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Mapa Estratégico OK Em conformidade.

ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) - ONU N.A. O CAU/MA optou pelo não alinhamento aos ODS.

Plano de Ação estruturado por projeto/atividade, na forma do

modelo aprovado para Programação do exercício 2021
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Obs.: flexibilização dos limites, exceto Fiscalização e Despesas

com Pessoal
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Aprovação prévia da utilização de recursos do superávit em

Projetos Específicos
N.A. Não se aplica.

Parecer/Deliberação da Comissão do CAU/MA OK Deliberação Comissão nº 01-004/2020 (Programação 2021)
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 PARECER DE ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/MA
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Maranhão
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Timbre

CAU/MA - Análise Geral

O estado de Maranhão é composto por 217 municípios
1
. Os arquitetos e urbanistas estão presentes em 26,7% desses municípios enquanto as empresas de

arquitetura e urbanismo em 16,6%. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 66,4% dos municípios do Estado. 

Cabe também mencionar que o estado possui 6 Instituições de Ensino Superior, com cursos em Arquitetura e Urbanismo (66,7% na capital e 33,3% no

interior), distribuídas em 1,4% dos municípios do Estado e representando 0,9% das IES do país (643).

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma

população¹ representada por 7,075 milhões de pessoas, correspondendo a 3,4% da população brasileira¹ (210,147 milhões). O estado apresenta um PIB² de

R$ 78,475 milhões representando 1,3% do total Brasil (R$ 5,996 trilhões) e um IDH² de 0,64, correspondendo 90,8% do IDH² brasileiro (0,70). No tocante à

Renda Per Capita do Estado, se apresenta um valor de R$ 6.108,00, representando 45,7% da Renda do país (R$ 13.356,00).

Em 2021, as ações programadas do CAU/MA, estão voltadas para um público alvo composto por 1.795 arquitetos³, 272 empresas de arquitetura e

urbanismo³, com atividades profissionais representadas por 4.898 RRT³. Frente à reprogramação 2020, se apresentam as seguintes variações: crescimento de

8,0% de profissionais ativos; de 3,8% para as empresas ativas e de 33,8% para os RRT emitidos.

O Plano de Ação do CAU/MA, na forma da Programação proposta para o exercício de 2021, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e

da arquitetura e urbanismo no estado do Maranhão, está composto por 15 iniciativas estratégicas sendo 3 projetos e 12 atividades. Para essas

implementações os recursos envolvidos são da ordem de R$ 1,35 milhão, representando 17,3% da Reprogramação 2020 (R$ 1,15 milhão). Frente ao exercício

2020, houve a recriação de duas iniciativas, sendo: uma atividade "Fiscalização do CAU/MA - CAU Rotas" e um projeto de "Capacitação de Dirigentes e

Colaboradores do CAU/MA". Para a programação 2021, o CAU/MA não apresenta a utilização do Superávit Financeiro e nem uma proposta de alinhamento

dos seus projetos e atividades aos ODS em 2021.

Prioritariamente, a atuação do CAU/MA está embasada nos direcionadores estratégicos nacionais de: 

• Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo.

• Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado.

• Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de:

• Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade; e                                                                                                                

• Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.



Fonte¹: IBGE/IGEO
Fonte²: IDH e PIB/IGEO
Fonte³: Diretrizes para Elaboração da Programação do Plano de Ação do CAU - exercício 2021

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MA

Visão:

Sociedade

Processos Internos

Ser reconhecido como referência na defesa e 

fomento das boas práticas da Arquitetura e 

Urbanismo

• Ética e transparência

• Excelência organizacional

• Comprometimento com a inovação
• Unicidade e integração

• Democratização da informação e conhecimento
• Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

Valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo

Excelência Organizacional Relações Institucionais

Impactar significativamente o 

planejamento e a gestão do 

território

Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos

Alavancadores

Relação com a Sociedade

Missão:

Pessoas e 

Infraestrutura

Mapa Estratégico 

CAU/MA

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria 

do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Garantir a participação dos arquitetos 

e urbanistas no planejamento 

territorial e na gestão urbana

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

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

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a 

sustentabilidade financeira

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação 

com a sociedade

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado



Timbre

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

número de municípios  da UF que possuem  Plano Diretor

total de municípios da UF

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo
Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

quantidade de ações de fiscalização realizadas pelo CAU/UF no mês 

número de ações de fiscalização previstas no Plano de Ação aprovado 

quantidade de obras e serviços regulares

quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF

quantidade de denúncias atendidas

número de denúncias recebidas

número de processos de fiscalização concluídos no semestre

 número total de processos de fiscalização em aberto no ano

quantidade de termos de cooperação técnica e parcerias para racionalização da ações 

de fiscalização

número de termos e parcerias previstos no Plano de Ação

quantidade mensal de ações de fiscalização realizada

número de horas de fiscalização mensal

quantidade obras e serviços com RRT

quantidade de obras e serviços regulares

quantidade de obras e serviços regularizados

quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF

quantidade de obras e serviços regularizados com RRT

quantidade obras e serviços regularizados

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 

arquitetos e urbanistas e a sociedade
Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

Número de solicitações tratadas no prazo estipulado pela Carta de Serviços no trimestre

Número de solicitações abertas no trimestre

número de usuários satisfeitos com a solução da demanda

número de usuários que responderam a pesquisa

número de reclamações recebidas pela Ouvidoria  no trimestre                                                                                                               

número total de atendimentos pela Ouvidoria no trimestre                                   

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

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

valor orçamentário investido (executado) em patrocínios no ano

valor orçamentário destinado (orçado) em patrocínios no ano

Quantidade de participantes presentes

quantidade de participantes previstas no Plano de Ação Aprovado

número de pessoas atingida pelo material produzido e distribuído

quantidade de material informativo produzido

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento 

territorial e na gestão urbana
Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

Ações realizadas em conjunto com municípios, destinadas ao 

planejamento urbano

(CAU/UF)

Anual - 2

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de 

Estado
Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

número de municípios da UF que passaram a aplicar a Lei de Assistência Técnica

total de municípios da UF

número de ações com participação do CAU/UF

total de municípios da UF

Em 

desenvolvimento

Em 

desenvolvimento

Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (%)

(CAU/UF)
x 100 Anual - 0,5%

Fórmula 

número de ações com participação do CAU/UF

Fórmula 

Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei da 

Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%)

(CAU/UF)

x 100 Anual

quantidade de participantes presentes

Índice de alcance das melhores práticas (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral -

Em 

desenvolvimento

Índice de difusão de conhecimento em eventos próprios (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral - 80,0%

Índice de eficiência de custos de eventos próprios

(CAU/UF)
custos totais dos eventos Semestral - 179,6

Fórmula 

Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios  

(%)

(CAU/UF)

x 100 Anual
 N.A. N.A

Índice de satisfação com a solução da demanda (%)

(CAU/UF)
x 100 Trimestral 82,5% 80,0%

Índice de reclamações recebidas na Ouvidoria (%)

(CAU/UF)
x 100 Trimestral - -

Fórmula 

Índice de atendimento (%)

(CAU/UF)
x 100 Trimestral 90,6% 92,6%

Índice de regularização de obras e serviços (%)

(CAU/UF)
x 100 Mensal - 41,1%

Índice de regularização com RRT (%)

(CAU/UF)
x 100 Mensal - 18,6%

Índice produtividade de fiscalização (%)

(CAU/UF)
x 100 Mensal - 11,8%

Índice de regularidade no CAU (%)

(CAU/UF)
x 100 Mensal - 40,0%

Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização  (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral 66,7% 41,4%

Índice da capacidade de articulação institucional para fiscalização (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral - 100,0%

 total de profissionais ativos 

Índice de capacidade de atendimento de denúncias  (%)

(CAU/UF)
x 100 Mensal 83,3% 65,0%

Índice de presença profissional nas obras e  serviços fiscalizados  (%)

(CAU/UF)                    
x 100 Mensal 60,0% 17%

Índice de RRT por profissional ativo (Qtd)

(CAU/UF)                
número total de RRT registrados (pagos) por mês

Mensal 0,2 0,2

B- INDICADORES DE RESULTADO

Fórmula 

Índice da capacidade de fiscalização (%) 

(CAU/UF) 
x 100 Mensal 88,2% 8,3%

CAU/MA - Indicadores e Metas

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS

Fórmula 

Índice de municípios que possuem  Plano Diretor, em conformidade 

com os critérios da legislação (%) 

(CAU/UF) 

x 100 Anual 43,8% 44,2%



Timbre

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 

sociedade
Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

Acessos à página do CAU (Qtd.)

(CAU/UF)
Mensal 15.000 950

número de inserções na mídia em geral onde o CAU/UF foi citado

total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo

número de inserções positivas do CAU/UF na mídia

total de inserções do CAU na mídia

Número de  visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais Semestral  - 1.100

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

número de escolas da UF com a disciplina de ética profissional na grade curricular

número total de escolas da UF

número de processos éticos concluídos em um ano

número total de processos éticos abertos

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

RRT mínima

total de RRT na UF

RRT Social

total de RRT na UF

Assegurar a sustentabilidade financeira Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

custo total de pessoal

receita corrente

total de profissionais inadimplentes

total de profissionais ativos 

total de empresas inadimplentes

total de empresas ativas 

Aprimorar e inovar os processos e as ações Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

número de processos mapeados

total de processos existentes 

número de processos normatizados

total de processos existentes

número de processos automatizados

total de processos existentes

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

Construir cultura organizacional adequada à estratégia Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

Número de ações executadas Anual  - 995

total de iniciativas executadas                                                                       

total de iniciativas planejadas                                                                                  

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Periodicidade 

Meta

Reprogramação

2020

Meta

Projeção

2021

número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia

total de usuários internos que participaram da pesquisa

número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia

total de usuários externos que participaram da pesquisa

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral 60% 55,0%

89,6%

Fórmula 

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral 63,6% 54,5%

Fórmula 

quantidade de ações executadas voltadas à cultura organizacional e estratégia                                                                                                                  

Índice de cumprimento das metas do Plano de Ação (%) x 100 Semestral -

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes

(CAU/UF)
horas totais de treinamento

Anual 1,3 5,9
número total de colaboradores e dirigentes

Índice de automação de processos (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral -

Em 

desenvolvimento

Fórmula 

Índice de mapeamento processos (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral -

Em 

desenvolvimento

Índice de normatização de processos (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral -

Em 

desenvolvimento

Índice de inadimplência pessoa jurídica (%)

(CAU/UF)
x 100 Mensal 78,6% 63,6%

Fórmula 

passivo circulante

Índice de inadimplência pessoa física (%)

(CAU/UF)
x 100 Mensal 49,3% 39,8%

Relação receita/custo total de pessoal (%)

(CAU/UF)
x 100 Semestral 58,7% 53,0%

Índice de liquidez corrente 

(CAU/UF)
ativo circulante

Semestral 3,1 3,2

Fórmula 

Índice de receita por arquiteto e urbanista 

(CAU/UF)
receita corrente

Semestral 691,1 750,8
total de profissionais ativos

Índice de RRT mínimos (%)

(CAU/UF)
x 100 Trimestral 3,5% -

Índice de RRT Social (%)

(CAU/UF)
x 100 Trimestral - -

Fórmula 

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

(CAU/UF)
total de RRT na UF

Trimestral 0,6 0,7
população total da UF/1000 habitantes

Eficiência no trâmite de processos éticos (dias)

(CAU/UF)
tempo médio de conclusão de processos éticos

Semestral -
Em 

desenvolvimentotempo máximo para conclusão de processo

41,7%

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%)

(CAU/UF)
x 100 Anual 75,0% 60,0%

quantidade de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais

Fórmula 

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética 

profissional (%)

(CAU/UF)

x 100 Anual 41,7%

30,0%

Índice de inserções positivas na mídia (%)

(CAU/UF)
x 100 Trimestral 60,0% 60,0%

Fórmula 

quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU/UF

Índice de presença na mídia como um todo (%)

(CAU/UF)
x 100 Trimestral 30,0%



Timbre

Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação da gestão, assim como seus projetos e atividades, pois permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços,

melhorias de qualidade, correção de problemas e necessidades de mudança em prol da melhoria da gestão.  

Para 2021, o CAU/MA estabeleceu metas para os objetivos estratégicos Nacionais e os Locais definidos pelo UF. Além desses objetivos, o CAU/MA definiu metas para os objetivos "Impactar significativamente o planejamento e a

gestão do território", "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo", "Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na

gestão urbana", “Promover o exercício ético e qualificado da profissão”, "Assegurar a sustentabilidade financeira", "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores" e "Ter sistemas de informação e infraestrutura que

viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade", o que contribui para o aprimoramento da sua gestão da estratégia. Nesse sentido o CAU/MA está trabalhando internamente as metas de 2021 dos

'indicadores em desenvolvimento' para inserção na reprogramação do plano de ação e orçamento do exercício de 2021.

COMENTÁRIO 



Timbre

 Valores

 (C=B-A) 

%       

 (D=C/A)

          1.148.553,86             1.347.713,59            199.159,73                         17,3                100,0 

              932.453,31                955.944,41              23.491,10                           2,5                  70,9 

              555.025,82                522.939,34            (32.086,48)                          (5,8)                  38,8 

              518.322,11                476.275,79            (42.046,32)                          (8,1)                  35,3 

              369.035,80                368.536,98                  (498,82)                          (0,1)                  27,3 

              149.286,31                107.738,81            (41.547,50)                       (27,8)                    8,0 

                36.703,71                  46.663,55                9.959,84                         27,1                    3,5 

29.715,33               36.571,43                                6.856,10                         23,1                    2,7 

6.988,38                                  10.092,12                3.103,74                         44,4                    0,7 

324.381,13             391.840,00                           67.458,87                         20,8                  29,1 

53.046,36               41.165,07                           (11.881,29)                       (22,4)                    3,1 

4.297,00                 2.800,00                                 (1.497,00)                       (34,8)                    0,2 

                  4.010,00                    3.085,11                  (924,89)                       (23,1)                    0,2 

              207.793,55                385.884,07            178.090,52                         85,7                  28,6 

                              -                                  -                              -                               -                        -   

                              -                                  -                              -                               -                        -   

                              -                                  -                              -                               -                        -   

          1.148.553,86             1.347.713,59            199.159,73                         17,3                100,0 

          1.101.348,83             1.249.687,52            148.338,69                         13,5                  92,7 

56.390,00               72.492,70                             16.102,70                         28,6                    5,4 

-                           -                                                       -                               -                        -   

1.044.958,83          1.177.194,82                      132.235,99                         12,7                  87,3 

8.738,34                 23.945,17                             15.206,83                       174,0                    1,8 

23.838,18               54.080,90                             30.242,72                       126,9                    4,0 

14.628,51               20.000,00                               5.371,49                         36,7                    1,5 

          1.148.553,86             1.347.713,59            199.159,73                         17,3                100,0 

                              -                                  -   

Reprogramação 

2020 (A)

Programação 

2021 (B)

Variação

(%)

Reprogramação 

2020 (A)

Programação 

2021 (B)

Variação

(%)

Corrente         1.148.553,86           1.347.713,59                            17,3         1.135.024,86          1.319.713,59                  16,3 

Capital                             -                                 -                                  -                13.529,00               28.000,00                107,0 

Total         1.148.553,86           1.347.713,59                            17,3         1.148.553,86          1.347.713,59                  17,3 

Especificação
Correntes

(R$)

Capital

(R$)

TOTAL

(R$)

I - Receitas         1.347.713,59                               -               1.347.713,59 

II - Despesas         1.319.713,59                 28.000,00             1.347.713,59 

 VARIAÇÃO (I-II)               28.000,00               (28.000,00)                                -   

Na forma do demonstrativo, a proposta de programação do Plano de Ação do CAU/MA, para 2021, totaliza R$ 1,35 milhão, refletindo uma variação positiva

de 17,3% frente à reprogramação de 2020 (R$ 1,15 milhão). As receitas de arrecadação apresentam-se em conformidade com a projeção realizada pelo

CAU/BR e contempladas nas Diretrizes da programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU-2021. Cabe ressaltar que o CAU/MA efetivou um

realinhamento na projeção de arrecadação de recursos, vinculados à recuperação de anuidades de profissionais e empresas de exercícios anteriores (2012 a

2019), garantindo o valor previsto de R$ 117.830,93, ou seja, 9,0% do total a ser recuperado (R$ 1,30 milhão), conforme aprovado nas Diretrizes.

Para a realização da programação operacional, composta por projetos e atividades, estão destinados recursos no montante de R$ 1,25 milhão, com uma

variação positiva de 13,5% comparativamente à reprogramação de 2020 (R$ 1,10 milhão). 

Frente ao ressarcimento das tarifas bancárias, o CAU/MA irá receber o valor R$ 3.085,11, incorporado na fonte de recursos "outras receitas".

Em sua proposta de Programação 2021, o CAU/MA não apresenta uma previsão de utilização do Superávit Financeiro, dessa forma, irá custear as despesas

de capital (R$ 28 mil) com receita corrente.

O Demonstrativo de Fontes e Aplicações  apresenta-se com equilíbrio orçamentário, ou seja, igualdade de valores nas metas da programação total. 

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio

II.3 Aporte ao CSC 

II.4 Reserva de Contingência

II – TOTAL

VARIAÇÃO (I-II)

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2021 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA 

ECONÔMICA 

FONTES 

(R$)

APLICAÇÃO 

(R$)

COMENTÁRIO (form.1):

Atividades

1.2 Aplicações Financeiras

1.3 Outras Receitas Correntes

1.4 Fundo de Apoio

2 Receitas de Capital

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

2.2 Outras Receitas de Capital

 I – TOTAL

II. APLICAÇÕES

II.1 Programação Operacional

Projetos

Projetos Específicos

1.1.4 Taxas e Multas

I - FONTES

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação Total

1.1.1 Anuidades

1.1.1.1 Pessoa Física

1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício

1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício

1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores

1.1.3 RRT

CAU/MA - FORM.1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações

Valores em R$ 1,00

Especificação

 Reprogramação 

2020

 (A) 

 Programação 

2021

  (B) 

Variação (2021/2020) 

Part. %

 (E)           



Timbre

 Valor(R$)

(C=B-A)

% 

(D= C/A *100)

Plenário do CAU/MA A X Reuniões Plenárias do CAU/MA

Realizar as reuniões em cumprimento 

ao Art. 27 da Seção V do Regimento 

Interno do CAU/MA

Aprimorar e inovar os processos e as ações

Atendimento das demandas de julgamentos de processos afetos ao 

plenário e proposição de medidas que alavanquem o 

desenvolvimento e aprimoramento da Arquitetura e Urbanismo no 

Maranhão.

                 4.891,00                 6.270,40            1.379,40                   28,2            1.616,31                          25,8 

Comissões Permanentes do CAU/MA A X
Reuniões e Representações das 

Comissões Permanentes do CAU/MA

Realizar as reuniões em cumprimento 

ao Art. 27 da Seção V do Regimento 

Interno do CAU/MA

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo

Atendimento das demandas de julgamentos afetos às comissões, 

elaboração de estudos e proposições ao plenário e difundir  entre 

profissionais e sociedade a boa prática da arquitetura e urbanismo. 

                 2.078,20                 4.335,20            2.257,00                 108,6            1.117,48                          25,8 

Comissão de Ensino e Formação do 

CAU/MA
P X CAU Edifica

Estimular as boas práticas da 

arquitetura e urbanismo junto aos  

estudantes, profissionais e a sociedade

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo

Sensibilizar os estudantes, os profissionais e a sociedade para o 

papel de protagonista do arquiteto e urbanista na qualificação dos 

espaços

               10.000,00               28.732,00          18.732,00                 187,3            7.406,22                          25,8 

A
X                13.155,11               44.240,00          31.084,89                 236,3          11.403,70                          25,8 

A X                  7.220,00               14.440,00            7.220,00                 100,0          14.440,00                        100,0 

Gerência Administrativa e Financeira 

do CAU/MA
A X

Atendimento do CAU/MA  - 

Manutenção Operacional

Promover e manter o funcionamento 

operacional e administrativo do 

atendimento do CAU/MA

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Garantir o funcionamento operacional e administrativo do 

atendimento, permitindo melhores condições na prestação de 

serviços ao profissional e a sociedade

             120.264,33             130.576,02          10.311,69                     8,6          33.658,44                          25,8 

Presidência do CAU/MA A X
Centro de Serviços Compartilhados - 

CSC Atendimento

Participar da composição do CSC 

voltado às Atividades de Atendimento

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Viabilizar os sistemas e serviços do Atendimento do CAU em nível 

nacional
                 5.727,86                 5.840,74               112,88                     2,0            5.840,74                        100,0 

Gerência Administrativa e Financeira 

do CAU/MA
A X

Fiscalização do CAU/MA  - 

Manutenção Operacional

Manter a Estrutura Administrativa e 

Operacional da "Fiscalização do 

CAU/MA" 

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria 

do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Garantir a operacionalidade da Fiscalização do CAU/MA, permitindo 

melhores condições no atendimento ao profissional e a sociedade
             319.555,36             336.431,63          16.876,27                     5,3          86.721,61                          25,8 

Gerência Geral do CAU/MA A X Fiscalização do CAU/MA - CAU Rotas

Orientar, Disciplinar e Fiscalizar o 

exercício da Arquitetura e Urbanismo 

no estado

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria 

do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Garantir o cumprimento da Lei 12.378 DE 2010 em prol da 

valorização do exercício legal e regular da Arquitetura e Urbanismo 

em defesa da sociedade

                            -                 29.244,00          29.244,00                       -              7.538,19                          25,8 

Presidente do CAU/MA A X
Centro de Serviços Compartilhados - 

CSC Fiscalização

Participar da composição do CSC 

voltado às Atividades de Fiscalização

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria 

do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Viabilizar os sistemas e serviços da Fiscalização do CAU em nível 

nacional
               18.110,32               48.240,16          30.129,84                 166,4          48.240,16                        100,0 

A
             531.619,61             544.118,57          12.498,96                     2,4        140.256,84                          25,8 

A                13.529,00               28.000,00          14.471,00                 107,0                       -                                -   

Coordenação SICCAU e Comunicação 

do CAU/MA
A X Comunicação CAU/MA

Promover divulgação institucional do 

CAU/MA, informando suas ações, os 

resultados alcançados e promover a 

valorização da profissão

Assegurar a eficácia no relacionamento e 

comunicação com a sociedade

Manter os arquitetos e urbanistas e a sociedade informados sobre 

as atuações e resultados alcançados pelo CAU/MA e ampliar o 

acesso da Arquitetura e Urbanismo para todos

               32.646,22               39.539,00            6.892,78                   21,1          10.191,92                          25,8 

Gerência Geral do CAU/MA P X
Capacitação de Dirigentes e 

Colaboradores do CAU/MA

Desenvolver e aprimorar o 

conhecimento do corpo funcional e de 

conselheiros em temas de interesse e 

inerentes à atuação do Conselho

Desenvolver competências de dirigentes e 

colaboradores

Ter corpo funcional e de dirigentes capacitados para viabilizar 

melhor atuação do CAU/MA para com arquitetos e urbanista e 

sociedade

                            -                 17.330,00          17.330,00                       -              4.467,13                          25,8 

Gerência Geral do CAU/MA P X
ATHIS - Assistência Técnica em 

Habitação de Interesse Social

Viabilizar ações para a efetiva 

implantação da Assistência Técnica no 

Estado do Maranhão.

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo

Viabilizar o acesso aos serviços de Arquitetura e Urbanismo pela  

população de Baixa Renda no estado do Maranhão
               46.390,00               26.430,70        (19.959,30)                  (43,0)            6.813,01                          25,8 

Presidência do CAU/MA A X
Fundo de Apoio Financeiro aos 

CAU/UF

Participar da composição do Fundo de 

Apoio Financeiro aos CAU/UF
Assegurar a sustentabilidade financeira Viabilizar a atuação do CAU em todos os estados da federação                  8.738,34               23.945,17          15.206,83                 174,0            6.172,32                          25,8 

Presidência do CAU/MA A Reserva de Contingência do CAU/MA
Suportar ações de natureza estratégica 

e operacional
Assegurar a sustentabilidade financeira

Viabilizar a execução de ações prioritárias e estratégicas do CAU/MA 

não previstas
               14.628,51               20.000,00            5.371,49                   36,7                       -                                -   

         1.148.553,86          1.347.713,59        199.159,73                   17,3        385.884,07                          28,6 

Ser reconhecido como instituição representativa da profissão, 

difundindo as boas práticas da arquitetura e urbanismos

TOTAL

Comentário (Form.2)

Comparativamente à reprogramação aprovada para 2020, observa-se a recriação de duas iniciativas sendo: uma atividade "Fiscalização do CAU/MA - CAU Rotas" e um projeto "Capacitação de Dirigentes e Colaboradores do CAU/MA", totalizando 15 iniciativas (3 projetos e 12 atividades). Em relação aos recursos necessários à sua implementação, observa-se um crescimento de 17,3%.

Cabe mencionar que a programação do CAU/MA, em 2021, terá 28,6% dos recursos necessários ao seu desenvolvimento suportados pelo Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF (R$ 385,88 mil). As iniciativas estratégicas serão custeadas, em parte ou em sua totalidade, com esses recursos, a exceção é a atividade de Reserva de Contingência.

Verifica-se que o CAU/MA não apresenta proposta de alinhamento dos seus projetos e atividades aos ODS em 2021.

Ressaltamos que, devido aos ajustes nos valores dos aportes ao CSC para o Exercício 2021 e a prorrogação do prazo de entrega das propostas do plano de ação e orçamento - exercício 2021, foi dispensada a remessa do anexo 4 (quadro descritivo), conforme Deliberação Plenária DPEBR nº 0012-06/2020. 

Gerência Administrativa e Financeira 

do CAU/MA

Administrativo do CAU/MA - 

Manutenção Operacional

Prover Estrutura Física, Materiais e 

Serviços ao CAU/MA

Ter sistemas de informação e infraestrutura 

que viabilizem a gestão e o atendimento 

dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Garantir o funcionamento administrativo e operacional do CAU/MA, 

provendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e 

conselheiros no  atendimento aos profissionais e a sociedade

Gabinete da Presidência do CAU/MA

Gabinete da Presidência - 

Representação Institucional do 

CAU/MA

Ser reconhecido como instituição 

representativa da profissão, difundindo 

as boas práticas da arquitetura e 

urbanismos

Estimular a produção da Arquitetura e 

Urbanismo como política de Estado

X

CAU/MA - FORM.2 - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)

Unidade

Responsável
P/A/ PE FA Denominação Objetivo Geral 

Objetivo

Estratégico 

Principal

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Resultado

Reprogramação 

2020 

(A)

Programação

 2021

 (B)

Variação (2021/2020) 
Fundo de 

Apoio 

 (E)

% Utilização do 

Fundo de Apoio

(F=E/B)



Timbre

 Reprogramação

 2020 

 Programação

 2021 

 Variação 

(%) 

 Reprogramação

 2020 

 Programação

 2021 

 Variação

(%) 

           776.178,62          955.944,41          23,2              674.528,36              714.430,22            5,9 

           207.793,55          385.884,07          85,7                  4.200,00                  2.880,00        (31,4)

           983.972,17      1.341.828,48          36,4           1.148.553,86           1.347.713,59          17,3 

                8.738,34            23.945,17        174,0 

           975.233,83      1.317.883,31          35,1 

 Reprogramação

 2020 

 Programação

 2021 
 Variação 

 Reprogramação

 2020 

 Programação

 2021 
 Variação  

 Valor            337.665,68          413.915,79          22,6  Valor              670.328,36              711.550,22            6,1 

 %  34,6% 31,4%          (3,2)  %  58,4% 52,8%          (5,6)

 Valor            125.992,19          136.416,76            8,3  Valor                              -                  17.330,00              -   

 %  12,9% 10,4%          (2,5)  %  0,0% 2,4%            2,4 

 Valor               32.646,22            39.539,00          21,1 

 %  3,3% 3,0%          (0,3)

 Valor                             -                            -                -   

 %  0,0% 0,0%              -   

 Valor            138.070,39          175.955,76          27,4 

 %  14,2% 13,4%          (0,8)

 Valor               46.390,00            26.430,70        (43,0)

 %  4,8% 2,0%          (2,8)

 Valor               14.628,51            20.000,00          36,7 

 %  1,5% 1,5%            0,0 

COMENTÁRIO (form.3):

A destinação estratégica de recursos e limites foram totalmente atendidos pelo CAU/MA. Para 2021, o valor da RAL considera o valor total da arrecadação, inclusive os valores dos exercícios anteriores. Visando ao alcance do objetivo estratégico

nacional de “Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo”, o CAU/MA destinou R$ 413,92 mil, ou 31,4% da RAL, para atender a Fiscalização. Cabe ressaltar que neste limite não consta o valor de aquisição e

aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis (conforme as Diretrizes 2021 - p. 13 – Fonte: TCU). 

No tocante aos gastos com pessoal (salários e encargos sociais), verifica-se uma destinação 52,8% das receitas correntes, representando uma redução de 5,6 p.p. frente ao previsto para a reprogramação 2020 (58,4%). O cálculo desse índice não

considera as aplicações em rescisões contratuais e benefícios concedidos aos funcionários por esse Conselho. O valor apontado para essas finalidades, no total de R$ 2,88 mil, compreende a previsão de vale transporte e cesta básica. Cabe destacar

que o CAU/MA priorizou novos objetivos estratégicos locais para 2021: "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade" e "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a

sociedade".

Visando ao alcance do objetivo estratégico nacional de “Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo”, o CAU/MA destinou R$ 26,43 mil, ou 2,0% da RAL, para atender as ações de “Assistência técnica em habitações de interesse social –

ATHIS”. 

Atendimento

(mínimo de 10 % do total da RAL)

Capacitação 

(mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de 

Pagamento)                  

Comunicação

(mínimo de 3% do total da RAL)                                                                                             

Patrocínio

(máximo de 5% do total da RAL)                                                                                     

Objetivos Estratégicos Locais

(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Assistência Técnica

(mínimo de 2% do total da RAL)    

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 

 LIMITES 

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 LIMITES 

Fiscalização

(mínimo de 15 % do total da RAL)                                                                         

 Despesas com Pessoal

(máximo de 55% sobre as Receitas Correntes)

Reserva de Contingência

(até 2 % do total da RAL)              

CAU/MA - FORM.3 - Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 APLICAÇÕES DE RECURSOS 

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 FOLHA DE PAGAMENTO  

1. Receita de Arrecadação Total  A. Pessoal e Encargos (Valores totais) 

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)
 B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, 

auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios. 

 3. Soma (1+2)  C. Receitas Correntes 

4. Aportes ao Fundo de Apoio

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



Timbre

Pessoal e 

Encargos
Diárias Diárias Passagens

Serviços 

Prestados

Plenário do 

CAU/MA
X Reuniões Plenárias do CAU/MA               6.270,40                        -                       -                         -         6.270,40                    -                         -                          -                        -                       -             6.270,40                    -             6.270,40           0,5 

Comissões 

Permanentes do 

CAU/MA

X
Reuniões e Representações das Comissões 

Permanentes do CAU/MA
              4.335,20                        -                       -                         -         3.135,20                    -                600,00                        -                        -              600,00           4.335,20                    -             4.335,20           0,3 

Comissão de 

Ensino e 

Formação do 

X CAU Edifica             28.732,00                        -                       -                         -         5.832,00        4.800,00        18.100,00                        -                        -                       -           28.732,00                    -           28.732,00           2,1 

Gabinete da 

Presidência do 

CAU/MA

X
Gabinete da Presidência - Representação 

Institucional do CAU/MA
            58.680,00                        -                       -                         -       37.260,00      21.420,00                       -                          -                        -                       -           58.680,00                    -           58.680,00           4,4 

Gerência 

Administrativa e 

Financeira do 

X
Atendimento do CAU/MA  - Manutenção 

Operacional
          130.576,02       119.776,02                     -                         -                      -                      -             9.300,00                        -                        -          1.500,00       130.576,02                    -         130.576,02           9,7 

Presidência do 

CAU/MA
X

Centro de Serviços Compartilhados - CSC 

Atendimento
              5.840,74                        -                       -                         -                      -                      -                         -              5.840,74                      -                       -             5.840,74                    -             5.840,74           0,4 

Gerência 

Administrativa e 

Financeira do 

X
Fiscalização do CAU/MA  - Manutenção 

Operacional
          336.431,63       319.631,63                     -            6.000,00                    -                      -          10.800,00                        -                        -                       -         336.431,63                    -         336.431,63        25,0 

Gerência Geral 

do CAU/MA
X Fiscalização do CAU/MA - CAU Rotas             29.244,00                        -         21.384,00          1.440,00                    -          4.800,00           1.620,00                        -                        -                       -           29.244,00                    -           29.244,00           2,2 

Presidente do 

CAU/MA
X

Centro de Serviços Compartilhados - CSC 

Fiscalização
            48.240,16                        -                       -                         -                      -                      -                         -            48.240,16                      -                       -           48.240,16                    -           48.240,16           3,6 

Gerência 

Administrativa e 

Financeira do 

X
Administrativo do CAU/MA - Manutenção 

Operacional
          572.118,57       275.022,57                     -            8.400,00                    -                      -        239.196,00                        -                        -        21.500,00       544.118,57     28.000,00       572.118,57        42,5 

Coordenação 

SICCAU e 

Comunicação do 

X Comunicação CAU/MA             39.539,00                        -                       -                         -                      -                      -          39.539,00                        -                        -                       -           39.539,00                    -           39.539,00           2,9 

Gerência Geral 

do CAU/MA
X

Capacitação de Dirigentes e Colaboradores do 

CAU/MA
            17.330,00                        -           6.075,00                       -                      -          4.755,00           6.500,00                        -                        -                       -           17.330,00                    -           17.330,00           1,3 

Gerência Geral 

do CAU/MA
X

ATHIS - Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social
            26.430,70                        -                       -                         -                      -                      -                         -            26.430,70                      -                       -           26.430,70                    -           26.430,70           2,0 

Presidência do 

CAU/MA
X Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF             23.945,17                        -                       -                         -                      -                      -                         -            23.945,17                      -                       -           23.945,17                    -           23.945,17           1,8 

Presidência do 

CAU/MA
0 Reserva de Contingência do CAU/MA             20.000,00                        -                       -                         -                      -                      -                         -                          -          20.000,00                     -           20.000,00                    -           20.000,00           1,5 

      1.347.713,59       714.430,22       27.459,00        15.840,00     52.497,60     35.775,00      325.655,00       104.456,77       20.000,00      23.600,00   1.319.713,59     28.000,00   1.347.713,59 

                   53,0                   2,0                    1,2                 3,9                  2,7                  24,2                      7,8                    1,5                  1,8                   97,9                 2,1                 100,0 

COMENTÁRIO (form.4):

Da programação proposta pelo CAU/MA, no tocante às aplicações em elementos de despesas, verifica-se que 97,9% dos recursos totais estão direcionados às despesas correntes visando ao custeio operacional e administrativo do CAU/MA e 2,1% para investimentos em bens de capital

como a reforma da Sede do CAU/MA e a aquisição de equipamento.

 Encargos 

Diversos 
 Soma Imobilizado Total % Part.

TOTAL GERAL
     100,0 

% Part.

CAU/MA - FORM.4 - Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado)

Unidade 

Responsável
FA

Denominação

(Projeto/Atividade)

Programação 

2021

Pessoal
Material de 

Consumo

Serviços de Terceiros
 Transferências 

Correntes 

 Reserva de 

Contingência  



Timbre

INDICADORES 

E METAS

FORM.1

FORM.2

FORM.3

FORM.4

ASSINATURA DA GERÊNCIA:

Tania Mara Chaves Daldegan

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

PELA ANÁLISE:

   Fabiana Pereira Siqueira

PARECER DA GERÊNCIA DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DA 

ESTRATÉGIA:

De acordo com o parecer de análise da Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/MA - exercício 2021 e encaminha para aprovação da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR.

DATA: Brasília, 19 de novembro de 2020.

APRIMORAMENTOS A SEREM 

TRABALHADOS PELO CAU/MA:

Orientamos ao CAU/MA a importância do aprimoramento na mensuração de indicadores propostos pelas diretrizes 2021, em especial aos relacionados aos objetivos nacionais e locais. Considerando que

além de aprimorar na gestão do CAU/MA, todos os indicadores listados dentro da programação anual estarão disponibilizados na plataforma do SGI, merecendo assim uma especial atenção.

Reforçamos que ao firmar o compromisso de incluir os ODS à sua estratégia, o CAU abre caminho para melhorar sua atuação e atender aos anseios da sociedade por projetos e serviços alinhados aos

princípios da sustentabilidade. Orientamos ao CAU/MA a disseminação e discussão sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável em seu âmbito de trabalho, tanto interno, quanto externo. 

COMENTÁRIOS FINAIS DO 

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:

No propósito de construir uma efetiva cultura organizacional adequada à estratégia, sugere-se o aprimoramento contínuo dos processos e procedimentos de planejamento e gestão da estratégia, bem

como sua ampla disseminação nesse CAU/UF. Nesse contexto, um foco em especial para o melhoramento da estruturação das iniciativas estratégicas, definição de metas para os indicadores, do

detalhamento das ações, metas e resultados visando ao atendimento dos objetivos estratégicos no alcance da Missão e Visão do CAU 2023. Esta proposta de aprimoramento, no entanto, não compromete a

proposta de Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/MA 2021 que, na forma da análise procedida, e relatada no corpo deste parecer, se apresenta em conformidade e atende ao estabelecido

nas Diretrizes para Elaboração Programação do Plano de Ação do CAU - 2021.

Considerando que o CAU/MA não dispõe de saldo de Superávit Financeiro, recomendamos um acompanhamento efetivo da arrecadação das receitas e a realização das despesas, a fim de evitar um

déficit na execução do orçamento em 2021. 

Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/MA, para o exercício de 2021.

DATA: Brasília, 19 de novembro de 2020.

CAU/MA - Parecer da Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica

SÍNTESE DOS COMENTÁRIOS:

Na forma do demonstrativo, a proposta de programação do Plano de Ação do CAU/MA, para 2021, totaliza R$ 1,35 milhão, refletindo uma variação positiva de 17,3% frente à

reprogramação de 2020 (R$ 1,15 milhão). As receitas de arrecadação apresentam-se em conformidade com a projeção realizada pelo CAU/BR e contempladas nas Diretrizes da programação

do Plano de Ação e Orçamento do CAU-2021. Cabe ressaltar que o CAU/MA efetivou um realinhamento na projeção de arrecadação de recursos, vinculados à recuperação de anuidades de

profissionais e empresas de exercícios anteriores (2012 a 2019), garantindo o valor previsto de R$ 117.830,93, ou seja, 9,0% do total a ser recuperado (R$ 1,30 milhão), conforme aprovado

nas Diretrizes.

Para a realização da programação operacional, composta por projetos e atividades, estão destinados recursos no montante de R$ 1,25 milhão, com uma variação positiva de 13,5%

comparativamente à reprogramação de 2020 (R$ 1,10 milhão). 

Frente ao ressarcimento das tarifas bancárias, o CAU/MA irá receber o valor R$ 3.085,11, incorporado na fonte de recursos "outras receitas".

Em sua proposta de Programação 2021, o CAU/MA não apresenta uma previsão de utilização do Superávit Financeiro, dessa forma, irá custear as despesas de capital (R$ 28 mil) com receita

corrente.

O Demonstrativo de Fontes e Aplicações  apresenta-se com equilíbrio orçamentário, ou seja, igualdade de valores nas metas da programação total. 

Comparativamente à reprogramação aprovada para 2020, observa-se a recriação de duas iniciativas sendo: uma atividade "Fiscalização do CAU/MA - CAU Rotas" e um projeto "Capacitação

de Dirigentes e Colaboradores do CAU/MA", totalizando 15 iniciativas (3 projetos e 12 atividades). Em relação aos recursos necessários à sua implementação, observa-se um crescimento de

17,3%.

Cabe mencionar que a programação do CAU/MA, em 2021, terá 28,6% dos recursos necessários ao seu desenvolvimento suportados pelo Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF (R$ 385,88

mil). As iniciativas estratégicas serão custeadas, em parte ou em sua totalidade, com esses recursos, a exceção é a atividade de Reserva de Contingência.

Verifica-se que o CAU/MA não apresenta proposta de alinhamento dos seus projetos e atividades aos ODS em 2021.

Ressaltamos que, devido aos ajustes nos valores dos aportes ao CSC para o Exercício 2021 e a prorrogação do prazo de entrega das propostas do plano de ação e orçamento - exercício 2021,

foi dispensada a remessa do anexo 4 (quadro descritivo), conforme Deliberação Plenária DPEBR nº 0012-06/2020. 

A destinação estratégica de recursos e limites foram totalmente atendidos pelo CAU/MA. Para 2021, o valor da RAL considera o valor total da arrecadação, inclusive os valores dos exercícios

anteriores. Visando ao alcance do objetivo estratégico nacional de “Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo”, o CAU/MA destinou R$ 413,92 mil,

ou 31,4% da RAL, para atender a Fiscalização. Cabe ressaltar que neste limite não consta o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis (conforme as

Diretrizes 2021 - p. 13 – Fonte: TCU). 

No tocante aos gastos com pessoal (salários e encargos sociais), verifica-se uma destinação 52,8% das receitas correntes, representando uma redução de 5,6 p.p. frente ao previsto para a

reprogramação 2020 (58,4%). O cálculo desse índice não considera as aplicações em rescisões contratuais e benefícios concedidos aos funcionários por esse Conselho. O valor apontado

para essas finalidades, no total de R$ 2,88 mil, compreende a previsão de vale transporte e cesta básica. Cabe destacar que o CAU/MA priorizou novos objetivos estratégicos locais para

2021: "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade" e "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade".

Visando ao alcance do objetivo estratégico nacional de “Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo”, o CAU/MA destinou R$ 26,43 mil, ou 2,0% da RAL, para atender as

ações de “Assistência técnica em habitações de interesse social – ATHIS”. 

Da programação proposta pelo CAU/MA, no tocante às aplicações em elementos de despesas, verifica-se que 97,9% dos recursos totais estão direcionados às despesas correntes visando ao

custeio operacional e administrativo do CAU/MA e 2,1% para investimentos em bens de capital como a reforma da Sede do CAU/MA e a aquisição de equipamento.

Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação da gestão, assim como seus projetos e atividades, pois permitem acompanhar o alcance

das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e necessidades de mudança em prol da melhoria da gestão.  

Para 2021, o CAU/MA estabeleceu metas para os objetivos estratégicos Nacionais e os Locais definidos pelo UF. Além desses objetivos, o CAU/MA definiu metas para os objetivos "Impactar

significativamente o planejamento e a gestão do território", "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo",

"Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana", “Promover o exercício ético e qualificado da profissão”, "Assegurar a sustentabilidade

financeira", "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores" e "Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e

a sociedade", o que contribui para o aprimoramento da sua gestão da estratégia. Nesse sentido o CAU/MA está trabalhando internamente as metas de 2021 dos 'indicadores em

desenvolvimento' para inserção na reprogramação do plano de ação e orçamento do exercício de 2021.


