itens são descritos no plano anual, tais como: como
limpeza de gabinete com ar comprimido, atualização de antivírus, verificação e manutenção da rede de computadores, atualização de
sistemas operacionais, manutenção preventiva e corretiva, entre outros. Também é descrito a abertura de chamados e controle através de e-
mail.
Atualmente,  2018,  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.

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

Conformidade legal
Para  a  apuração  dos  custos  o  CAU/MS  atua  com  o  acompanhamento  de  sua  Execução  Orçamentária  e  Financeira  por  meio  de
relatórios gerenciais de receitas e despesas, realizados trimestralmente e analisados pela Comissão de Finanças e Administração do CAU/MS.
Após sua aprovação são encaminhados ao CAU/BR para apreciação de sua comissão de finanças, conforme estipulado na Resolução CAU/BR
nº 101, de 27 de março de 2015.
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7.8 - 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 procesuais na forma eletrônica, evitando excesso de impressoões;

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

Adesivos fxados em bebedouros com os avisos de adote uma garrafinha ou um copo, para evitar a utilzação de copos descartáveis; 
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Anexo do tópico 7.2
GRAFICO USOS E FONTES.PDF
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GRÁFICOS DE USOS E FONTES 

 

 

 

 1.668.741,00  

 100.000,00  

 730.049,91  

 166.459,00  

 82.000,10  

 15.000,00  

 51.940,16  

 126.698,00  

 56.928,22  

 1.524.727,27  

 3.767,00  

 614.882,15  

 96.598,26  

 115.719,39  

 13.763,38  

 30.503,21  

 128.952,56  

 38.740,97  

RRT

Saldo de Exerc. Anter.

Anuidade - PF

Anuidade - PJ

Anuidades de Exer. Ant. - PF

Anuidade de Exerc. Ant. - PJ

Aplicações Financeiras

Taxas e Multas

Outras Receitas

Previsto 2018 = R$ 2.997.816,39 x Realizado 2018 = R$ 2.567.654,19 (variação de -14,3)  

Realizado Previsto
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Receita Corrente Despesa Corrente Receita de Capital Despesa de Capital

Realizada 2.563.887,19 2.667.068,85 3.767,00 3.767,00

Não Realizada 333.929,20 330.747,54 96.233,00 96.233,00

 1.000,00

 501.000,00

 1.001.000,00

 1.501.000,00

 2.001.000,00

 2.501.000,00

 3.001.000,00

Resumo de Receitas e Despesas Correntes e Capital 
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      Público Alvo - 2018 

Profissionais Empresas  RRT 

 Pagantes Pagantes    

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

2.633 2.004 420 285 22.797 20.503 

       

138



Anexo do tópico 7.2.1
DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO.PDF -
DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CAU - MS

CNPJ: 14.807.913/0001-29

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

2017201820172018

Despesa PagaDespesa Liquidada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

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

6,33171.684,56112,4565.169,2186,32171.684,56902,4465.169,2155a) Convite

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

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

00,0003,99106.196,53700,0003,98106.196,5357d) Pregão

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

0,379.976,46700,0000,379.976,46600,000f) Consulta

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

6,7181.661,02186,4171.365,74156,7181.661,02966,4171.365,74112

2. Contratações Diretas (i+j)

14,17384.704,796311,98319.109,284814,16384.876,3324212,00319.923,15161i) Dispensa

15,21412.974,522914,41383.927,942115,30415.696,2917714,49386.340,14183j) Inexigibilidade

00,00000,00000,00000,000p) Compra Direta

29,4797.679,319226,4703.037,226929,5800.572,6241926,5706.263,29344

3. Regime de Execução Especial

0,9525.677,56240,8923.817,26180,9425.677,56460,8923.817,2635k) Suprimento de Fundos

1,025.677,56240,923.817,26180,925.677,56460,923.817,2635

4. Pagamento de Pessoal (l+m)

41,041.113.955,886944,851.194.648,477741,001.113.955,886944,791.194.648,4778l) Pagamento em Folha

4,87132.250,951023,3589.148,44674,87132.250,951043,3489.148,4469m) Diárias

45,91.246.206,8317148,21.283.796,9114445,91.246.206,8317348,11.283.796,91147

5. Total

82,942.251.224,7230581,912.182.017,1324682,962.254.118,0373481,932.185.243,20638

6. Outros

17,06463.094,797518,09481.825,667817,04463.094,7956518,07481.825,66745n) Outros

00,00000,00000,00000,000o) Chamamento Público

17,1463.094,797518,1481.825,667817,0463.094,7956518,1481.825,66745

Total Geral

1002.714.319,513801002.663.842,793241002.717.212,821.2991002.667.068,861.383

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

Impresso em: 27/02/2019 17:31
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
8.0 - Introdução

8.1 - Declaração do contador / opinião dos auditores externos

8.2 - Demonstrações contábeis exigidas pela lei 4.320/64 e notas explicativas
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8.0 - INTRODUÇÃO
 

Através da abordagem e análise desta Seção, denominada de “Desempenho Financeiro e Informações Contábeis”, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo  de  Mato  Grosso  do  Sul  (CAU/MS),  que  adota  integralmente,  para  a  elaboração  de  seus  Demonstrativos  Financeiros
(Demonstrações Contábeis), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, passa a dispor quanto ao seu desempenho
financeiro, baseando-se este, nas informações contábeis provenientes de seus Relatórios Financeiros, dos quais estão inseridos: o Balanço
Patrimonial  e suas Notas Explicativas, a Demonstração das Variações Patrimoniais,  a Demonstração dos Fluxos de Caixa, o Balanço
Financeiro e o Balanço orçamentário.

Em outros termos, segundo o IBRACON (NPC 27), "as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição
patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das
demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma
entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os
resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados”.
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8.1 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS
 

A Contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), vem por intermédio desta nota, apresentar uma
minuta acerca dos Demonstrativos Financeiros relativos ao exercício social de 2018, tendo como base comparativa com o exercício financeiro
de 2017.

É necessário destacar que a Contabilidade do CAU/MS, segue a todos os normativos relacionados às Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Tais normas são editadas em consonância com o
processo de harmonização e internacionalização, dos padrões de contabilidade pública brasileira aos métodos e padrões contidos nos
International Public Sector Accounting Standards (Ipsas).

Igualmente, a Contabilidade destaca o seu empenho na busca por melhorar as tratativas das prestações de contas, realizando assim um
melhoramento nas informações prestadas aos seus mais diversos usuários, de maneira mais clara, célere e confiável.

Destaca-se em 2018 a adoção dos Padrões contidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de
Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público (NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL), publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) no
dia 04 de outubro de 2016.

Outro destaque recai no exame da Auditoria Externa (BDO RCS Auditores Independentes SS) nas Demonstrações Financeiras da Entidade,
que compreendem os Balanços Patrimonial, Financeiro e Orçamentário em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações das
variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
demais notas explicativas.

Conforme destacado pela Equipe de Auditoria Externa, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentaram adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul –
CAU/MS, em 31 de dezembro de 2018, bem como o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis acima descritas.

Ademais, passa-se a apreciação dos Demonstrativos Contábeis e das Notas Explicativas aos Demonstrativos, bem como da Análise e do
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Desempenho Operacional e Financeiro da Entidade.

144



8.2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS
 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

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

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Todos os itens foram apresentados conforme dispõe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
ANEXO - Notas Explicativas CAUMS 2018-2017.pdf - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seção
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Anexo do tópico 8.2
NOTAS EXPLICATIVAS CAUMS 2018-2017.PDF
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Anexo do tópico 8.2
BALANÇO FINANCEIRO.PDF - BALANÇO FINANCEIRO
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.807.913/0001-29

2.717.212,822.667.068,86Despesa Orçamentária2.434.471,322.563.887,19Receita Orçamentária

2.893,313.226,07CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO2.434.471,322.563.887,19RECEITA REALIZADA

2.714.319,512.663.842,79CREDITO EMPENHADO – PAGO2.434.471,322.563.887,19RECEITA CORRENTE

2.697.207,512.660.075,79DESPESA CORRENTE800.543,63855.197,95RECEITAS DE CONTRIBUICOES

1.557.439,291.638.930,48PESSOAL800.543,63855.197,95RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

13.747,5510.738,38MATERIAL DE CONSUMO800.543,63855.197,95ANUIDADES

425.235,76385.115,88SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA1.462.442,371.543.025,87RECEITA DE SERVIÇOS

296.463,40245.672,43SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA6.169,874.903,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

96.056,5185.405,27ENCARGOS DIVERSOS1.456.128,901.538.122,87
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

1.207,95DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES143,60RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

308.265,00293.005,40TRANSFERÊNCIAS CORRENTES123.654,8298.734,41FINANCEIRAS

17.112,003.767,00DESPESA DE CAPITAL29.027,7832.772,17JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

17.112,003.767,00INVESTIMENTOS94.627,0465.962,24ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

29.744,5135.459,03MULTAS SOBRE ANUIDADES

64.882,5330.503,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

47.830,5066.928,96OUTRAS RECEITAS CORRENTES

33.622,6242.422,76MULTAS DE INFRAÇÕES

13.446,8822.972,19INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

761,001.461,71RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

72,30ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR AÇÕES JUDICIAIS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

327.545,11347.525,63Pagamentos Extraorçamentários328.179,26346.844,98Recebimentos Extraorçamentários

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

5.460,622.893,31Pagamentos de Restos a Pagar Processados2.893,313.226,07Inscrição de Restos a Pagar Processados

179.593,21199.947,58Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados179.593,21199.947,58Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

142.491,28144.684,74Outros Pagamentos Extraorçamentários145.692,74143.671,33Outros Recebimentos Extraorçamentários

429.725,47325.863,15Saldo em espécie para o Exercício Seguinte711.832,82429.725,47Saldo em espécie do Exercício Anterior

429.725,47325.863,15Caixa e Equivalente de Caixa711.832,82429.725,47Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

3.474.483,403.340.457,643.474.483,403.340.457,64Total:

CLÁUDIO LÍSIAS LUCCHESE

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

031.124.538-24

CAU nº A13550-0

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2018

Página:2/2Impresso em: 06/03/2019 17:15

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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Anexo do tópico 8.2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.PDF - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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Balanço Orçamentário

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.807.913/0001-29

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-333.929,202.563.887,192.897.816,392.938.935,00    RECEITA CORRENTE

-138.311,06855.197,95993.509,011.084.042,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-138.311,06855.197,95993.509,011.084.042,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-138.311,06855.197,95993.509,011.084.042,00          ANUIDADES

-125.715,131.543.025,871.668.741,001.622.242,00      RECEITA DE SERVIÇOS

4.903,004.903,000,000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-130.618,131.538.122,871.668.741,001.622.242,00
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

-40.516,61138.121,55178.638,16202.651,00      FINANCEIRAS

-93.925,8332.772,17126.698,00102.651,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

53.409,22105.349,3851.940,16100.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

39.387,1439.387,140,000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

35.459,0335.459,030,000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-21.436,9530.503,2151.940,16100.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-29.386,4027.541,8256.928,2230.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.035,623.035,620,000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

22.972,1922.972,190,000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-55.466,511.461,7156.928,2230.000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

72,3072,300,000,00        ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR AÇÕES JUDICIAIS

-100.000,000,00100.000,00300.000,00    RECEITA DE CAPITAL

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/4
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CAU - MS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-100.000,000,00100.000,00300.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-100.000,000,00100.000,00300.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

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

-433.929,202.563.887,192.997.816,393.238.935,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

103.181,67103.181,670,000,00     DÉFICIT

-330.747,532.667.068,862.997.816,393.238.935,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

234.514,532.660.075,792.663.301,862.663.301,862.897.816,392.938.935,00      DESPESA CORRENTE

16.014,471.626.514,981.626.514,981.626.514,981.642.529,451.646.329,58        PESSOAL

0,001.611.893,981.611.893,981.611.893,981.611.893,981.613.329,58          PESSOAL E ENCARGOS

16.014,4714.621,0014.621,0014.621,0030.635,4733.000,00          DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

2.500,0010.738,3810.738,3810.738,3813.238,3817.300,00        MATERIAL DE CONSUMO

2.500,0010.738,3810.738,3810.738,3813.238,3817.300,00          MATERIAL DE CONSUMO

41.298,96397.531,38397.531,38397.531,38438.830,34466.800,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.951,6261.781,0061.781,0061.781,0063.732,6271.800,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

36.112,8888.153,4088.153,4088.153,40124.266,28132.000,00          DIÁRIAS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

0,00243.247,44243.247,44243.247,44243.247,44260.000,00          ALUGUEL DE IMÓVEL PESSOA FISICA

3.234,464.349,544.349,544.349,547.584,003.000,00          RESARCIMENTOS

94.489,30245.672,43248.898,50248.898,50343.387,80339.500,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.844,031.655,971.655,971.655,978.500,0015.000,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

43.009,75208.462,71211.688,78211.688,78254.698,53248.500,00          SERVIÇOS PRESTADOS

44.635,5235.553,7535.553,7535.553,7580.189,2776.000,00          PASSAGENS

16.956,9785.405,2785.405,2785.405,27102.362,2489.600,00        ENCARGOS DIVERSOS

16.956,9785.405,2785.405,2785.405,27102.362,2489.600,00          ENCARGOS DIVERSOS

0,001.207,951.207,951.207,951.207,950,00        DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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CAU - MS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

59.462,78293.005,40293.005,40293.005,40352.468,18374.405,42        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,0086.814,0086.814,0086.814,0086.814,0086.814,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

59.462,789.190,009.190,009.190,0068.652,7874.442,42          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

0,00197.001,40197.001,40197.001,40197.001,40213.149,00          CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

3.792,050,000,000,003.792,055.000,00        RESERVA DE CONTIGÊNCIA

96.233,003.767,003.767,003.767,00100.000,00300.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

96.233,003.767,003.767,003.767,00100.000,00300.000,00        INVESTIMENTOS

80.000,000,000,000,0080.000,00210.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

16.233,003.767,003.767,003.767,0020.000,0090.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

330.747,532.663.842,792.667.068,862.667.068,862.997.816,393.238.935,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

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

330.747,532.663.842,792.667.068,862.667.068,862.997.816,393.238.935,00       TOTAL

CLÁUDIO LÍSIAS LUCCHESE

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

031.124.538-24

CAU nº A13550-0

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2018
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CAU - MS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,000,002.893,312.893,310,00DESPESA CORRENTE

0,000,002.893,312.893,310,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,002.893,312.893,310,00TOTAL:
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CAU - MS
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CNPJ: 14.807.913/0001-29

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

199.305,81287.798,39PASSIVO CIRCULANTE534.944,76985.828,55ATIVO CIRCULANTE

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

429.725,47325.863,15CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

96.089,29649.821,99CRÉDITOS A CURTO PRAZO

2.893,313.226,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

500.440,37592.121,31CLIENTES

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO752.425,581.115.794,33CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES1.156.776,66C1.058.093,65C
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO
PRAZO

196.412,50284.572,32PROVISÕES  A CURTO PRAZO9.130,0010.143,41DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

0,000,000,000,00ESTOQUES

0,000,000,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

117.360,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE713.912,55672.454,51ATIVO NÃO-CIRCULANTE

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

69.769,0966.824,80ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

69.769,0966.824,80CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO644.143,46605.629,71IMOBILIZADO

117.360,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO584.314,68588.081,68BENS MÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO490.930,29490.930,29BENS IMÓVEIS

0,000,00431.101,51C473.382,26C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,000,000,00INTANGÍVEL

316.665,81287.798,39  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - MS Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

Compensações

0,00129.218,35D  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,00129.218,35  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00  Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,000,00  Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

1.248.857,311.658.283,06  TOTAL1.248.857,311.658.283,06  TOTAL

932.191,501.370.484,67  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

932.191,501.370.484,67  Resultados Acumulados

0,000,00Demais Reservas

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

932.191,501.370.484,67  SALDO PATRIMONIAL

117.360,0052.360,00  PASSIVO PERMANENTE819.131,841.332.419,91  ATIVO PERMANENTE

199.305,81235.438,39  PASSIVO FINANCEIRO429.725,47325.863,15  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

230.419,6690.424,76  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

CLÁUDIO LÍSIAS LUCCHESE

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

031.124.538-24

CAU nº A13550-0

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2018
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CAU - MS
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CNPJ: 14.807.913/0001-29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

3.380.713,242.729.990,88VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.304.684,203.168.284,05VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.512.491,671.632.693,80PESSOAL E ENCARGOS1.184.756,511.307.303,35CONTRIBUIÇÕES

1.446.276,321.558.179,88REMUNERAÇÃO DE PESSOAL1.184.756,511.307.303,35CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.446.276,321.558.179,88REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS1.184.756,511.307.303,35CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

66.215,3574.513,92BENEFÍCIOS A PESSOAL1.462.442,371.543.025,87EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

66.215,3574.513,92BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS1.462.442,371.543.025,87EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

702.866,13557.435,79USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO1.462.442,371.543.025,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

13.747,5510.738,38USO DE MATERIAL DE CONSUMO154.118,67138.121,55VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

13.747,5510.738,38CONSUMO DE MATERIAL59.491,6372.159,31JUROS E ENCARGOS DE MORA

608.328,20504.416,66SERVIÇOS59.491,6372.159,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

132.250,9589.909,90DIARIAS94.627,0465.962,24OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

146.814,10114.548,79SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS94.627,0465.962,24MULTAS SOBRE ANUIDADES

329.263,15299.957,97SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS486.000,000,00VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

80.790,3842.280,75DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO486.000,000,00GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DOAÇÃO

80.790,3842.280,75DEPRECIACAO486.000,000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DOAÇÃO - BENS
IMÓVEIS

308.265,00293.005,40TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS17.366,65179.833,28OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

308.265,00293.005,40TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS761,001.461,71VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

308.265,00293.005,40TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS761,001.461,71RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

437.685,163.608,45DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS16.605,65178.371,57DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

437.685,163.608,45REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS3.158,773.035,62MULTAS ADMINISTRATIVAS

437.685,163.608,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

13.446,8822.972,19INDENIZAÇÕES

419.405,28243.247,44OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS0,0072,30ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR AÇÕES JUDICIAIS

419.405,28243.247,44DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS0,00152.291,46REVERSÃO DE PROVISÕES

419.405,28243.247,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS
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CAU - MS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

3.380.713,242.729.990,88Total das Variações Passivas :3.304.684,203.168.284,05Total das Variações Ativas :

438.293,17Superávit do Exercício76.029,04Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

3.380.713,243.168.284,05Total3.380.713,243.168.284,05Total

CLÁUDIO LÍSIAS LUCCHESE

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

031.124.538-24

CAU nº A13550-0

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2018

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,003.767,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul

CAU - MS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.807.913/0001-29

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

2.434.471,322.563.887,19        RECEITA CORRENTE

800.543,63855.197,95          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

800.543,63855.197,95            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

800.543,63855.197,95              ANUIDADES

1.462.442,371.543.025,87          RECEITA DE SERVIÇOS

6.169,874.903,00            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

1.456.128,901.538.122,87            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

143,600,00            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

123.654,8298.734,41          FINANCEIRAS

29.027,7832.772,17            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

94.627,0465.962,24            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

29.744,5135.459,03              MULTAS SOBRE ANUIDADES

64.882,5330.503,21              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

47.830,5066.928,96          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

33.622,6242.422,76            MULTAS DE INFRAÇÕES

13.446,8822.972,19            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

761,001.461,71            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

0,0072,30            ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR AÇÕES JUDICIAIS

325.285,95352.807,91        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

2.697.207,512.660.075,79            DESPESA CORRENTE

1.557.439,291.638.930,48              PESSOAL

13.747,5510.738,38              MATERIAL DE CONSUMO

425.235,76385.115,88              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

296.463,40245.672,43              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

96.056,5185.405,27              ENCARGOS DIVERSOS

0,001.207,95              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

308.265,00293.005,40              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

327.545,11356.714,63        OUTROS DESEMBOLSOS

-264.995,35-100.095,32FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

17.112,003.767,00              INVESTIMENTOS

-17.112,00-3.767,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
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CAU - MS
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

-282.107,35-103.862,32GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

711.832,82429.725,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

429.725,47325.863,15CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

CLÁUDIO LÍSIAS LUCCHESE

GERENTE ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO

031.124.538-24

CAU nº A13550-0

MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

040.509.021-84

012685/O

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2018
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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9.1 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
 

ANEXO - 9.6.1.1.1 DCO N. 066-2018-2020 - 59º CFA - Prestações de contas 2018 CAU....pdf - Vide anexo do tópico 9.1 no final da seção
ANEXO - 9.6.1.1.2 DCO N. 067-2018-2020 - 59º CFA CAU MS - Relatório TCU 2018.pdf - Vide anexo do tópico 9.1 no final da seção
ANEXO - DECLARAÇÃO DE BENS_0081.pdf - Vide anexo do tópico 9.1 no final da seção
ANEXO - DP 098 DPOMS 0088-03.2019- prestação de contas 2018.pdf - Vide anexo do tópico 9.1 no final da seção
ANEXO - DP 099 DPOMS 0088-04.2019- Relatório de gestão 2018 ao TCU.PDF - Vide anexo do tópico 9.1 no final da seção
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Anexo do tópico 9.1
9.6.1.1.1 DCO N. 066-2018-2020 - 59º CFA - PRESTAÇÕES DE CONTAS
2018 CAU....PDF
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Anexo do tópico 9.1
9.6.1.1.2 DCO N. 067-2018-2020 - 59º CFA CAU MS - RELATÓRIO TCU
2018.PDF
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Anexo do tópico 9.1
DECLARAÇÃO DE BENS_0081.PDF
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Anexo do tópico 9.1
DP 098 DPOMS 0088-03.2019- PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018.PDF
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Anexo do tópico 9.1
DP 099 DPOMS 0088-04.2019- RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 AO
TCU.PDF
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10. ANEXOS E APÊNDICES
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10.1 - ANEXOS E APÊNDICES
 

Não se aplica à entidade

198



CONCLUSÃO
No exercício financeiro de 2018, enfrentamos um ano de recessão na economia brasileira como um todo, embora tenha sido um ano melhor em
relação ao exercício social anterior (2017), o ano de 2018 ainda demonstrou que a crise econômica financeira pelo qual atravessa o país,
impactou consideravelmente nos resultados das Entidades privadas, dos órgãos públicos e nos demais segmentos da economia.

 A estimativa de arrecadação, na ordem de R$ 2.997.816,39 (dois milhões novecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezesseis reais e trinta
e nove centavos), devidamente atualizada quando do oferecimento da 1ª Reprogramação ao Plano de Ação Inicial para o exercício de 2018,
não foi alcançada em sua integralidade.
A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2018 atingiu o valor de R$ 2.563.887,19 (dois milhões quinhentos e sessenta e três mil
oitocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), que corresponde a aproximadamente 85,53% da Receita Orçamentária prevista no
exercício.

Vale ressaltar que os valores relativos à Receita Aprovada seguiram rigorosamente as diretrizes de Elaboração para Reprogramação do Plano
de Ação dos CAU’s e os valores a serem realizados são definidos pelo CAU/BR, conforme levantamento dos valores de arrecadação com base
nos anos anteriores.

Embora tenha faltado pouco mais de R$ 430.000,00 (quatro centos e trinta mil reais) para alcançar o valor previsto de arrecadação, a Entidade
apresentou um aumento na sua arrecadação, com relação ao ano anterior, na ordem de 4,00%.

Tal resultado deu-se, dentre outras circunstâncias, ao Programa de Refis do CAU, o qual possibilitou que os profissionais pudessem regularizar
sua situação, refinanciando as anuidades em atraso, decorrentes de débitos de 2012 a 2018, com condições facilitadas, prevendo ainda a
isenção da multa de mora de 20%, além de poderem negociar seus débitos em mais parcelas, de acordo com cada caso.

Vale ressaltar que a atuação do CAU/MS, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, conforme seu Mapa Estratégico, priorizou
as ações relacionadas ao objetivo estratégico de Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo e
Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas. 

Quando comparados receitas e despesas de 2018, o CAU/MS apresentou um déficit orçamentário de R$ 103.181,67 (cento e três mil cento e
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oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Indubitavelmente este será o maior desafio da Entidade, o de encerrar quatro anos de déficit, e
apresentar superávit orçamentário.

Por fim, o CAU/MS apresentou um superávit patrimonial (Variações Patrimoniais Aumentativas superior as Variações Patrimoniais Diminutivas),
na ordem de R$ 438.293,17 (quatrocentos e trinta e oito mil duzentos e noventa e três reais e dezessete centavos). Em outros termos, o
patrimônio da Entidade (bens e direitos menos obrigações) cresceu, quando comparados com 2017.

O CAU/MS por sua vez cumpriu rigorosamente com todas as suas obrigações relacionadas a salários e encargos, e também despesas
relacionadas à contratação de serviço. Muitas ações aprovadas na Reprogramação de 2018 foram adiadas para o ano de 2019, com o
acompanhamento da arrecadação do CAU/MS frente às despesas foi efetuados cortes no que era possível.

Para 2019, embora esta nota aborde o exercício anterior, uma importante decisão já fora tomada, tendo muito em vista os cálculos efetuados, e
a realidade apresentada em 2018. O Conselho esta aguardando a finalização dos tramites burocráticos do SPU para a cedência do novo
espaço para a sede do conselho. Vale ressaltar que o imóvel já esta reservado para o conselho, a expectativa é que ainda no primeiro
semestre do presente exercício financeiro a entidade já esteja instalada no novo endereço.

O CAU/MS espera, que o cenário da construção civil, e principalmente da economia brasileira como um todo possam ter melhores resultados, o
que resultará num melhor atendimento a sociedade sul-mato-grossense e representatividade dos Arquitetos e Urbanistas.
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