RELATÓRIO
DE GESTÃO 2018

MARCOS DE 2018
1. Compromisso
Social
com
investimento
de
aproximadamente R$298.000 em projetos com enfoque
social e ATHIS;
2. Consolidação do Projeto Rotas e ampliação da atuação da
Fiscalização em 117 municípios, que somada a outras
ações, correspondem a 327 cidades ou 38% do total no
Estado;
3. Participação em 71 Eventos incluindo eventos nacionais
4. Investimento de aproximadamente R$144.000 em
Capacitação dos colaboradores e dirigentes: conselheiros
titulares e suplentes e funcionários
5. Elaboração de Plano de Ação 2019 - 2020 - participativo /
busca qualificação ações / ODS

INSTITUCIONAL

REUNIÕES DO CAU/MG

ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS TOTAL

PLENÁRIA

13

1

14

CONSELHO DIRETOR

22

3

25

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF

12

0

12

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED*

12

1

13

COMSSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP

12

5

17

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - COA

12

10

22

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI

12

12

24

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICAS URBANAS E
AMBIENTAL - CPUA

12

2

14

COLEGIADO PERMANENTE DE ENTIDADES DE
ARQUITETOS E URBANISTAS - CEAU

7

1

8

* Foram realizadas mais 8 (oito) audiências de instrução processual.

FINANÇAS

RECEITA CAU/MG (JAN A DEZ . 2018)
CONTA

TOTAL (R$)

ANUIDADES

4.033.840,94

Pessoa Física - do Exercício

2.960.922,89

Pessoa Física - do Exercício Anterior

641.547,35

Pessoa Jurídica - do Exercicio

342.087,40

Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior

89.283,30

EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES

26.860,20

EMOLUMENTOS COM RRT

3.754.443,16

MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

393.690,54

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

305.869,12

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

152.115,61

TOTAL - RECEITA REALIZADA

8.666.819,47

ORÇAMENTO ORIGINAL

9.029.927,00

REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.029.927,00

DESPESA CAU/MG (JAN A DEZ. 2018)
ELEMENTOS DESPESA*

TOTAL GERAL

PESSOAL

4.355.679,42

REMUNERAÇÃO PESSOAL

2.842.071,95

ENCARGOS SOCIAIS

821.304,06

BENEFÍCIOS A PESSOAL

692.303,41

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

935.821,02

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA

883.272,40

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ENCARGOS DIVERSOS
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

INVESTIMENTOS

TOTAL GERAL
* Fase: Liquidação

1.348.709,59
186.793,09
65.298,66
213.214,50

8.048,00

7.996.836,68

ATENDIMENTOS
E REGISTROS

*Aguardando quitação de débitos: 244

*Certidões de Acervo Técnico com Atestado Aprovada: 350

*Inclusive os analisados indeferidos

Escritório Descentralizado
do NORTE DE MINAS

ATENDIMENTO
LEGENDA
CHAT

TELEFONE

E-MAIL

PRESENCIAL

Escritório Descentralizado
do TRIÂNGULO MINEIRO
E ALTO PARANAÍBA

83

208

30

21

Escritório Descentralizado
do SUL DE MINAS

226

494

126

114

245

528

83

187

Escritório Descentralizado
no LESTE DE MINAS

Escritório Descentralizado
da ZONA DA MATA E
VERTENTES

283

536

379

70

75

368

60

33

Atendimento na
CENTRAL

–

1270

554

323

FISCALIZAÇÃO

Em 2017, o Rotas esteve em
36 municípios, pois iniciou
sua atuação efetiva no 2º
semestre.

DENÚNCIAS
ATENDIDAS

CENTRAL: 122
LESTE DE MINAS: 35
ZONA DA MATA E VERTENTES: 54
NORTE DE MINAS: 18
SUL DE MINAS: 52
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA: 39

TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA: 39

SUL DE MINAS: 52
NORTE DE MINAS: 18
ZONA DA MATA E VERTENTES: 54
LESTE DE MINAS: 35

CENTRAL: 122

DENÚNCIAS POR REGIONAIS (Nº DE CIDADES)
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA: 39

SUL DE MINAS: 52
NORTE DE MINAS: 18
ZONA DA MATA E VERTENTES: 54
LESTE DE MINAS: 35
CENTRAL: 122

AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO
327 municípios
(38% do Estado)

COMUNICAÇÃO E
EVENTOS

NOVA IDENTIDADE INSTITUCIONAL

CAMPANHA DE
CONSCIENTIZAÇÃO
E INSTRUÇÃO
SOBRE A

DENÚNCIA

CAMPANHA - 15 DE DEZEMBRO
DIA DO ARQUITETO E URBANISTA

71 EVENTOS EM 2018
(setenta e um)

TIPO
CAU/MG NAS ESCOLAS
REALIZADOS PELO CAU/MG
PARTICIPAÇÃO
EVENTOS/CERIMÔNIAS
EVENTOS INTEGRADORES
APOIADOS PELO CAU/MG

TOTAL

J F

28

14
12

9
8

1

M

A

2018
M J J

2

5

9

1

3

4

2

2

1

2

1

1 1

2

2

1

2

1

1

1 1

2

3

1

1

6

2 1

1

1

1

8

2

2

1

2

2

A

S

O

N

1

D

TOTAL DE
CIDADES

17
1

1

7

2

CIDADES:
DIVINÓPOLIS - TEÓFILO OTONI – SALINAS - SETE LAGOAS - PATOS DE MINAS -VARGINHA - CONSELHEIRO
LAFAIETE - GOVERNADOR VALADARES - IPATINGA - CATAGUASES - PATROCÍNIO - ARAXÁ - JOÃO MONLEVADE
- LAVRAS -LAGOA SANTA - SÃO PAULO - OURO PRETO - CARATINGA - UBERLÂNDIA - POÇOS DE CALDAS UBERABA - MONTES CLAROS - JUIZ DE FORA - BELO HORIZONTE

RESUMO DAS
COMISSÕES

CEF – Comissão de Ensino e Formação
A Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG no âmbito de suas competências
regimentais, no ano de 2018, analisou e aprovou 27 (vinte e sete) processos relativos a
solicitações de anotação no registro profissional de curso de pós-graduação tais como, título de
Especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho (14) e de outras especializações, de
mestrado e de doutorado (13). No que se refere às solicitações de registro profissional no CAU,
nos termos das Resoluções do CAU/BR nº 18/2012, n.º 32/2012 e nº 35/2012 e suas alterações
posteriores, conforme Lei nº 12.378/2010, a CEF-CAU/MG deferiu pelo total de 1.379 (mil e
trezentos e setenta e nove) registros de profissionais no CAU, com uma média de cerca de 115
registros por mês, sendo 1.375 ( mil e trezentos e setenta e cinco) relativos a registros de
profissionais de brasileiros diplomados no Brasil e 4 (quatro) registros de profissionais
estrangeiros diplomados no Exterior. A Comissão promoveu, durante dois dias do mês de
outubro, o II Seminário Nacional de Ensino e Formação, simultâneo ao II Fórum Anual de
Coordenadores, a fim de ampliar o debate sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil entre os profissionais de Arquitetura e
Urbanismo, os membros de toda a comunidade acadêmica e, especialmente, entre os
coordenadores de curso e representantes dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs).
Considerando a exitosa I Premiação de Trabalho de Conclusão de Curso realizada, em 2017,
como ação do CAU dedicada à valorização da formação em Arquitetura e Urbanismo, a CEFCAU/MG deliberou por alterar sua periodicidade, antes prevista para a cada dois anos, para
ocorrência anual, tendo sido, no exercício de 2018, realizada como cerimônia de encerramento
do II Seminário Nacional de Ensino e Formação.

CED – Comissão de Ética e Disciplina
A Comissão de Ética e Disciplina – CED-CAU/MG em 12 (doze) reuniões ordinárias e 1 (uma)
extraordinária encaminhou 47 (quarenta e sete) intimações, 36 (trinta e seis) ofícios e
manifestou-se mediante 23 (vinte e três) deliberações de comissão. Considerando o § 6°, do
Art. 91 da Resolução CAU/BR n° 143/2017, que dispõe que “a obtenção de conciliação e a
homologação de acordo poderão ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição desde que a
matéria seja conciliável e não tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão”, a CED-CAU/MG
também realizou tentativas de conciliação em todas as 8 (oito) audiências de instrução
processual ocorridas este ano, tendo sido exitosa em 01 (uma) audiência. Pela primeira vez, a
CED-CAU/MG apreciou denúncias ocorridas em outra Unidade Federativa por motivo de
suspeição de estas serem julgadas pelo seu respectivo CAU/UF. Com isso, foram relatados e
tomadas decisões sobre 21 (vinte e um) processos e denúncias, do total de 34 (trinte e quatro)
que estão ou estiveram em tramitação nesta Comissão, atingindo 62% no índice de eficiência
do total de processos, com tempo médio de tramitação total entre 6 (seis) meses a 1 (um) ano.
A partir de sua atuação em relação a estes processos ético-disciplinares, foi possível identificar
que, em termos de tempo de formação profissional, mais da metade dos processos envolviam
profissionais com mais de 10 (dez) anos de formado, assim como as ocorrências se
concentraram em maior número na cidade de Belo Horizonte e na sua Região Metropolitana.
No que se refere à motivação, cabe destacar que as principais causas das supostas faltas ética
encontraram expressão na negligência, imprudência e imperícia e no descumprimento
contratual, o que ensejará, nos próximos anos desta gestão, outras ações orientativas no
âmbito das competências regimentais desta Comissão, tal como foi o informativo de diretrizes
para a elaboração de contratos, divulgado no portal eletrônico e redes sociais do CAU/MG.

TEMPO DE FORMAÇÃO DO
PROFISSIONAL*

REGIONAL ONDE OCORREU O FATO
Central
3

4

Norte de Minas
Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba

4
5

Zona da Mata e Vertentes

Até 5 anos

14

14

1
5 - 10 anos

Leste de Minas
2
Sul de Minas

* Foram considerados os 23 do total de processos possíveis de
extrair o dado.

MOTIVAÇÃO
Negligência, imprudência e
imperícia.
Descumprimento contratual.

3
1

Obra irregular.

1
1

12

7

Alteração em obra sem consulta
ao profissional que a realizou.
Acobertamento.
Uso de cargo público para se
beneficiar.
Crime ambiental.
Reserva técnica.

CEP – Comissão de Exercício Profissional
A Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/MG, em suas 12 reuniões ordinárias e 5
reuniões extraordinárias realizadas, em 2018, manifestou-se mediante 49 (quarenta e nove)
deliberações de comissão que abrangeram com maior recorrência processos de interrupção,
suspensão ou reativação de registro profissional no CAU, emissões de Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e de Certidões pelo CAU/MG, além de esclarecimentos sobre
as atribuições e atuação dos Arquitetos e Urbanistas e de outros atos normativos do CAU. Tais
solicitações foram tratadas em nível recursal, contestação ou derivadas das próprias análises
realizadas no âmbito da Gerência Técnica e de Fiscalização do CAU/MG. Considerando sua
competência regimental em “instruir, apreciar e deliberar sobre julgamento, em primeira
instância, de autuação lavrada em processos de fiscalização do exercício profissional”, a CEFCAU/MG deliberou sobre 41 (quarenta e um) processos de fiscalização dos 105 (cento e um)
que lhes foram encaminhados. Além disso, no enfrentamento de ampliar a presença do CAU no
território do Estado de Minas, composto por 853 municípios, foi elaborado o Projeto Rotas,
ferramenta de interiorização do Conselho pela qual são realizadas ações de fiscalização do
exercício profissional nas 6 (seis) Regionais do CAU/MG, tendo sido visitadas o total de 117
(centro e dezessete) cidades mineiras. O projeto será continuado, tendo sido proposto o seu
calendário de cidades a visitar para os três primeiros meses de 2019. A CEP-CAU/MG foi
também anfitriã no VII Encontro Nacional das Comissões de Exercício Profissional dos CAU/UF
que, dentre os seus diversos encaminhamentos, destacam-se aqueles relativos à consolidação
das diretrizes para ações de fiscalização e apoio ao CAU/BR na formulação de normatização e
no processo de tomada de decisões.

COA – Comissão de Organização e
Administração
A Comissão de Organização e Administração – COA-CAU/MG realizou o calendário de 12
(doze) reuniões ordinárias e 10 (dez) reuniões extraordinárias, sendo estas dedicadas ao
atendimento de demandas excepcionais relativas à elaboração de minuta de portaria
normativa que dispõe sobre despesas relacionadas com diárias e deslocamentos de
pessoas a serviço do CAU/MG; à elaboração de minuta dos editais de Chamada Pública de
Apoio Institucional nº 001/2018 e nº 002/2018, este de Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social – ATHIS, e deliberação sobre procedimentos relativos ao
cumprimento da legislação referente ao acesso à informação e à transparência no
CAU/MG. Além disso, a COA-CAU/MG em reuniões conjuntas com a Comissão de
Planejamento e Finanças – CPFi-CAU/MG tratou de portaria normativa que trata dos
deslocamentos a serviço do CAU/MG e de providências diversas relativas à elaboração de
novo concurso público para o provimento de vagas no CAU/MG, previsto para ocorrer, em
2019. No âmbito de suas competências regimentais, a COA manifestou-se mediante 45
(quarenta e cinco) deliberações de comissão que abarcaram com maior
representatividade atos normativos e ordinatórios relativos ao funcionamento,
patrimônio, administração e à reestruturação organizacional do CAU/MG. Ainda no
âmbito de sua competência, a Comissão recebeu solicitações de contribuições às
resoluções e a outros atos normativos do CAU/BR, vigentes, tendo sido todas
manifestadas por esta Comissão mediante deliberação.

CPFI – Comissão de Planejamento e Finanças
A Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi-CAU/MG, reunida ordinariamente e
extraordinariamente por 12 (doze) vezes cada, aprovou os relatórios contábeis mensais e
a reprogramação orçamentária do CAU/MG, assim como apreciou as informações
financeiras e gerenciais trimestrais do Conselho. Estiveram presentes na rotina da
Comissão, a apreciação e deliberação por procedência ou improcedência, a depender do
caso, das solicitações de profissionais referentes a isenções de cobranças de anuidade,
multas e juros, revisão de cobranças e parcelamentos, solicitações estas que derivaram
por deliberar ao CAU/BR pela reabertura do refinanciamento de débitos (Refis). Nos
limites regimentais que lhe foi conferido, a CPFi-CAU/MG deliberou, com destaque, por
orientar o parcelamento de multas referentes às infrações das disposições do exercício
profissional ou da ética-disciplinar e por aprovar metodologia para a Constituição da
Provisão de Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa. Além disso, aprovou
conjuntamente com a Comissão de Organização e Administração – COA-CAU/MG, a
minuta de Portaria Normativa que dispõe sobre diárias e deslocamentos de pessoas a
serviço do CAU/MG. Encerrou o exercício de 2018, reunida em seminário, com as
Comissões de Planejamento e Finanças dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo.

CPUA – Comissão Especial de Política Urbana e
Ambiental
A Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental – CPUA-CAU/MG realizou o
calendário de 12 (doze) reuniões ordinárias e 2 (duas) reuniões extraordinárias, nas quais
foram discutidas ações capazes de estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo
como política de Estado, assim como da importância dos Órgãos Municipais possuírem
Arquitetos e Urbanistas em seus quadros técnicos. Neste sentido, para subsidiar ações
concretas do CAU/MG, foi elaborado um questionário a ser aplicado em número
determinado de municípios mineiros, a fim de se conhecer as condições que se tem
realizado o planejamento urbano nas cidades do Estado de Minas Gerais e compor um
banco de dados dos municípios. A CPUA-CAU/MG também se reuniu conjuntamente com
a Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental – CPUA-CAU/BR para apreciarem
matérias comuns, como o aprimoramento da análise continua de Projetos de Lei em
tramitação nos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, relacionados à
política urbana e ambiental e a elaboração de proposta de participação da CPUA/BR e das
CPUA/UF no Congresso Mundial de Arquitetura (UIA2020RIO). Com destaque, esta
Comissão manifestou-se em apoio à Preservação do Patrimônio Cultural do Município de
Oliveira/MG e elaborou Carta Aberta do CAU/MG para os candidatos ao Governo do
Estado de Minas Gerais. Não menos importante, a Comissão reuniu-se com o Ministério
Público de Minas Gerais a fim de alinharem procedimentos de cooperação relativos a
denúncias que se referem à ausência ou irregularidades na elaboração ou revisão de
Regulamentação Urbanística Municipal.

PLANO DE AÇÃO
2019-2020

OBJETIVOS PRIORIZADOS PELO CAU/MG

AÇÕES EXTERNAS

AÇÕES INSTITUCIONAIS
•Ampliando Parcerias
•Foco na Fiscalização
•Fomento e Inovação
•CAU JOVEM

COMUNICAÇÃO
•Campanhas
•Publicações

EVENTOS

AÇÕES INTERNAS

CAPACITAÇÃO
• Treinamento e Reuniões

INFRAESTRUTURA
• GTs e Comissões
• Bens, Serviços e Equipamentos
• Gestão de Pessoas

