Aqui está representado visualmente a
estrutura
organizacional
da
instituição CAU/MA.
O principal propósito deste modelo
estrutural é apresentar a hierarquização
e as relações entre os diferentes
setores da organização.
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Conselho
Diretor

Plenário

Presidência

Vice
Presidente

Apreciar e deliberar sobre atos destinados a
regulamentar e executar a aplicação da Lei
n° 12.378, de 2010, do Regimento Geral do
CAU, das resoluções do CAU/BR, e demais
ações do Conselho.

Decidir assuntos administrativos, financeiros,
institucionais relacionadas ao Conselho,
observando disposições legais vigentes e as
decisões emanadas do Plenário. Representar
o Conselho institucionalmente em reuniões,
órgãos e eventos

Substituir o Presidente em caso de ausência
e o auxilia na condução de determinadas
tarefas. Representa a autarquia de forma
institucional
quando
solicitado
pelo
Presidente

Comissões
Ordinárias

Comissões
Temporárias

Comissões
Especiais

Assessoria
Jurídica

• Examinar, apreciar e deliberar sobre o
funcionamento do Conselho em todos os
seus aspectos entre uma plenária e outra

• Auxiliar o Plenário no desenvolvimento de
atividades contínuas e relacionadas a um
tema específico, de caráter legal, técnico,
administrativo e financeiro

• Apoiar a Presidência em questões
pertinentes a temas específicos, de caráter
consultivo e temporário, cuja proposição
de criação e formatação são de
competência do Presidente do Conselho

• Auxiliar o Plenário no desenvolvimento de
atividades temporárias relacionadas a um
tema específico de caráter legal, técnico,
administrativo e financeiro por período
determinado

• Assegurar a integridade jurídica
Conselho em suas diversas atividades

Assessorias
Secretarias

Gerência
Geral

Ger. Adm. e
Financeira

Ger. Téc. e
Fiscalização

do

Coord. SICCAU
Comunicação

• Auxiliar a Presidência e o Conselho
Diretor Executivo no desenvolvimento das
atividades permanentes ou temporárias,
fazendo cumprir as decisões do Plenário

• Supervisionar todas as atividades do
Conselho desenvolvidas pelas Gerências e
Assessorias específicas, observadas as
normas regimentais, as orientações do
presidente e as deliberações do Conselho

• Garantir a infraestrutura adequada ao
Conselho bem como a Gestão Financeira
da forma mais adequada e com o melhor
resultado possível ao Conselho para sua
sustentabilidade

• Estruturar a área de Ensino, Técnica e de
Fiscalização, combatendo o exercício ilegal
da profissão

• Divulgar a Instituição em diferentes
veículos de comunicação e eventos.
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