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Mensagem do Presidente
“Em 2019 o CAU/MG iniciou o segundo ano desta gestão. Após a aprovação do Plano de Ação
2019-2020, foi dado início aos trabalhos. Foi o momento de desafio diante de um novo projeto,
baseado em um planejamento estruturado, com metas e indicadores definidos e uma linha de ação
traçada para o futuro. Todas as ações do Conselho se desenvolveram de acordo com esse Plano. A
grande inovação foi a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – ODS no seu
planejamento estratégico.
O trabalho, assim como todo o processo de construção do Plano de Ação, tem sido integrado,
participativo e com revisões trimestrais previstas. Da mesma forma o relatório de gestão foi
desenvolvido com a participação de toda a equipe, de forma precisa, completa e baseado em dados
fidedignos. O relatório demonstra o completo alinhamento da gestão à estrutura do Conselho.
O Plano de Ação previu responsabilidades para cada uma das ações ou projetos. Isso é uma forma
de acompanhamento das atividades e de possibilitar revisões, ajustes e adequações, como cada
atividade foi estabelecida com objetivos, metas e indicadores definidos. Durante o ano foram feitas
as devidas priorizações, com o foco principal na atividade fim do Conselho, que é a fiscalização.
O Projeto Rotas, voltado para a fiscalização, teve um significativo crescimento. As ações integradas
de fiscalização em 2017 atingiram 250 municípios; em 2018 327 municípios e, em 2019, 444
municípios. Portanto, trata-se de um crescimento significativo, quando foi possível estar em 52%
das cidades de Minas Gerais.

Mensagem do Presidente
O Atendimento do CAU/MG apresentou índices muito significativos em números absolutos e,
principalmente, em termos de satisfação, cujos índices chegaram a 95%.
No intuito de fomentar ações com foco em patrimônio cultural, houve o lançamento do primeiro
edital de patrocínio para propostas dentro dessa temática. O resultado foi muito significativo,
aprovando 05 projetos de grande relevância.
A nova Comissão de Patrimônio Cultural - CPC teve papel fundamental na elaboração do primeiro
Concurso de Ideias na área de patrimônio, em parceira com o CAU/BA e o CAU/PE, que premiou
tanto profissionais, quanto estudantes, dentre os 29 trabalhos inscritos.
A Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, criada em 2019,
elaborou o segundo edital para ações de ATHIS, um dos principais objetivos do Conselho, com 12
propostas recebidas. Esse papel social do Conselho é primordial para a sociedade.
As ações voltadas para as Escolas foram intensificadas, e o projeto CAU nas Escolas teve 17
edições durante o ano. Também foi exitosa a Premiação TCC, que contou com a inscrição de 68
trabalhos de 24 cursos das Instituições de Ensino Superior do estado. Na mesma oportunidade foi
realizado o Fórum de Coordenadores de Cursos de Arquitetura e Urbanismo, momento este de
integração do CAU com as Instituições de Ensino Superior, sempre em busca da melhor qualidade
do ensino.

Mensagem do Presidente
O trabalho da Comissão de Ética e Disciplina priorizou as audiências de conciliação, caminho este
essencial na solução de conflitos.
Durante o ano de 2019 realizamos no total 110 eventos de exposições, debates e capacitações, de
forma a levar conhecimento e oportunidade de diálogo para a sociedade e, em especial para os
profissionais arquitetos e urbanistas. O CAU/MG teve sua proposta de debate sobre Cidades
Inovadoras e Inclusivas aprovada pelo ONU-Habitat, no dia 31/10/2019, Dia Mundial das Cidades,
quando ocorreu esse evento.
O CAU/MG reafirma seu compromisso com a sociedade e com os arquitetos e urbanistas,
garantindo o exercício profissional apenas de profissionais habilitados e registrados, e ampliando
suas ações em prol de políticas urbana, ambiental e profissional, buscando cidades mais justas e
inclusivas e trabalhando pela melhoria da qualidade de vida.”
Belo Horizonte, 20 de março de 2020.

Danilo Silva Batista
Arquiteto e Urbanista
Presidente do CAU/MG

1. VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL E AMBIENTE
EXTERNO

Imagem de fundo: Parque Municipal Américo Renê Giannetti, em Belo Horizonte – Acervo IEPHA/MG
Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/4-Guia-dos-Bens-Tombados-Volume-1

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo
O conjunto autárquico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, que compreende a Unidade Nacional (CAU/BR), a
Unidade do Distrito Federal (CAU/DF) e as Unidades Estaduais (CAU/UF), foi criado pela Lei Federal n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010, e tem como função “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo,
zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”.
Missão institucional:
 Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos
Visão Institucional:
 Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

Estrutura Organizacional

Conselho Diretor
O Conselho Diretor tem por finalidade
fortalecer a relação entre o Presidente e o
Plenário do CAU/MG, auxiliando-os nas
matérias relacionadas à formação e exercício
profissional, à gestão administrativo-financeira
e à organização do CAU/MG, estabelecendo a
integração com as comissões ordinárias e
auxiliando nos atos relativos ao exercício da
Presidência.
É integrado pelo Presidente, e pelos
Coordenadores das Comissões Ordinárias.
Conforme Regimento Interno do CAU/MG,
aprovado em 10/12/2018, o Vice-Presidente
também é membro do Conselho Diretor
quando não exercer a função de coordenador
de comissão ordinária.

Danilo Silva Batista
(Presidente)
presidente@caumg.gov.br
Paulo Henrique Silva de Souza
(Vice-presidente)
cons.paulo.souza@caumg.gov.br
Douglas Paiva Costa e Silva
(Comissão de Organização e Administração)
cons.douglas.silva@caumg.gov.br
Rosilene Guedes Souza
(Comissão de Planejamento e Finanças)
cons.rosilene.guedes@caumg.gov.br
Cecília Fraga de Morais Galvani
(Comissão de Exercício Profissional)
cons.cecilia.fraga@caumg.gov.br
Marília Palhares Machado
(Comissão de Ética e Disciplina)
cons.marilia.palhares@caumg.gov.br
Luciana Fonseca Canan
(Comissão de Ensino e Formação)
cons.luciana.canan@caumg.gov.br

Modelo de negócio
• A sociedade.
• Órgãos públicos nas três esferas de
governo.
• Conselhos profissionais.
• Instituições de ensino e pesquisa.
• Arquitetos e urbanistas.
• Entidades de classe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Empresas de construção.
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de produtos e serviços
Plano de Fiscalização
Gestão da informação (Gestão do conhecimento)
Gestão eletrônica de documentos e processos - GED
Gestão do relacionamento
Comunicação E Atendimento
Planejamento e gestão estratégica
Prestação de contas
Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e
mostras especializadas, seminários, oficinas,
congressos, conferências, outros)
Normatização da profissão E Consultoria/ orientações
Treinamento/cursos de capacitação
Convênios ( implantação e funcionamento de
escritórios modelo, projetos e pesquisas)
Plano de Comunicação
Residência Técnica

• Ética e transparência.
• Excelência organizacional.
• Comprometimento com a
inovação.
• Unicidade e integração.
• Democratização da informação
e conhecimento.
• Interlocução da arquitetura e
urbanismo na sociedade.

Online
• SICCAU
• Portal online

Capital humano
• Conselheiros BR e UF
• Colaboradores do CAU
• Funcionários, Contratados, Conveniados
Infraestrutura física
• Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios
• Pontos de atendimento
dedicados/móveis/provisórios ou compartilhados
com os parceiros: instituições de ensino,
prefeituras,
Tecnologia
• SICCAU/Portal/
• CRM (Customer Relationship Management)
• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/SGI

• Sistemas de informação:
• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervarão, registro e certificação);
•
Data Center.
• Capital humano.
• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.
• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, conferências, outros).
• Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes).
• Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo.
• Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de conhecimento, patrocínio e
convênios;
• Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços.
• Comunicação e marketing.
• Capacitação continuada – reciclagem profissional.
• Reuniões plenárias e de comissões para a normatização da atividade profissional.
• Premiações (valorização das boas práticas / concurso de TCC).

• Call Center
• Redes Sociais - Fóruns de debate
• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos
relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia
subliminar
• Portal do CAU
• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)
• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canais de
atendimento presencial (pelo CAU e parceiros)
• Ouvidoria
• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras
especializadas, seminários, workshops, congressos,
conferências, outros)
• Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com
instituições de ensino, certificadoras, desconto para
ingressos de eventos da profissão, outros)
• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das
obras

Presencial
• Sedes Regionais (fiscais/funcionários)
• Pontos móveis/provisórios de atendimento
(fiscais/funcionários)
• Pontos de atendimento dedicados ou
compartilhados com os parceiros:
instituições de ensino, Prefeituras
Municipais
• Publicidade
• Publicações
• Recursos Áudio Visuais
• Assessoria de Imprensa

•
•
•
•

Anuidades.
Emissão de RRT e certidões.
Fiscalização atuante (novas RRT e multas).
Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos,
etc.).
• Locação e serviço de TI.
• Propagandas, com incentivo ao uso do site do CAU.

Classificações:
• Relações de prestação de serviços.
• Relações politicas e institucionais.
• Relações de fiscalização.
• Relações de formação profissional e
pesquisa.
• Relações de captação de recursos.
• Relações associativas.
• Relações culturais e científicas.
• Público infanto-juvenil.
• Sociedade.

Cenário externo
Em 2019, o Estado de Minas Gerais passou
por um processo de significativas mudanças
estruturais e administrativas, com o início da
gestão de seu novo governo. Tais mudanças
impactaram as relações institucionais
envolvendo o Conselho, na busca por
parcerias em prol do aprimoramento da
fiscalização profissional e da valorização da
Arquitetura e Urbanismo em todo o Estado.
O CAU/MG esteve presente na Discussão
Participativa do PPAG – Plano Plurianual de
Ação Governamental 2020-2023, promovida
pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, com atuação nas Áreas Temáticas
“Meio Ambiente e “Infraestrutura e
Mobilidade - Municípios e Desenvolvimento
Regional”. Foram concluídas as tratativas
sobre o Termo de Cooperação Técnica com
o TCE – Tribunal de Contas do Estado, com
assinatura em dezembro de 2019.
Em todo o Estado, em 2019, contabilizam-se
14.980 profissionais Arquitetos e Urbanistas
ativos, 1.990 empresas ativas de Arquitetura
e Urbanismo e 90 cursos presenciais em
Instituições de Ensino Superior. A população
total do Estado é de 21.168.791 habitantes
(fonte: IBGE).

14.980 PROFISSIONAIS
ARQUITETOS E
URBANISTAS ATIVOS

1.990 EMPRESAS DE
ARQUITETURA E
URBANISMO ATIVAS

90 CURSOS PRESENCIAIS
DE ARQUITETURA E
URBANISMO (fonte:
sistema e-MEC)

605 AÇÕES INTEGRADAS
DE FISCALIZAÇÃO EM
444 MUNICÍPIOS

TOTAL DE MUNICÍPIOS
MINEIROS = 853

O CAU/MG alcançou um aumento de 38%
no número de ações integradas de
fiscalização, com relação ao ano anterior,
atingindo 52% do total de 853
municípios do Estado de Minas Gerais.
Destaca-se o Compromisso Social e
Cultural do CAU/MG, com a concessão de
R$ 250.000,00 em patrocínio a projetos
com enfoque social em ATHIS Assistência Técnica para Habitação
Social, e de R$ 110.592,00 para projetos
com enfoque em Patrimônio Cultural,
somando R$ 360.592,00 em 2019. A
iniciativa
Edital
de
Patrocínio
na
modalidade ATHIS recebeu Menção
Honrosa
no
Prêmio
Cidadania
Metropolitana da ARMBH – Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte.
O engajamento do CAU/MG com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Agenda 2030 da ONU resultou
no reconhecimento do “Seminário Cidades
Inteligentes e Garantias Sociais: Limites e
Possibilidades” pelo Circuito Urbano do
Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos
Humanos
(ONUHABITAT).

2.GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA,
ALOCAÇÃO DE RECURSOS.
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Estrutura de Governança
Em 2019 o CAU, conjunto
autárquico constituído pelo
CAU/BR e pelos 27 CAU/UF,
não implementou uma política
de governança, entretanto em
20/12/2019 foi expedida a
Portaria
Presidencial
do
CAU/BR
nº
284/2019
(https://transparencia.caubr.gov.
br/portariapres284/) criando um
grupo de trabalho para atuar
nas ações de estruturação e
implantação dentre outros, da
Política
de
Governança
Institucional, cujos trabalhos se
iniciaram em meados de 2020,
com prazo conclusivo estimado
para 30/06/2020. Segue a
identificação da estrutura de
governança do CAU e proposta
de representação de sua figura,
nos moldes do Referencial
Básico de Governança, 2ª

versão, expedido pelo Tribunal
de Contas da União. No CAU, a
Governança compreende a
seguinte estrutura:

• Colegiado de Governança do
Centro de Serviços
Compartilhados do CAU (CSCCAU)

Estrutura de Governança do
CAU/BR

• Colegiado de Governança do
Fundo de Apoio Financeiro aos
CAU/UF

I. Instâncias externas:
• TCU
• CGU

IV. Instâncias
apoio:

internas

de

II. Instâncias externas de apoio:

• Comissões de Administração e
de Finanças

• Auditoria independente

• Controladoria

•Controle social organizado

• Auditoria interna

• Fórum de Presidentes

• Ouvidoria

III. Instâncias internas:
• Plenário
• Conselho Diretor

Sistema de Governança
Figura: Sistema de Governança do CAU

Organização do CAU
O CAU/MG é composto por 18 (dezoito)
Conselheiros Estaduais Titulares e 18 (dezoito)
Conselheiros Estaduais Suplentes eleitos pelos
arquitetos e urbanistas em votação eletrônica
realizada, em 2017, para a Gestão 2018 - 2020. Os
Conselheiros estão distribuídos em cinco (05)
Comissões Ordinárias, e três (03) Comissões
Especiais.
Conforme consta no Regimento Interno do CAU/MG,
aprovado em Plenária na data de 10/12/2018 e
homologado pelo CAU/BR em 21/01/2019, as
Comissões Ordinárias têm por finalidade “subsidiar o
CAU/MG nas matérias de suas competências
relacionadas à ética e disciplina, ao ensino e
formação,
ao
exercício
profissional,
ao
planejamento, à gestão financeira, organizacional e
administrativa, para o cumprimento do art. 24 da Lei
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e das
competências definidas no Regimento Geral do
CAU, Resolução n° 139, de 28 de abril de 2017”, e
as Comissões Especiais a finalidade de “subsidiar o
CAU/MG nas matérias de suas competências,
relacionadas ao aperfeiçoamento do exercício e
valorização da Arquitetura e Urbanismo, cumprindo o
art. 24 da Lei n°12.378, de 31 de dezembro de
2010.”

A rotina da organização é coordenada pela
Gerência Geral com o apoio da área meio,
Secretaria Executiva, Gerência Administrativa e
Financeira e Gerência Jurídica, e também da área
finalística, Gerência Técnica e de Fiscalização. Em
2018, foi criada a Gerência Especial de
Planejamento Estratégico e Gestão Estratégica
para atuar efetivamente na elaboração e
monitoramento do Planejamento Estratégico do
CAU/MG.
Além disso, o CAU/MG possui em sua estrutura
organizacional um órgão consultivo denominado
CEAU – Colegiado de Entidades Estaduais dos
Arquitetos e Urbanistas, com atribuição para tratar
das questões do ensino e formação e do exercício
profissional.

Quem é quem (Conselheiros)
COMISSÕES ORDINÁRIAS:
1- COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF-CAU/MG
• LUCIANA FONSECA CANAN (Titular) – Coordenadora
CLAUDIA ALKMIM GUIMARAES TEIXEIRA (Suplente)
• ITALO ITAMAR CAIXEIRO STEPHAN (Titular) – Coordenador Adjunto
LUCIANA BRACARENSE COIMBRA (Suplente)
• IRACEMA GENEROSO DE ABREU BHERING (Titular)
SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO CARDOSO AYRES (Suplente)

2- COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED-CAU/MG
• MARÍLIA PALHARES MACHADO (Titular) – Coordenadora
ANA PAULA GUEDES DA FONSECA ALVIM (Suplente)
• CECILIA MARIA RABELO GERALDO (Titular) – Coordenadora adjunta
CLAUDIO MAFRA MOSQUEIRA (Suplente)
• CLAUDIO DE MELO ROCHA (Titular)
LUZIA EDVAN DE OLIVEIRA (Suplente)

3- COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/MG
• CECÍLIA FRAGA DE MORAES GALVANI (Titular) – Coordenadora
ANA CECILIA DE SOUSA RAMOS BARROS (Suplente)
• ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA (Titular) – Coordenador adjunto
ROCCIO ROVER (Suplente) – renunciou em março
• MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL (Titular)
PATRICIA ELIZABETH FERREIRA GOMES BARBOSA (Suplente)
• ARIEL LUIS LAZZARIN (Titular)
MARCONDES NUNES DE FREITAS (Suplente)
• FABIO ALMEIDA VIEIRA (Titular)
REGINA COELI GOUVEIA VARELLA (Suplente)

4- COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO – COA-CAU/MG
• RITA GOMES LOPES (Titular) – Coordenadora – renunciou
em maio
MARCIA ANDRADE SCHAUN REIS (Suplente) – assumiu
a posição Titular em maio
• DOUGLAS PAIVA COSTA E SILVA (Titular) – Coordenador
adjunto até maio – Coordenador a partir de junho
REGINALDO PEREIRA LIMA (Suplente)
• PATRICIA MARTINS JACOBINA RABELO (Titular) –
Coordenadora adjunta a partir de junho
VITOR DE CASTRO FRANÇA (Suplente)

5- COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
– CPFi-CAU/MG
• ROSILENE GUEDES SOUZA (Titular) – Coordenadora
TARCÍSIO MARQUES DA SILVA (Suplente)
• PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA (Titular) –
Coordenador adjunto
PAULO EMILIO COSTA BUENO (Suplente)
• JOSÉ EUSTÁQUIO MACHADO DE PAIVA (Titular)
KARLA CRISTINA DE FREITAS JORGE
ABRAHÃO (Suplente)

Quem é quem (Conselheiros)
COMISSÕES ESPECIAIS:
1- COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL – CPUA-CAU/MG

2- COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS-CAU/MG

• FABIO ALMEIDA VIEIRA (Titular) – Coordenador
REGINA COELI GOUVEIA VARELLA (Suplente)
• IRACEMA GENEROSO DE ABREU BHERING (Titular) –
Coordenadora adjunta
SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO CARDOSO
AYRES (Suplente)
• CLAUDIO DE MELO ROCHA (Titular)
LUZIA EDVAN DE OLIVEIRA (Suplente)
• CECILIA MARIA RABELO GERALDO (Titular)
CLAUDIO MAFRA MOSQUEIRA (Suplente)
• MARÍLIA PALHARES MACHADO (Titular) – até março
ANA PAULA GUEDES DA FONSECA ALVIM (Suplente)

• ARIEL LUIS LAZZARIN (Titular) - Coordenador
MARCONDES NUNES DE FREITAS (Suplente)
• JOSÉ EUSTÁQUIO MACHADO DE PAIVA (Titular) – Coordenador
adjunto
KARLA CRISTINA DE FREITAS JORGE ABRAHÃO (Suplente)
• ROSILENE GUEDES SOUZA (Titular)
TARCÍSIO MARQUES DA SILVA (Suplente)

3- COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL – CPCCAU/MG
• MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL (Titular) – Coordenadora
PATRICIA ELIZABETH FERREIRA GOMES BARBOSA (Suplente)
• ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA (Titular) – Coordenador adjunto
• MARÍLIA PALHARES MACHADO (Titular)
ANA PAULA GUEDES DA FONSECA ALVIM (Suplente)
• MARCIA ANDRADE SCHAUN REIS (Titular)

Quem é quem (Conselheiros)
COLEGIADO DE ENTIDADES DOS ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU-CAU/MG:
CAU/MG

Presidente: Danilo Silva Batista
Coordenador CEF-CAU/MG: Luciana Fonseca Canan
Coordenador CEP-CAU/MG: Cecília Fraga de Moraes Galvani

ASBEA-MG

Presidente: Fernanda Basques Moura (Coordenadora CEAU)

IAB-MG

Presidente: Dorinha Alvarenga

SINARQ-MG

Presidente: Matheus Guerra Cotta

Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico é um processo
sistêmico que permite definir o melhor caminho a
ser seguido por uma organização, para atingir um
ou mais objetivos estratégicos, dentro de um
contexto previamente analisado dos cenários,
definindo-se metas e ações que permitirão chegar
onde se deseja.
A Identidade Organizacional do conjunto
autárquico CAU é composta pela Missão, Visão e
Valores, bem como os Objetivos Estratégicos
Nacionais e Locais estabelecidos para um período
de dez anos. O Planejamento Estratégico CAU
2013 -2023, sedimenta as bases de um Conselho
com excelência organizacional, transparente,
inovador e financeiramente sustentável, para
servir à Sociedade, assegurando eficácia no
atendimento
aos
14.980
profissionais
registrados ativos e às 1.990 empresas ativas
do setor no estado, compromissado com a
qualidade e a modernidade.

A Missão estabelecida é “Promover Arquitetura e
Urbanismo para Todos”. No que diz respeito à
Visão, o CAU busca ser reconhecido como
referência na defesa e fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo. Os Valores, por sua
vez, têm as seguintes premissas: Ética e
transparência;
Excelência
organizacional;
Comprometimento com a inovação; Unicidade e
integração e Democratização da informação e
conhecimento. O mapa estratégico, em 2019,
tem seus pilares fundamentados na identidade
estratégica do CAU e relacionam os 16 objetivos
estratégicos.
O CAU/MG aprovou em dezembro de 2018, a
partir de um processo participativo envolvendo
todos os seus conselheiros e empregados, o seu
Plano de Ação para o biênio 2019-2020, com
base no Planejamento Estratégico do CAU e na
inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável previstos na Agenda 2030 da ONU.
Em 2019, realizou 3 revisões deste Plano,
apresentadas em Reuniões Plenárias, com a
finalidade de monitorar e readequar as ações
realizadas por cada Comissão e cada setor
administrativo deste Conselho.

R$ 2.332.370,81
Ética e transparência Excelência organizacional Comprometimento com a inovação Unicidade e integração
Democratização da informação e conhecimento Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

R$ 1.632.909,17
Impactar significativamente o
planejamento e a gestão do
território

Valorizar a Arquitetura e
Urbanismo

R$ 502.490,64
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

Influenciar as diretrizes do ensino
de Arquitetura e Urbanismo e sua
formação continuada
Garantir a participação dos
Arquitetos e Urbanistas no
planejamento territorial e na
gestão urbana
Estimular a produção da
Arquitetura e Urbanismo como
política de Estado

Assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicação
com a sociedade
Promover o exercício ético e
qualificado da profissão

R$ 150.000,00

Fomentar o acesso da sociedade
à Arquitetura e Urbanismo

R$ 537.217,39

Assegurar a sustentabilidade
financeira

Aprimorar e inovar os processos
e as ações

R$ 113.981,06

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

R$ 250.000,00

O Mapa Estratégico do CAU abrange um horizonte de planejamento de uma década (2013 a 2023),
procurando estabelecer as bases para um Conselho com excelência profissional, transparente, inovador e
financeiramente sustentável. Os recursos do CAU são alocados, prioritariamente, em sete áreas.

MAPA ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

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

Promover a Arquitetura e
Urbanismo para Todos

Principais iniciativas estratégicas

28,4 % da
RAL

Arial, tamanho 6,5
Azul marinho CAU
( R-0 G-57 B-68)

19,9 % da
RAL

6,5% da RAL

Arial, tamanho
6,5
Estimular
a produção
AzulArquitetura
marinho CAUe
da
Arial,
tamanho
6,5
( R-0 G-57 B-68)
Urbanismo
como
Azul marinho CAU
política
de
Estado
( R-0 G-57 B-68)

9

Arial, tamanho 6,5
Arial, tamanho 6,5
Cor verde CAU
Azul marinho CAU
Branco
( R-0 G-57 B-68)

4

Arial, tamanho 6,5
Arial, tamanho 6,5
Cor verde CAU
Azul marinho CAU
Branco
( R-0 G-57 B-68)

4

Arial, tamanho 6,5
Arial, tamanho 6,5
Cor verde CAU
Azul marinho CAU
Branco
( R-0 G-57 B-68)

6,1% da RAL

Promover o
exercício ético e

Arial, tamanho 6,5
qualificado
da
Azul
marinho CAU
( R-0profissão
G-57 B-68)

6

Arial, tamanho 6,5
Arial, tamanho 6,5
Cor verde CAU
Azul marinho CAU
Branco
( R-0 G-57 B-68)

1,8% da
RAL

2,4% *

3% da RAL

Arial, tamanho 6,5
Azul marinho CAU
( R-0 G-57 B-68)

1

Arial, tamanho 6,5
Arial, tamanho 6,5
Cor verde CAU
Azul marinho CAU
Branco
( R-0 G-57 B-68)

Legenda:
ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social
2. % ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Valores aprovados (Previstos)
3. Iniciativas Estratégicas: Quantidades Projeto ou Atividade
1.

* O percentual de capacitação refere-se ao total previsto com Despesas de Pessoal.

1

Arial, tamanho 6,5
Arial, tamanho 6,5
Cor verde CAU
Azul marinho CAU
Branco
( R-0 G-57 B-68)

1

Arial, tamanho 6,5
Arial, tamanho 6,5
Cor verde CAU
Azul marinho CAU
Branco
( R-0 G-57 B-68)

1

Arial, tamanho 6,5
Cor verde CAU
Branco

3. RISCOS,
OPORTUNIDADES,
PERSPECTIVAS.

Imagem de fundo: Ponte Marechal Hermes, entre Pirapora e Buritizeiro/MG – Acervo IEPHA/MG
Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/4-Guia-dos-Bens-Tombados-Volume-1

Gestão de Riscos e Controles Internos
Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR
realizou um levantamento junto a todos os CAU/UF
e ao CAU/BR por meio de um “Questionário de
Avaliação de Controles Internos e Gestão de Riscos
(QACI) visando avaliar o nível de maturidade
institucional nestes quesitos.
Não obstante, até 2019 o conjunto autárquico
CAU/BR e CAU/UF não implementou uma política
de gestão de riscos, deficiência a ser debelada em
2020, tendo em vista a expedição da Portaria
Presidencial do CAU/BR nº 284, de 20/12/2019
criando um grupo de trabalho para atuar nas ações
de estruturação e implantação dentre outros, de
Política de Gestão de Riscos e Controles Internos,
cujos trabalhos se iniciaram em meados do corrente
exercício, com prazo conclusivo estimado para
30/06/2020.
https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/

No que se refere a Controles Internos, o CAU/MG
obedece às regras da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT para os processos ligados ao
departamento pessoal. O quadro de pessoal do
CAU/MG é composto por empregados públicos
efetivos que ingressaram na autarquia por meio de
concurso público e empregados públicos de livre
provimento e demissão.
Em termos de Contabilidade, o CAU/MG segue as
recomendações do Conselho Federal de Contabilidade
- CFC e as Normas Internacionais de Contabilidade e
Normas Brasileiras Contábeis aplicadas ao Setor
Público - NBCASP 16.9 de DEPRECIAÇÃO,
AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO e 16.10 AVALIAÇÃO E
MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM
ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO.
Os processos de compras do CAU/MG obedecem às
normas de licitação descritas na Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Gestão de Riscos e Controles Internos
A gestão de riscos tem como objetivo a tomada de
decisão com vistas a prover razoável segurança no
cumprimento da missão e no alcance dos objetivos
estratégicos.
a) Ações contra a Autarquia/ Passivos
contingentes
A Gerência Jurídica mapeou até 31/12/2019, 31
processos em que o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Estado de Minas Gerais figura,
expressamente ou através de sua Presidência, no
polo passivo. Dentre eles: 29 Cíveis, 01
Trabalhista/Cível e 01 Trabalhista.
b) Ganhos recuperados
Considerando o período de apuração de
01/01/2019 a 31/12/2019, foram recuperados R$
1.256.514,93 (um milhão, duzentos e cinquenta e
seis mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e
três centavos) por intermédio da cobrança
administrativa e/ou judicial de profissionais (pessoa
física) e empresas (pessoa jurídica) devedoras de
anuidades.

O quantitativo leva em consideração o
adimplemento de anuidades de 2012 (ano de
instalação do Conselho e da primeira anuidades
cobrada) até 2018 (exercício imediatamente
anterior ao período de apuração) pelos
profissionais e empresas devedoras.
c) Perdas estimadas
As perdas em processos judiciais em 2019 são:
•
Remota = R$ 201.950,00
•
Provável = R$ 4.600,00
•
Possível = R$ 29.550,00
•
Possível/Remoto = R$ 4.000,00
Total = R$ 240.100,00 (duzentos e quarenta mil e
cem reais)

4. RESULTADOS E
DESEMPENHO DA
GESTÃO

Imagem de fundo: Prédio da Estação Central (atual Museu de Artes e Ofícios), em Belo Horizonte– Acervo IEPHA/MG, 2011
Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/4-Guia-dos-Bens-Tombados-Volume-1

Resultados e Desempenho da Gestão
Os dados aqui apresentados estão alinhados com o Planejamento Estratégico do CAU/MG e
seguirão os temas e objetivos adotados na elaboração do Mapa Estratégico. Os resultados
referem-se às seguintes áreas de atuação do Conselho:


Fiscalização

 Ética Profissional
 Atendimento
 Formação Profissional
 Patrocínio e Apoio Institucional
 Acordos e Parcerias
 Comunicação
 Assistência Técnica
 Política Urbana e Ambiental
 Patrimônio Cultural

FISCALIZAÇÃO

R$ 2.157.232,64
›

92,5 % do previsto

25,7 % da RAL
› Limite Estabelecido: Mínimo 15 % da
Receita Anual Líquida

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INDICADORES
ALCANÇADOS

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

97%
Índice da capacidade de fiscalização

81%
Índice da capacidade de atendimento
de denúncias

PRINCIPAIS
PROJETOS

Projeto Rotas
Considerado uma ferramenta de
RNON
interiorização do Conselho, tem como
objetivo principal atender a demanda
de fiscalização em locais onde o
CAU/MG não tem instalações fixas.

Projeto De olho nos
Editais
Consiste na verificação dos editais
publicados em todo o Estado, que
envolvem a contratação de serviços
de Arquitetura e Urbanismo.

Fiscalização - Resultados
O CAU/MG alcançou um aumento de 38% no
número total de ações integradas de
fiscalização, com relação ao ano anterior,
atingindo 52% do total de 853 municípios do
Estado de Minas Gerais. Este avanço se deu
em função da consolidação do Projeto Rotas e
ampliação das diversas frentes de fiscalização.
•

Através do Projeto Rotas, ferramenta de
interiorização do Conselho, a Fiscalização
esteve em 132 municípios.

•

A fiscalização do CAU/MG
denúncias em 91 municípios.

atendeu

•

Através da verificação dos editais
publicados no Estado, que envolvem
serviços de Arquitetura e Urbanismo, 382
municípios tiveram pelo menos um Edital
fiscalizado.

EVOLUÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE
FISCALIZAÇÃO


2016 – 83 municípios



2017 – 250 municípios



2018 – 439 ações em 327 municípios



2019 – 605 ações em 444 municípios

NORTE DE
MINAS

Em 2019, o Rotas esteve em
132 municípios.
LESTE DE
MINAS

CENTRAL
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA
ZONA DA MATA E
VERTENTES

SUL DE MINAS

Elaboração: CAU/MG, dez. 2019. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/.
Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 2019
Limites Municipais, 2018. IEDE/MG

DENÚNCIAS
ATENDIDAS

NORTE DE
MINAS

A fiscalização do CAU/MG
atendeu denúncias em
91 municípios.
CENTRAL

LESTE DE
MINAS

TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA
ZONA DA MATA E
VERTENTES

SUL DE MINAS

Elaboração: CAU/MG, dez. 2019. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/.
Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 2019
Limites Municipais, 2018. IEDE/MG

NORTE DE
MINAS

382 municípios tiveram
pelo menos um Edital
fiscalizado.
CENTRAL

LESTE DE
MINAS

TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA
ZONA DA MATA E
VERTENTES

SUL DE MINAS

Elaboração: CAU/MG, dez. 2019. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/.
Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 2019
Limites Municipais, 2018. IEDE/MG

AÇÕES DE

NORTE DE
MINAS

FISCALIZAÇÃO
444 municípios
(52% do Estado)

14 municípios tiveram ações
integradas de fiscalização.
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA

CENTRAL

LESTE DE
MINAS

ZONA DA MATA E
VERTENTES
SUL DE
MINAS

Elaboração: CAU/MG, dez. 2019. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/.
Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 2019
Limites Municipais, 2018. IEDE/MG

Fiscalização - Desafios e Perspectivas
O principal desafio da Fiscalização é realizar
ações in loco em todo o estado de Minas Gerais.
A questão territorial, no que envolve suas
distâncias, bem como o quantitativo de
municípios, somado ao número reduzido de
agentes de fiscalização, tem dificultado tal
atuação, embora o CAU/MG tenha registrado
um significativo avanço com relação aos anos
anteriores. Em 2020, esperamos ampliar as
ações nos municípios mineiros, tendo em vista o
concurso público realizado em 2019, para o qual
foram previstos cargos de Arquiteto e Assistente
de Fiscalização, cujo trabalho principal será
reforçar a equipe para buscarmos atender tal
objetivo, e cujos custos estão previstos no
orçamento.

DENÚNCIAS POR REGIONAL

CENTRAL: 206*
LESTE DE MINAS: 18
ZONA DA MATA E VERTENTES: 39
NORTE DE MINAS: 10
SUL DE MINAS: 24
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA: 29

ÉTICA PROFISSIONAL
PRINCIPAIS
INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 477.059,00 * = 5,7% da RAL
* Juntamente com Formação Profissional, Acordos e Parcerias e

Planejamento Urbano e Ambiental

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Promover o exercício
ético e qualificado da
profissão.

INDICADOR ALCANÇADO

64,5%
Índice de eficiência na conclusão
de processos éticos.

AÇÕES

Análise de processos
Processos analisados pela Comissão
RNON
de Ética e Disciplina. Em 2019, foram
analisados 31 processos, tendo
relatado e decidido sobre 20
processos e denúncias.

Realização de
audiências e
campanhas
Audiências de instrução e campanhas
de conscientização promovidas pela
Comissão de Ética e Disciplina.

Ética Profissional – Resultados
O CAU/MG, através da sua Comissão de Ética e
Disciplina (CED), analisou em 2019, 31 (trinta e um)
processos ético-disciplinares, tendo relatado e
decidido sobre 20 processos e denúncias, seja para
arquivamento ou propondo sanções, alcançando o
índice de eficiência na conclusão de processos de
64,5%. Encaminhou 42 intimações, 27 ofícios e 44
deliberações. Realizou tentativas de conciliação para
100% dos processos admitidos - êxito da
conciliação em três processos. Realizou oito
audiências de instrução que envolveram seis
processos. Participou de quatro Seminários da
CED-CAU/BR, um Encontro das CED-CAU/UF do
Sul e mais 4 CED-CAU/UF, além de um
Treinamento de Assessorias da CED.

Central

5
11

Norte de Minas
Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba
Zona da Mata e
Vertentes

9
1
4

MOTIVAÇÃO
DOS PROCESSOS

Leste de Minas

Negligência, imprudência e imperícia.
Descumprimento contratual.
Obra irregular.

Além disso, deliberou sobre o formato da Campanha
de Ética como podcasts, organizou evento de ética
como parte integrante do Seminário Regional da
CED-CAU/BR (2020), e elaborou proposta de
Câmara de Mediação e Conciliação.

Alteração em obra sem consulta ao profissional que
a realizou.
Acobertamento.

6
11

Uso de cargo público para se beneficiar.
Crime ambiental.

2

Deliberações da CED-CAU/MG disponíveis em:
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=2507

REGIONAL ONDE
OCORREU O FATO

Reserva técnica.

2
1

Falta de pagamento.

2

4

Ausência de Registro de Responsabilidade Técnica –
RRT.
Plágio.

Ética Profissional – Desafios e Perspectivas
A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG
objetiva em 2020 o cumprimento de seu
objetivo principiológico instituído pelo parágrafo
1° do artigo 24 da lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010: zelar pela fiel observância
dos princípios de ética e disciplina da classe.
Isto significa a manutenção do seu trabalho
rotineiro de recebimento de denúncias,
abertura de denúncias de ofício, julgamento de
admissibilidade
das
mesmas,
instrução
processual e julgamento do mérito. Apensado a
este trabalho a Comissão de Ética do CAU/MG
ambiciona apoiar todo e qualquer ação do
CAU/MG, em especial as ações da CEF/MG
direcionadas ao ensino, posto que a atuação
ética deve permear toda e qualquer outra
disciplina da Arquitetura e Urbanismo e toda e
qualquer ação deste Conselho. O maior
desafio para a CED/MG no ano de 2020 darse-á na manutenção das rotinas processuais,
posto que a cada ano passante se incrementa
o quantitativo das denúncias e, mais ainda, a
complexidade das mesmas.

Evento em Montes Claros, em agosto/2019
“Qual o valor do seu projeto? Ética e finanças”
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/cau-e-a-cidade-montes-clarosqual-o-valor-do-seu-projeto-etica-e-financas/

ATENDIMENTO

R$ 1.614.811,00
98,9 % do previsto

19,2 % da RAL
› Limite Estabelecido: Mínimo
10% da Receita Anual Líquida

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INDICADORES
ALCANÇADOS

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

95%

AÇÕES DE
ATENDIMENTO
Em todas as Regionais do
estado estão disponíveis:

- Atendimento presencial RNON
- Atendimento telefônico
- Correio eletrônico
- Chat
- Aplicação da Pesquisa de
Satisfação do Atendimento.

Índice de Atendimento

95%
Índice de satisfação com a demanda

Para acessar os canais:
https://www.caumg.gov.br/atendimento/

Para Ouvidoria:
https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/

Atendimento - Resultados
Além da sua Sede, em Belo Horizonte, o CAU/MG
possui 5 (cinco) Escritórios Descentralizados (ED) no
interior do estado para o atendimento presencial,
telefônico, correio eletrônico e chat. Somados aos
atendimentos nos Escritórios Descentralizados e
Sede do CAU/MG, tem-se os seguintes números:
Atendimentos por chat: 912, por Telefone: 3.404 ,
Presencial: 748, por E-mail: 1.232. Importante
ressaltar também o trabalho do Teleatendimento
Qualificado - TAQ, serviço gerenciado pela Rede
Integrada de Atendimento – RIA do CAU/BR, que
registrou os seguintes quantitativos de Atendimentos:
por chat: 1.795, por Telefone: 2.400, por e-mail: 111.

Carta de Serviços ao Cidadão
Contém os serviços disponibilizados pelo Conselho e
as formas de acesso, documentação exigida e
compromissos para atendimento que são adotados
pela instituição pública, tendo como premissas o foco
no cidadão, a qualidade no atendimento e
transparência da informação.
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=1683

Pesquisa de Satisfação do Atendimento
Os atendimentos realizados pelo CAU/MG são
registrados pelos auxiliares administrativos por meio de
protocolo no Sistema de Informação e Comunicação do
CAU (SICCAU), que envia uma cópia do registro para o
e-mail cadastrado em nosso banco de dados, no qual é
disponibilizado link para que seja realizada a avaliação
do atendimento.
O atendimento recebeu 44 avaliações ao longo de todo
ano de 2018, de modo que os requerentes, em sua
maioria, tiveram sua solicitação resolvida após mais de
5 contatos (52%), deixando-os insatisfeito com o tempo
para solução (70%), bem como com a cordialidade dos
empregados conselho (64%). Além disso, aqueles que
foram atendidos presencialmente, ficaram insatisfeitos
com o local (61%).
Em 2019, percebemos um cenário bastante diferente,
após a alteração do local de atendimento presencial e
do envio do formulário de avaliação do atendimento no
despacho do protocolo de cadastro do atendimento. Ao
todo, recebemos 487 avaliações, o que representa um
aumento de 1000%, estando 95% dos profissionais
satisfeitos com o atendimento.

Escritório Descentralizado
do NORTE DE MINAS

Atendimento - Resultados
LEGENDA
CHAT

TELEFONE

E-MAIL

PRESENCIAL

111

955 profissionais
109 empresas

778
257

1669 profissionais
211 empresas

1372

186

330

8414 profissionais
1154 empresas

1649 profissionais
239 empresas

Escritório Descentralizado
do SUL DE MINAS

257

1314

236

289

742 profissionais
104 empresas

Escritório Descentralizado
do TRIÂNGULO MINEIRO
E ALTO PARANAÍBA

181

257

Atendimento na
CENTRAL

14

1103

1801

959

1541 profissionais
169 empresas

Escritório Descentralizado
no LESTE DE MINAS

283

1306

312

186

Escritório Descentralizado
da ZONA DA MATA E
VERTENTES

431

1273

375

138

Atendimento - Desafios e Perspectivas
O principal desafio para o Atendimento
do CAU/MG é unificar o recebimento
das ligações telefônicas por meio de
Central de Atendimento, de modo que
possamos distribuir as ligações entre a
Sede e os Escritórios Descentralizados
de maneira mais uniforme, bem como
reduzir o tempo de espera dos
profissionais e da sociedade para
atendimento, além de otimizar a
demanda por meio de menu que
permita ao profissional acionar o setor
responsável por sanar a dúvida. Em
2020, realizaremos a aquisição de tal
sistema,
conforme
previsão
orçamentária realizada ainda em 2019,
de modo que esperamos que os
índices de satisfação do atendimento
cresçam 5%.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PRINCIPAIS
PROJETOS/AÇÕES

INVESTIMENTO REALIZADO

CAU nas Escolas

R$ 477.059,00 * = 5,7% da RAL
Juntamente com Ética Profissional,
Planejamento Urbano e Ambiental
*

Acordos

e

Parcerias

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e
Urbanismo e sua formação continuada

e

Realização de palestras institucionais
RNON
nas diversas Instituições de Ensino
Superior do Estado.

Seminários de
Ensino e Formação
Premiação TCC
Premiação
TCC
(Trabalho
de
Conclusão de Curso) junto ao Fórum
Anual de Coordenadores dos Cursos
de Arquitetura e Urbanismo.

Formação Profissional – Resultados
O CAU/MG, através da sua Comissão de Ensino e
Formação (CEF), aprovou em 2019, 18 (dezoito)
solicitações de profissionais para anotações de título
de Especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho e 25 (vinte e cinco) de especialização,
mestrado e doutorado. Aprovou ainda 1.860 (mil e
oitocentos e sessenta) registros no CAU de
profissionais Diplomados no Brasil e de dois registros
de profissionais Diplomados no Exterior.
Realizou, em outubro, o III Seminário Nacional de
Ensino e Formação (SNEF) com o objetivo de
promover amplo diálogo entre os profissionais e os
membros de toda a comunidade acadêmica, em
especial, os(as) coordenadores de curso e
representantes dos Núcleos Docentes Estruturantes
(NDEs). Junto com o SNEF, realizou a Premiação
TCC 2019 do CAU/MG e o III Fórum Anual de
Coordenadores quando transmitiu informações
fundamentais quanto ao cadastramento no sistema
SICCAU dos cursos de graduação em Arquitetura e
Urbanismo. Em todo o Estado, registra-se o número
total de 90 cursos presenciais de nível superior em
Arquitetura e Urbanismo, de acordo com o Sistema
e-MEC.

Fotos da entrega do Prêmio TCC 2019
07 de novembro/2019
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/entrega-do-premio-tcc-2019/

Formação Profissional – Desafios e Perspectivas
Em 2019, o CAU/BR decidiu recusar os pedidos de
registro profissional de bachareis em Arquitetura e
Urbanismo formados em cursos na modalidade
Ensino a Distância (EaD). Dessa forma, os 27
CAU/UF que atuam nos estados e no Distrito
Federal – responsáveis por realizar o registro de
novos arquitetos e urbanistas – não poderão
registrar esses egressos, impedindo-os de atuar na
profissão. A deliberação foi tomada pelos
conselheiros federais do CAU/BR durante a 88ª
Reunião Plenária do Conselho, realizada em
Brasília no dia 29 de março. Considerou-se para
essa decisão que o campo da Arquitetura e
Urbanismo está relacionado com a preservação da
vida e bem-estar das pessoas, da segurança e
integridade do seu patrimônio e da preservação do
meio ambiente, e portanto tem impactos diretos
sobre a saúde do indivíduo e da coletividade. Este
é um importante desafio para a atuação do
CAU/MG junto às demandas que surgirão dos
cursos com modalidade EAD.

Outro importante avanço do CAU/BR em 2019
refere-se à Edição Piloto da Acreditação de Cursos.
Trata-se de um processo em que o curso adere de
forma voluntária e que busca certificar a qualidade
da formação profissional por meio de parâmetros e
indicadores diversos. Dentre os parâmetros de
análise, estão os Perfis da Área & Padrões de
Qualidade para os Cursos de Arquitetura e
Urbanismo, as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e a
atuação e mobilidade dos egressos no mercado
profissional.
Em Minas Gerais, é preciso ampliar o Projeto CAU
nas Escolas, a fim de se atingir um maior número
de estudantes de Arquitetura e Urbanismo em todo
o Estado, divulgando informações fundamentais
sobre a legislação e atuação profissional.
Deliberações da CEF-CAU/MG disponíveis em:
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=2505

PATROCÍNIO E APOIO INSTITUCIONAL
AÇÕES

R$ 110.592,00
73,7 % do previsto

1,3 % da RAL
› Limite Estabelecido: Máximo
5% da Receita Anual Líquida

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INDICADORES
ALCANÇADOS

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

1,8 %

Índice da intenção (plano) de
investimento em patrocínios

74 %
Índice da capacidade de execução
dos investimentos em patrocínios.

Publicação de Edital de
Patrocínio para projetos
com enfoque em Patrimônio
RNON
Cultural, com apoio de até
R$ 50.000,00.
https://www.caumg.gov.br/patrocinio
-patrimonio-2019/

Patrocínio e Apoio Institucional - Resultados
Projetos Contemplados pelo Edital de Patrocínio Patrimônio
Cultural:
 12º Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes
Multiplicadores do Patrimônio;
 BH tem estilo: leituras da cidade a partir de seu
patrimônio edificado;
 Restauração para as Estações Ferroviárias de
Gonçalves Ferreira e Aquiles Lobo - Itapecerica/MG;
 Projeto de Patrimônio Cultural: Que Bicho é Esse?
 Edição do Livro: Conservação e valores: a via crítica de
Alois Riegl;

https://pt.scribd.com/document/398825478/Cartilha-PatrimonioCultural-Que-Bicho-e-Esse

Patrocínio e Apoio Institucional – Desafios e
perspectivas
O principal desafio consiste em aprimorar
a elaboração dos editais de patrocínio, a
fim de facilitar o total entendimento pelos
interessados, e ampliar a divulgação dos
mesmos.
O índice da intenção de investimento em
patrocínios será elevado para 2,8% em
2020.

Matéria disponível em:
http://itapecerica.mg.gov.br/conteudo/estacoesferroviarias-de-goncalves-ferreira-e-aquiles-loboreceberao-projetos-de-restauracao#.XoeVAepKjIV

Estações ferroviárias de Gonçalves
Ferreira e Aquiles Lobo receberão
projetos de restauração

Proposta foi uma das cinco aprovadas este ano no Edital de Patrocínio
de Patrimônio Cultural do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Minas Gerais

ACORDOS E PARCERIAS
AÇÕES
INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 477.059,00 * = 5,7% da RAL
* Juntamente

com Ética Profissional, Formação Profissional, e
Planejamento Urbano e Ambiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como
política de Estado

Através da realização de visitas e
reuniões institucionais, o CAU/MG
busca através dos Acordos de
Cooperação Técnica com outros
órgãos públicos e prefeituras
municipais: o intercâmbio de
RNON
informação, mútua cooperação
técnica e fixação de critérios e
normas de ação conjuntas entre os
partícipes, no sentido de intensificar
o
relacionamento
institucional,
visando o aprimoramento do
exercício
da
arquitetura
e
urbanismo e o cumprimento da
legislação profissional vigente, bem
como estabelecer mecanismos para
a sua realização.

Acordos e parcerias - Resultados
Tratativas para Termos de Cooperação Técnica
com instituições públicas e prefeituras municipais,
situação em 2019:


Tribunal de Contas do Estado (TCE) –
termo assinado e vigente.



Superintendência de Desenvolvimento da
Capital (Sudecap) – em negociação.



Caixa Econômica Federal e Cemig – em
negociação.



Prefeituras de Salinas e Ubá – termos
vigentes.



Prefeituras de Juiz de Fora, Cataguases,
Caxambu, São Lourenço e Sete Lagoas
– em negociação.
Fonte: https://www.caumg.gov.br/cau-mg-e-tribunal-de-contasdo-estado-firmam-parceria/

Acordos e parcerias – Desafios e Perspectivas
Ampliar o número de parcerias com os órgãos
públicos e prefeituras municipais, através do
Termo de Cooperação Técnica, é um importante
desafio para o CAU/MG, pois possibilita o avanço
das ações de fiscalização em todo o Estado. A
realização de eventos institucionais nas seis
regionais, com o objetivo de integrar profissionais
de Arquitetura e Urbanismo, instituições de ensino
e autoridades locais possibilita aumentar a
aproximação do CAU e criar um ambiente
favorável à consolidação de parcerias.
Outro desafio é estabelecer parcerias e estratégias
para inserção dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, junto
aos profissionais arquitetos e urbanistas mineiros e
às autoridades municipais responsáveis pelo
Planejamento Urbano e Territorial. Em novembro
de 2019, iniciou-se tratativa com o ICLEI –
Governos Locais pela Sustentabilidade, em que
foram apresentados dados institucionais e projetos
em desenvolvimento, incluindo interface com
outras instituições e metodologia de cooperação
entre cidades, utilizados pelo ICLEI.

Colaboradores do CAU/MG e o Secretário Executivo
ICLEI América do Sul. Foto: CAU/MG, novembro/2019.

COMUNICAÇÃO
AÇÕES

R$ 308.287,31
61,4 % do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

3,7 % da RAL
› Limite Estabelecido: Mínimo
3% da Receita Anual Líquida

- Publicação de notícias e
campanhas;

LIMITE ALCANÇADO

INDICADOR ALCANÇADO

124.529
acessos à página
do CAU

- Respostas e
acompanhamento das
redes sociais;

RNON

- Elaboração de peças
gráficas e digitais;
- Divulgação dos eventos
realizados pelo CAU/MG.

Comunicação - Resultados
Em 2019, o CAU/MG publicou
220 notícias no total, em seus
canais de comunicação.
Além disso, produziu materiais
diversos de divulgação,
abordando principalmente os
temas:
- Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável propostos pela
Agenda 2030 da ONU.
- Atribuições Profissionais.
A planilha ao lado contém o
descritivo e quantitativo do
material produzido.
Seguem links dos materiais
produzidos:

ITEM

QUANTIDADE

VALOR

Flyer A5: Apresentação Institucional do CAU/MG

5.000 un.

R$ 2.920,00

Folder A4: 10 propostas da nova agenda urbana

2.000 un.

R$ 980,00

Folder A4: ATHIS

2000 un.

R$ 1.940,00

PopCards 17 ODS

1500 un.

R$ 735,00

Livretos sobre a Resolução 21

3.000 un.

R$ 12.525,00

Folder A4: Reforma Legal

1.000 un.

R$ 490,00

Banner: 17 ODS

1 un.

R$ 68,15

Cartazes A3: 17 ODS

9 un.

R$ 63,00

Folder ATHIS: https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/Folder-Informativo-ATHIS-CAUMG.pdf
Nova Agenda Urbana: https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2018/08/10-medidas-pela-qualidade-das-cidades-CAU-ePrefeitos.pdf
Resolução 21 – Atribuições dos Arquitetos: https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/Resolucao-21-Livreto-CAUMGAtribui%C3%A7%C3%B5es-Profissionais.pdf
Reforma Legal: https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/Informativo-CAUMG-%E2%80%93-Reforma-Legal.pdf

PROMOVENDO O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Em 2019 o CAU/MG assumiu
o compromisso de ampliar o
conhecimento acerca dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU,
ao vinculá-los no processo de
estruturação do Plano de
Ação do Conselho para 2019
e 2020, assim como em ações
de comunicação e eventos.
Alcançar o que dispõe nos 17
ODS é uma responsabilidade
que cabe não apenas aos
órgãos públicos, gestores, mas
também
às
empresas
e
sociedade civil. O CAU/MG
criou uma página específica
sobre o tema para que todos
possam se aprofundar.

Acesse www.caumg.gov.br/ods

O presidente do CAU/MG, Danilo Batista,
com o coordenador do escritório do ONUHABITAT no Brasil, Alain Grimard.

AMPLIANDO A
PARTICIPAÇÃO
Ao longo do ano o Conselho intensificou cada vez mais
as transmissões ao vivo de seus eventos. Possibilitando
não apenas a participação para além do público in loco,
mas também garantindo um arquivo com as gravações
das diversas palestras, seminários, reuniões, dentre
outras ações. Dessa forma, todos podem acessar o
conteúdo quando for mais conveniente.
Utiilizamos a mais democrática e utilizada plataforma de
compartilhamento de vídeos da atualidade, o YouTube,
pois qualquer pode assistir a qualquer momento.
Tivemos um aumento
de 45% no número de
inscritos, e a previsão
para 2020 é expandir
mais ainda.
INSCREVA-SE, ACOMPANHE:

youtube.com/arquiteturacaumg

O APOIO DOS
SEGUIDORES
Nunca
o
CAU/MG
teve
tantos
compartilhamentos
e
marcações
em
postagens de profissionais, estudantes,
instituições de ensino, dentre outros. Não é
por acaso que o número de seguidores da
principal rede social do Conselho, o
Instagram, teve um aumento de 62%, sendo
o quarto maior dentre CAU/BR e CAU/Ufs.
O mais importante nesse cenário não são os
números, mas sim o resultado. Todos que
compartilharam eventos, ações e as peças
informativas e de valorização da arquitetura
e urbanismo, ajudaram a expandir o alcance
da mensagem que o CAU/MG quer passar
para além dos seguidores dos perfis.
Com esse apoio, a promoção da
arquitetura e urbanismo para todos fica
cada vez mais forte.

Comunicação – Desafios e Perspectivas
A perspectiva para 2020 é que seja feita a
licitação de serviços de comunicação integrada,
que vem para somar ao trabalho das
Assessorias de Comunicação e de Eventos do
CAU/MG.
Ao mesmo tempo, o ano eleitoral do CAU traz
consigo uma série de cautelas e restrições
quanto à comunicação de ações.
O maior desafio da Comunicação é ampliar o
conhecimento do CAU e suas atividades à toda
a
sociedade.
Torna-se
necessário
o
aprimoramento do trabalho em equipe para que
seja possível trabalhar com efetividade em
diversas ações do Conselho.

Maio/2019 – Evento Cidades Resilientes – Fonte:
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/30-05-19cidades-resilientes-arquitetura-urbanismo-esustentabilidade/

Fevereiro/2019 - 36º.Congresso Mineiro de
Municípios – Fonte:
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/36o-congressomineiro-de-municipios-abertura-e-estande-do-cau-mg/

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AÇÕES

R$ 250.000,00
100 % do previsto

3 % da RAL
› Limite Estabelecido: Mínimo
2% da Receita Anual Líquida

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INDICADOR ALCANÇADO

Fomentar o acesso da
sociedade à Arquitetura e
Urbanismo

2,35 %
Índice de RRTs mínimos

Em favor da integração e atuação
em rede, cabe à Comissão de
Assistência Técnica do CAU/MG
promover encontros regionais,
tendo em vista a divulgação da Lei
RNON
nº 11.888/08 e suas possibilidades,
como também assessorar os
municípios
com
informações
relativas às etapas de implantação
da lei, programas e fonte de
recursos disponíveis (financeiros,
fundiários e imobiliários), profissões
habilitadas e capacitadas, com
ênfase na Arquitetura e Urbanismo,
e da aplicação de instrumentos de
política urbana previstos na Lei
Federal 10.257, de 2001 (Estatuto
da Cidade).

Assistência Técnica - Resultados
A CATHIS (Comissão de Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social) elaborou junto com
a Assessoria de Comunicação o informativo
digital/impresso de divulgação da Lei 11.888, de
2008, que teve divulgação inicial no 36°
Congresso Mineiro de Municípios.
Na ação de Articulação Interinstitucional para a
implementação Athis em grupo de municípios
piloto, realizou reuniões de aproximação com a
Associação Mineira de Municípios (AMM), a
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo
Horizonte (Urbel-PBH), com a Associação dos
Municípios da Microrregião no Rio das Velhas
(AMEV) e a Defensora Pública do Núcleo de
Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais que
possui atuação no direito à moradia.
Discutiu possibilidade de parceria com a
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
(Sedese) para fins de cooperação técnica e
permuta de informações dedicadas à promoção e
implementação da política de habitação no Estado.

Realizou, na Sede do IAB/MG, o “I Seminário
ATHIS: Experiências dos Editais 2018-2019 do
CAU/MG”, que reuniu os patrocinados nos dois
Editais de Patrocínio lançados pelo CAU/MG na
modalidade Athis para compartilhar suas
experiências e contribuições aos futuros editais.
Realizou, em Uberlândia, junto com a CPPCAU/BR, o Seminário “Arquitetura Social e
Empreendedorismo”.

Seminário de ATHIS “Arquitetura Social e Empreendedorismo”,
em setembro/2019, em Uberlândia.
Fonte: https://www.caumg.gov.br/fotos/

Assistência Técnica – Desafios e Perspectivas
Os desafios colocados à Cathis-CAU/MG
relacionam-se com os próprios limites
institucionais do CAU/MG, não podendo o
Conselho assumir papel de executor direto de
assistência técnica. Outros desafios são
impostos por uma aparente paralisia da política
pública de habitação no âmbito federal, quanto
às formas de financiamento e diretrizes de
implementação, pela dimensão territorial e
diversidade
dos
municípios
mineiros,
desarticulação e tamanho das estruturas
municipais, o que, por um lado, exigem
criatividade metodológica na estratégia de
construção de redes de Athis no Estado.
Constitui ainda pauta desafiadora, difundir a
função social da arquitetura e urbanismo,
constrangida historicamente a proveito de
lógicas de mercado que não se aproximam das
demandas das populações vulneráveis e de
baixa renda.

Seminário “Experiências em ATHIS – Editais do CAU/MG”,
realizado em novembro/2019, em Belo Horizonte.
Fonte: https://www.caumg.gov.br/fotos/

POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL
PRINCIPAIS
PROJETOS/ AÇÕES

INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 477.059,00 * = 5,7% da RAL
* Juntamente com Formação Profissional, Ética profissional, Acordos e

Parcerias

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

Projeto O CAU e a Cidade;
elaboração de recomendações
técnicas; acompanhamento do
Portal
das
Manifestações
RNON
Legislativas;
reuniões
em
prefeituras municipais.

INDICADORES ALCANÇADOS

35%
Índice de municípios que possuem
Plano Diretor em conformidade com os critérios da legislação

68%

Índice de municípios que possuem um
órgão de planejamento urbano

Política urbana e ambiental - Resultados
O CAU/MG, através da CPUA – Comissão de
Política Urbana e Ambiental, realizou em 2019:

do Seminário Regional das CPUAs dos
CAU/UF do Sudeste.

• Cooperou na elaboração de Nota Técnica
com recomendações para os Planos
Diretores dos municípios mineiros junto
com o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais (MPMG).

• Realizou cinco palestras no Painel sobre
Planejamento Urbano e Regional dos
encontros "CAU e a Cidade".

• Manifestou
posicionamentos
sobre
matérias legislativas no Portal de
Manifestações do CAU/BR.
• Elaborou posicionamentos sobre o Plano
Diretor de Belo Horizonte e sobre o
Manifesto Salve a Vargem das Flores, da
cidade de Contagem.
• Participou da discussão do Plano Diretor
nas cidades de Ubá e Juiz de Fora.
Participou do I e do II Encontro Nacional
CPUA-CAU/BR e das CPUA-CAU/UF; do 21º
congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA);

• Realizou, em Belo Horizonte, o Evento
Preparatório UIA 2020 com o tema
“Mudanças e Emergências – O arquiteto e
urbanista do futuro e seus desafios perante à
questão territorial, o patrimônio e o ambiente”
e o Seminário Cidades Inteligentes e
Garantias Sociais: Limites e Possibilidades
inscrito no 2° Circuito Urbano do Programa
das Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos (ONU-HABITAT).

Política urbana e ambiental - Resultados

Outubro Urbano, Belo Horizonte, outubro/2019
“Cidades inteligentes e garantias sociais:
limites e possibilidades”
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/seminario-cidades-inteligentes-egarantias-sociais-manha/

CAU e a Cidade, Juiz de Fora, abril/2019
“Qual o valor do seu projeto?”
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/evento-cau-e-a-cidade-juiz-de-foraqual-o-valor-do-seu-projeto/

Política urbana e ambiental – Desafios e
Perspectivas
Tem sido desafiador no desempenho destas
ações, a falta de informação municipal ou
atualização desta, no que se refere, por
exemplo, à existência de órgãos municipais de
planejamento
urbano,
de
instrumentos
políticos e jurídicos de política urbana, assim
como a própria capacidade responsiva das
municipalidades
de
responderem
às
solicitações de dados manifestadas pelo
Conselho, visto que aproximadamente 65%
dos municípios mineiros sequer possuem
Plano Diretor, instrumento básico da política
urbana. Além disso, a diversidade geográfica e
territorial do Estado, ao mesmo tempo que
baliza a capacidade de abrangência das
ações,
sugere
oportunidades
para
a
construção de parcerias e convênios de
cooperação com os órgãos municipais e
estaduais dedicados à questão urbana,
observada a finalidade institucional do
Conselho e competências da CPUA-CAU/MG.

Debate no Dia do Arquiteto, Belo Horizonte, dezembro/2019
“Cidades mais Sustentáveis, Inteligentes, Saudáveis e
Inclusivas”
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/dia-do-arquiteto-2019-cidades/

PATRIMÔNIO CULTURAL
PRINCIPAIS AÇÕES
INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 35.382,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

Realização do Concurso de Ideias Desafios do
Patrimônio Cultural, em parceria com o CAU/PE e
CAU/BA.
Tratativas para elaboração de oficinas, cartilhas,
participação em eventos.
RNON

INDICADORES ALCANÇADOS

35%
Índice de municípios que possuem
Plano Diretor em conformidade com os critérios da legislação

68%

Índice de municípios que possuem um
órgão de planejamento urbano

Patrimônio Cultural - Resultados
O CAU/MG, através da CPC – Comissão de
Patrimônio Cultural, realizou em 2019:
•

Manifestou-se sobre diversas matérias de sua
competência por meio de 20 (vinte) deliberações.

•

Contribuiu para o detalhamento do objeto do
Edital de Patrocínio modalidade Patrimônio
Cultural, publicado em setembro de 2019.

•

Elaborou o Edital do Concurso de Ideias:
Desafios do Patrimônio Cultural, cuja premiação
ocorreu em novembro de 2019.

•

Decidiu sobre o formato das Oficinas de
valorização e preservação do patrimônio local
para os órgãos da administração municipal.

•

Iniciou as tratativas sobre a cartilha com
orientações para a elaboração de serviços
profissionais referentes ao patrimônio.

Lançamento do Concurso de ideias, Belo Horizonte
“Desafios do Patrimônio Cultural”

Patrimônio Cultural – Desafios e Perspectivas
A Comissão de Patrimônio Cultural objetiva em
2020 cumprir sua finalidade instituída no Art.99-B
do Regimento Interno do CAU/MG pela
Deliberação Plenária DPOBR n°0087-11/2019, no
dia 21 de janeiro de 2019: zelar pela preservação
do patrimônio cultural como política de Estado,
defender a participação dos arquitetos e
urbanistas na atuação direta e sua gestão.
Para isto a CPC/MG propôs como sua principal
ação em 2020 a elaboração de oficinas para os
órgãos da administração municipal com o objetivo
de orientar como se deve dar a atuação destes
órgãos frente aos seus bens culturais. O desafio
que se propõe para 2020 reside na medição da
efetividade destas ações de valorização e difusão
do patrimônio cultural em Minas Gerais.

Vista parcial do Núcleo Histórico de Oliveira
Fonte: IEPHA/MG. Imagem disponível em:
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimoniocultural-protegido/bens-tombados/details/1/78/bens-tombados-centrohist%C3%B3rico-de-oliveira

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS
E ÁREAS ESPECIAIS DE
GESTÃO

Imagem de fundo: Praça Raul Soares, em Belo Horizonte– Acervo IEPHA/MG.
Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/7-Guia-dos-Bens-Tombados-Volume-2

Gestão de pessoas

Para assegurar a conformidade da
gestão de pessoas observa-se o
conjunto
de
regras
e
diretrizes
estabelecidas pela legislação pertinente,
bem como pelos órgãos de controle.
Além disso, aplicam-se as normas
internas do CAU/MG, quais sejam:

Estagiário
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•
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aprovado

Manual dos Empregados
pela Portaria Normativa Nº 02, de 22
de julho de 2019, que estabelece as
regras para concessão de férias,
afastamentos, licenças, bem como
jornada de trabalho e benefícios.

Quadro de Pessoal

41

19
2

3

41

20
Empregados por Gênero

Masculino
39%

Conselheiros

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de Minas Gerais - CAU/MG é uma
autarquia
federal
dotada
de
personalidade jurídica de direito público
e, deste modo, possui em seu quadro de
pessoal empregados públicos efetivos,
contratados mediante aprovação em
concurso público e empregados de livre
provimento e demissão em cargos de
gerência, coordenação e assessoria.
Todos os empregados do CAU/MG são
contratados
sob
o
regime
da
Consolidação das Leis do Trabalho, CLT.

•

Feminino

Feminino
61%

Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração
(PCCR)
aprovado
mediante
Deliberação
Plenária
DPOMG n° 0072.6.1/2017, de 12 de
dezembro de 2017. O PCCR alterou a
descrição de alguns cargos, unificou
outros e definiu a extinção de outros,
passando a ser o documento de
referência para a elaboração dos
futuros concursos públicos.

No ano de 2019 não houve grandes
alterações no quadro de pessoal do
CAU/MG, sem movimentação nos cargos
efetivos. No caso dos cargos de livre
provimento houve o desligamento de
dois empregados, substituídos dentro do
próprio exercício (Gerentes Adm. e
Financeiro e de Planejamento). Foi
realizada, ainda, a contratação, da
empresa Centro de Integração EmpresaEscola – MG que encaminhou ao
CAU/MG três estagiários.
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Escolaridade dos Empregados
1

2

3

7

Masculino
Mestrado completo

Educação Superior incompleta

Pós-Graduação completa

Ensino Médio completo

Educação Superior completa

LOTAÇÃO DOS EMPREGADOS

Gestão de pessoas
Em 2019 o CAU/MG investiu R$ 111.232,00
em capacitações para os seus empregados
e conselheiros. Em percentual, tal valor
representa 2,3% da folha de pagamento do
ano
de
2019,
que
totalizou
R$
4.739.725,00. As principais capacitações
realizadas em 2019 foram: Treinamento
sobre E- social, Curso de Gestão de
Indicadores, Congresso Internacional de
Secretariado, Treinamento sobre o Sistema
de Gestão Integrada, Formação de
Pregoeiros e
Atualização para os
Arquitetos
Fiscais
e
Auxiliares
Administrativos
dos
escritórios
descentralizados do CAU/MG. As diretrizes
do CAU/BR, estabelecem que o limite
máximo para os gastos com pessoal é de
55% do valor das receitas correntes. Em
2019 o CAU/MG utilizou 37,6% das receitas
correntes com as despesas de pessoal.
Cabe ressaltar, para o cálculo desse limite
são subtraídos os valores gastos com os
benefícios e as rescisões contratuais.

Assessoria de Comunicação
5%
Gerência de Planejamento e
Gestão Estratégica
5%
Gerência Jurídica
5%

Gerência Geral
2%

Gerência Administrativa
Financeira
24%

Secretaria Geral
7%

Fiscalização
20%

Gerência Técnica
15%
Atendimento
17%

52
Evolução das Despesas com Pessoal

36638.811,86
Benefícios

692.303,41
779.088,42

43
2017
2018
2019

3.599.755,03
Remuneração e Encargos
10.450.571,00

3.960.636,70

3.930.081,00

Receitas Correntes

3.663.376,01

Despesas de Pessoal

37,61%

Gestão orçamentária e financeira
A receita realizada no exercício de 2019
perfaz o montante de R$ 10.450.570,96
o que em termos percentuais representa
110,67%
da
reprogramação
orçamentária anual para as receitas ante
95,98% quando comparado com o
exercício anterior, conforme gráfico
Orçado x Realizado. O comportamento
da arrecadação no exercício de 2019
difere do comportamento da arrecadação
dos últimos dois anos, conforme
demonstrado no gráfico abaixo.

Estagiário
s
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Orçado x Realizado
95,98%

8.666.819,47
2018

R$ 9.029.927,00
110,67%
10.450.570,96

2019

R$9.443.066,00

ARRECADAÇÃO

PROJEÇÃO

Gestão orçamentária e financeira
Cabe destacar que, do valor total da receita de
R$10.450.570,96, o montante de R$ 9.805.247,90
se refere às receitas de arrecadação. Sendo o
valor de R$ 645.323,06 proveniente de outras
receitas, quais seja: rendimentos de aplicação
financeira (R$ 342.567,91), receita com o
concurso público 001/2019 (R$ 199.103,00) e
restituições (R$ 103.652,15).

Estagiário
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A receita de arrecadação do CAU/MG é
composta principalmente pelos recebimentos
das anuidades e taxas de RRT. Abaixo
gráfico demonstra a representatividade da
receita do CAU/MG para o exercício de 2019.

Gestão orçamentária e financeira
A despesa do exercício de 2019 totaliza o valor
de R$ 8.423.094,02 sendo 99,64% deste
montante referente às despesas correntes.
Tal despesa correspondeu a 89,20% do total
estimado para execução de despesas na
proposta de reprogramação orçamentária do
CAU/MG.

Estagiário
s
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No período de janeiro a dezembro de 2019, a
despesa liquidada apresenta um aumento de
5,53% em comparação ao ano de 2018.

Em relação aos demais exercícios nota-se um
aumento de 10,49% do exercício de 2016 para 2017 e
um aumento de 7,87% do ano de 2017 para 2018.

Gestão orçamentária e financeira
Classificação da despesa Liquidada
Janeiro a Dezembro - 2018
PESSOAL E ENCARGOS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ENCARGOS DIVERSOS
DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES*
Total:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.355.679,42
65.298,66
883.272,40
935.821,02
186.793,09
213.214,50
1.348.709,59
8.048,00
7.996.836,68

Janeiro a Dezembro - 2019

Variação em relação a 2018

R$
R$
R$
R$
R$

4.739.725,12
68.793,28
1.032.715,19
1.046.555,31
242.754,78

8,82%
5,35%
16,92%
11,83%
29,96%

R$
R$
R$

1.262.584,69
29.965,65
8.423.094,02

-6,39%
272,34%

* Despesa de Capital
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PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ENCARGOS DIVERSOS
DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES *
Total:

A planilha ao lado apresenta a
classificação
da
despesa
liquidada do exercício de 2019
em comparação com o exercício
de 2018. Nota-se o aumento da
despesa
de
pessoal
no
percentual
de
8,82
em
comparação ao ano anterior, o
que se deve, principalmente, ao
reajuste de 4,36% sobre os
salários-base,
funções
gratificadas e auxílio alimentação
dos empregados do CAU/MG a
partir do mês de janeiro de 2019.
Além do reajuste de 14,98%
sobre a tabela de reembolso por
faixa etária do auxílio saúde dos
empregados a partir de junho de
2019. Reajustes foram aprovados
pelas deliberações plenárias: Nº
0087.6.10/2019
e
Nº
0095.6.9/2019 disponíveis no
Portal da Transparência do
CAU/MG:
https://www.caumg.gov.br/deliberaco
es-plenarias/

Gestão orçamentária e financeira
O acréscimo de 16,92% no grupo de serviços de
terceiros- pessoa física se refere ao aumento dos
valores gastos com diárias e traslado dos
servidores. devido ao aumento da participação
dos servidores em capacitações, treinamentos na
sede do CAU/MG para os empregados lotados
no interior de Minas Gerais, participação dos
servidores nos eventos nacionais das comissões
e viagens das Arquitetas Fiscais por Minas
Gerais, pelo Projeto Rotas.
Houve também aumento das despesas com
diárias e traslados dos conselheiros, devido ao
aumento
no
quantitativo
de
reuniões,
representações, eventos das comissões e
aumento das passagens aéreas. Além do
aumento dos valores gastos com hospedagem
do motorista da van do CAU/MG, que viaja por
Minas Gerais com as Arquitetas Fiscais,
realizando as fiscalizações do projeto Rotas.

Estagiário
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Já o aumento de 11,83% em serviços de terceirospessoa jurídica se deve à contratação da Empresa,
Centro de Integração Empresa Escola de MG – CIEE,
para o encaminhamento de três estagiários do
CAU/MG. Além da Contratação da Fundação de
Desenvolvimento e Pesquisa- FUNDEP para
organização do 2º concurso público do CAU/MG.
O grupo de Encargos Diversos teve aumento de
29,69% devido ao início da cobrança, pelo banco,
das tarifas bancárias de registro e liquidação dos
boletos recebidos pelo CAU/MG referentes ao
pagamento das anuidades, RRT e demais taxas.
Além das tarifas bancárias, pagas pelo CAU/MG,
para registro dos boletos emitidos pelos candidatos
participantes do concurso 001/2019.
A aquisição dos relógios de ponto para a sede do
CAU/MG e para os cinco escritórios descentralizados
do interior de Minas Gerais, compõe o maior
percentual de aumento, de 272,34% do Grupo
Equipamentos e Materiais. Além da aquisição de 10
monitores de computador para a sede do CAU/MG.

Gestão orçamentária e financeira
O resultado orçamentário é formado pela diferença entre as receitas realizadas e o somatório das despesas
liquidadas com os restos a pagar não processados. Abaixo resultado orçamentário do exercício de 2019:

Ano
2019

Receitas Realizadas
R$

Despesas Liquidadas

10.450.570,96 R$

Restos a Pagar não Processados

8.423.094,02 R$

5.339,99

Superávit Orçamentário
R$

2.022.136,95

O saldo de R$ 5.339,99 referente aos restos a pagar não processados do ano de 2019 possui a seguinte
composição:

06/02/2020
06/02/2020
28/02/2020

Conta Contábil
6.2.2.1.1.01.04.02.004- Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação
6.2.2.1.1.01.04.02.004- Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação
6.2.2.1.1.01.04.04.028- Demais Serviços
Prestados

Material / Serviço
Prestação de serviços de confecção de
livros e livretos para o CAU/MG
Prestação de serviços de confecção de
livros e livretos para o CAU/MG
Prestação de Serviço de Instalação de
HD's no Servidor do CAU/MG

TOTAL:
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Data do Pagamento

Forma de Contratação

Favorecido

Valor

Pregão Eletrônico 016/2017

Globalprint Editora Gráfica Ltda-EPP

R$

2.486,99

Pregão Eletrônico 016/2017

Globalprint Editora Gráfica Ltda-EPP

R$

1.503,00

Dispensa de Licitação nº 055/2019

Scitis Soluções em Tecnologia Ltda

R$

1.350,00

R$ 5.339,99

Gestão orçamentária e financeira
Abaixo resultado orçamentário dos últimos exercícios:

Resultado Orçamentário
R$12.000.000,00
R$10.000.000,00
R$8.000.000,00
R$6.000.000,00
R$4.000.000,00
R$2.000.000,00
R$-

2016
Receitas Realizadas
Despesas Liquidadas e Restos a Pagar não
Processados
Superávit Orçamentário

2017

2018

2019

2016
R$7.315.524,96

2017
R$8.001.417,59

2018
R$8.666.819,47

2019
R$10.450.570,96

R$6.875.932,82

R$7.417.032,15

R$7.996.956,28

R$8.428.434,01

R$439.592,14

R$584.385,44

R$669.863,19

R$2.022.136,95

Comentários: As receitas realizadas tiveram um aumento de 21% em relação ao ano anterior
enquanto as despesas foram acrescidas em 5% se comparadas ao mesmo período.
Principais desafios e ações futuras: Os principais desafios para o próximo exercício dizem
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36 resultado de arrecadação havido em 2019. Junto
respeito sobretudo à manutenção do ótimo
disso, deveremos manter também o equilíbrio da despesa, de modo a não prejudicar a
qualidade dos serviços mantendo-se o crescimento do gasto em patamares mínimos.Dentre
as ações futuras destinadas ao alcance destes objetivos estão a realização de campanhas
de conscientização sobre o RRT e o reforço às ações de fiscalização tais como o Projeto
Rotas.

Gestão de licitações e contratos
As licitações e contratos realizados pelo
CAU/MG são amparados pela Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1933, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências; e pela Lei nº 10.520,
de julho de 2002, que institui, no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e municípios,
nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constituição da República a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns.
No exercício de 2019 o CAU/MG contratou,
através de dispensa de licitação (DL 014/2019),
a empresa Centro de Integração Empresa
Escola-CIEE para encaminhamento de três
estagiários.
No ano de 2019, o CAU/MG possuía dois
contratos de terceirização regular de mão de
obra, são eles:

Estagiário
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-Prestação de serviço de limpeza e
36
conservação na sede do CAU/MG, contratado
pelo Pregão Nº 004/2019.
- Prestação de Serviço de motorista, contratado
pelo Pregão Nº 003/2019.

Despesa Liquidada por Modalidade
Tomada de Preços
0%

Adesão a ata de registros
de preços
0%
Chamamento Público
3%

Tarifas Bancárias
3%
Suprimento de fundos
0%

Diárias e
Traslado de
Conselheiro…

Transferências
Correntes CAU/BR
10%

Diárias e Traslado de
Servidores
1%

Inexigibilidade
Dispensa de Licitação
1%
8%

Pregão Eletrônico
7%

Outros
4%

Pessoal
56%

Gestão da tecnologia da informação
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O CAU/MG não possui área específica responsável pela
gestão de TI. Este gerenciamento é realizado pelo
CAU/BR mediante o Centro de Serviços Compartilhados
(CSC) que gera uma série de vantagens para os CAU/UF
e para a comunidade dos arquitetos e urbanistas, tais
como: a ampla prestação de serviços em todo o país e de
maneira uniformizada; economia de escala na compra de
tecnologias e treinamento dos atendentes, bem como a
facilidade de atualização tecnológica, uma vez que o
mesmo sistema será usado em todas as Unidades da
Federação. O 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 conjunto
autárquico do CAU. Os custos são compartilhados entre o
CAU/BR, o CAU/DF e os CAU/UF em conformidade com
as obrigações respectivas estabelecidas pela Lei Federal
nº 12.378/2010. Ao longo de 2019 o CAU/MG realizou
capacitações para utilização de novas funcionalidades tais
como o Sistema de Controle e Cobrança (SISCAF) e o
ingresso na Plataforma de Gestão Integrada (SGI) uma
vez que este CAU tem mantido36esforços para
acompanhar,
participar
e
colaborar
com
o
desenvolvimento das ferramentas já implantadas ou em
implantação pelo CAU/BR.

R$ 732.901,09 foi o valor
repassado pelo CAU/MG ao
CAU/BR no exercício de
2019 referente à sua parcela
no custeio do CSC.

Diante deste cenário, os principais desafios
que se apresentam para o próximo exercício
dizem respeito à efetiva implantação, numa
conjunção de esforços com o CAU/BR, das
funcionalidades inerentes ao SISCAF e o
efetivo desenvolvimento do SGI.
Ações futuras dirão respeito à aderência do
processo de cobrança às ferramentas do
SISCAF, bem como ao acompanhamento e
auxílio na efetiva implantação dos módulos
disponíveis do SGI.

Gestão patrimonial e infraestrutura
O CAU/MG segue parcialmente a Orientação Técnica
Conjunta nº 01/2017 expedida pelo CAU/BR, quanto aos
procedimentos
na
aquisição,
baixa
e
na
depreciação/amortização dos seus bens patrimoniais.
A depreciação é calculada pelo método linear, para
distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada,
como segue:
Móveis e utensílios
Veículos
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de processamento de dados
Biblioteca
Obras de arte
Utensílios de copa e cozinha
Sistemas de processamento de dados
Instalações

Anos
5
5
5
3
0
0
10
3
10

Valor residual
10%
50%
10%
10%
0%
0%
10%
10%
10%

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são
revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada
exercício.
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Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que
aplicável, são apurados comparando-se o valor da
36
venda com o valor residual contábil e são reconhecidos
na execução orçamentária.
Ao lado, gráfico, com a composição do imobilizado do
CAU/MG, em 31/12/2019.

Aquisições de itens imobilizados em 2019
Máquinas e Equipamentos
Aquisição de Firewall – Sede CAU/MG
Aquisição de Relógios de Pontos

R$ 458,00
R$ 10.380,00

Aquisição de Canetas para Coleta Biométrica

R$ 2.400,00

Aquisição de Switch e Acessórios

R$ 960,00

Aquisição de Scanner Biométrico Futronic FS80H

R$ 455,00

Equipamentos de Processamento de Dados
Aquisição de 10 (dez) monitores

R$ 8.237,00

Aquisição de Fonte para o Servidor do CAU/MG

R$ 3.250,00

Aquisições de itens do Intangível em 2019
1 (uma) licença do Adobe Creative Cloud for Teams
Total:

R$ 3.825,50
R$ 29.965,50

Gestão de Custos
O Plano de Ação do CAU/MG é composto por
projetos, atividades, metas e resultados. E está
alinhado aos direcionadores estratégicos do
Conselho, refletindo sua Missão, Visão,
políticas, estratégias e prioridades na atuação
em prol do fortalecimento e desenvolvimento da
profissão e da arquitetura e urbanismo.
O orçamento do CAU/MG reflete o plano de
Ação. Cada Projeto e ou Atividade, definidas no
Plano de Ação, possuem um centro de custos
que está vinculado ao objetivo estratégico
principal e a um resultado previsto estabelecido
no momento da confecção do Plano de Ação. A
execução do orçamento é acompanhada
mensalmente, pela Gerência Administrativa e
Financeira e Comissão de Planejamento e
Finanças do CAU/MG. O Gráfico abaixo
demonstra a realização e execução do
orçamento para as despesas e receitas do
CAU/MG.
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Gestão de Custos
Os dois gráficos a seguir demonstram a execução do orçamento por centro de custos que
correspondem aos projetos e atividades definidos do Plano de Ação do CAU/MG.
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Gestão de Custos

Estagiário
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Sustentabilidade ambiental
As principais ações do CAU/MG na área
de sustentabilidade ambiental tem se
voltado para a realização de eventos
técnicos na área em consonância aos
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável da ONU, dentre eles o
Objetivo 11. Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis.
A par desta inciativa (descrita e
detalhada no campo próprio deste
Relatório) a área administrativa tem
buscado, no âmbito de suas atribuições
e competências, fomentar ações em prol
da sustentabilidade.
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A título de exemplo, citamos a aquisição
de material de apoio sustentável, 230
Ecobags (bolsas ecológicas), para
evento do CAU/MG que integrou a
agenda do Circuito Urbano 2019 da
36
ONU-Habitat.

Quanto aos critérios de sustentabilidade
nas suas contratações, o CAU/MG
observa, naquilo em que aplicável, o
Decreto Federal nº 5.940/06 e as
Instruções Normativas SLTI/MPOG nºs
1/10 e 2/10, adotando em seus editais,
sempre que aplicáveis, os seguintes
quesitos de sustentabilidade ambiental:
a) preferência pela aquisição de produtos
com menos consumo de matéria-prima e
maior quantidade de conteúdo reciclável;
b) exigência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes; c)
preferência
nas
aquisições
de
bens/produtos
reciclados;
e
d)
preferência
nas
aquisições
de
bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento.
Finalmente, como principais desafios e
ações
futuras,
deveremos
adotar
medidas para a redução do consumo de
recursos naturais e a redução na
produção de resíduos poluentes.

6. INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS.

Imagem de fundo: Complexo Hidrotermal e Hoteleiro, em Poços de Caldas/MG– Acervo IEPHA/MG.
Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/7-Guia-dos-Bens-Tombados-Volume-2

Demonstrações contábeis
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais – CAU/MG, criado pela Lei nº 12.378/2010
tem como principais atividades orientar e fiscalizar o
exercício da profissão do arquiteto e urbanista.

•

Provisões para férias de empregados/funcionários;

•

Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e
intangível.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se
vinculado à Administração Indireta e funciona como
Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e
organização estabelecidas em seu Regimento
Interno. A Entidade goza de isenção tributária, com
base na Constituição da República Federativa do
Brasil – CRFB de 1988 art. 150 Inciso VI.

•

Provisões
para
constituídas; e

•

Provisão para devedores duvidosos, sempre que
constituída.

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas
na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual
de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada
pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e Portaria
STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª edição, e Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor
público
conforme
NBC
TSP
ESTRUTURA
CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC
TSP 17.

A preparação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas.

As demonstrações contábeis foram preparadas com
base no custo histórico, com exceção dos seguintes
itens:

contingências,

sempre

que

As demonstrações contábeis estão apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da entidade.

Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e
premissas incluem, principalmente, o cálculo das
depreciações sobre o ativo imobilizado, a estimativa para
perdas em função do risco de crédito de contribuintes e a
provisão para riscos trabalhistas e cíveis.
Os valores definitivos das transações envolvendo essas
estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua
realização ou liquidação.

Resultados
Resultado Patrimonial

2019

2018

SUPERÁVIT ANUAL
O CAU/MG teve um superávit orçamentário de R$

Variação Patrimonial Aumentativa (Receita)

R$ 11.391.061,00

R$ 10.190.317,00

2.022.137 e um superávit patrimonial no valor de

(-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa)

-R$ 9.328.139,00

-R$ 9.138.550,00

R$

(=) Superávit Patrimonial Apurado

R$ 2.062.922,00

R$ 1.051.767,00

2019

2018

R$ 10.450.571
-R$ 8.428.434
R$ 2.022.137

R$ 8.666.819
-R$ 7.996.956
R$ 669.863

2019

2018

R$ 6.765.524

R$ 4.646.192

Resultado Orçamentário
Receita Orçamentária Arrecadada
(-) Despesas Empenhadas
(=) Superávit Orçamentário Apurado
Resultado Financeiro
Saldo Disponível Apurado

2.062.922,00,

conforme

demonstrado

na

planilha ao lado.
INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS
As aquisições de itens do imobilizado e intangível
no ano de 2019 totalizaram R$ 29.965,50,
conforme NE nº 11 e 12.
FATOS RELEVANTES
Foi realizado, por orientação do CAU/BR, a
reclassificação do saldo das contas de Provisões
Mensais da Folha do Grupo 211 para 217,
conforme NE nº 13.
NOTAS EXPLICATIVAS
NE nº 22.

Gestão Contábil
Considerações
O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e
pelos CAU/UF utiliza um mesmo sistema
informatizado de contabilidade estando este
integrado a diversos sistemas de controle
administrativo
possibilitando,
assim,
um
acompanhamento da gestão contábil do conjunto
em tempo real, tanto pelas áreas técnicas do
CAU/BR como por sua assessoria contábil
terceirizada que presta consultoria e emite
relatórios contábeis a todos os entes do CAU.
Norma interna
Além da Lei n° 4320/1964, das Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCASP) e do manual correspondente
(MCASP)
seguidas
integralmente
pela
Contadoria do CAU/MG, a Resolução CAU/BR nº
174/2018
dispõe
sobre
procedimentos
orçamentários, contábeis e de prestação de
contas a serem adotados pelo CAU/BR e pelos
CAU/UF
(https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/)
. Tal norma propicia ao CAU/BR, dentre outros,
de exercer acompanhamento por meio de
orientações e proposições de melhorias das
informações contábeis.

Auditoria Interna do CAU/BR
A Contadoria do CAU/MG conta ainda com a
Auditoria (interna) do CAU/BR a qual incumbe
“manifestar-se
acerca
das
informações
contábeis mensais por meio de relatórios”,
segundo o art. 8°, § 2°, e art. 11, da referida
Resolução CAU/BR nº 174/2018.
Declaração do Contador do CAU/MG
Declaro que as informações constantes das
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Demonstração de Fluxos de Caixa e
Demonstração das Variações Patrimoniais,
regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCASP) e pelo respectivo manual
(MCASP), referentes ao exercício de 2019,
refletem nos seus aspectos mais relevantes a
situação orçamentária, financeira e patrimonial
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Minas Gerais– CAU/MG.
Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de 2019.
Lívian Fernandes Hott
Contador CRC/MG 108.218/0-6
Reinaldo Antero de Jesus Júnior
Contador CRC/MG 100.314/O-6

Balanço Patrimonial
ATIVO

Exercício Atual
Exercício
Valores
em R$Anterior
mil

ATIVO CIRCULANTE

9.546.772,64

7.032.630,38

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6.765.524,31

4.646.192,32

CRÉDITOS A RECEBER CURTO PRAZO

4.590.757,02

4.012.043,49

1.828.964,28 -

1.646.892,81

(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

-

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

8.202,50

ESTOQUES

5.123,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

6.129,88

6.067,57

604.827,05

458.338,61

1.491.740,98

1.206.168,58

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO/ DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA- DÍVIDA ATIVA

-

1.120.195,41 -

995.126,90

IMOBILIZADO

231.872,57

246.363,23

BENS MÓVEIS

903.778,40

877.638,25

BENS IMÓVEIS

2.952,98

2.952,98

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

-

15.219,81

-

INTANGÍVEL
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
TOTAL

-

674.858,81 -

634.228,00

1.408,91

933,70

62.137,69

58.312,19

60.728,78 -

57.378,49

10.151.599,69

7.490.968,99

ATIVO FINANCEIRO

6.765.524,31

4.646.192,32

ATIVO PERMANENTE

3.386.075,38

2.844.776,67

PASSIVO

Exercício Atual

PASSIVO CIRCULANTE

714.107,14

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A CURTO PRAZO

431.140,82

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

193.053,73

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Exercício Anterior
591.982,83
107.395,02

121,59

121,59

17.500,00

414.069,86

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

72.291,00

70.396,36

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

20.650,00

17.400,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO

20.650,00

17.400,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.416.842,55

6.881.586,16

RESULTADOS ACUMULADOS

9.416.842,55

6.881.586,16

10.151.599,69

7.490.968,99

719.447,13

592.102,43

20.650,00

17.400,00

PROVISÕES A CURTO PRAZO

TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO (Incluído restos a pagar não processados no valor de R$ 5.339,99)
PASSIVO PERMANENTE

O Balanço Patrimonial é estruturado
em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.
E
evidencia
qualitativa
e
quantitativamente
a
situação
patrimonial da Entidade.
A
classificação
dos
elementos
patrimoniais considera a segregação
em “circulante” e “não circulante”, com
base
em
seus
atributos
de
conversibilidade e exigibilidade.
O Balanço Patrimonial completo está
disponível
em:
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_
id=155

Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores em R$ mil

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

CONTRIBUIÇÕES

5.968.800,25

4.356.905,00

SERVIÇOS

4.466.893,83

3.782.913,76

JUROS E ENCARGOS DE MORA

282.533,54

213.433,12

MULTAS SOBRE ANUIDADES

530.610,12

494.321,51

REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS
MULTAS ADMINISTRATIVAS
INDENIZAÇÕES
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

-

1.227.074,10

5.877,57

16.222,66

103.045,67

99.446,56

33.300,00

-

11.391.060,98

10.190.316,71

11.391.060,98

10.190.316,71

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

4.757.446,08

4.433.060,67

587.817,41

494.416,98

MATERIAL DE CONSUMO

1.841.978,64

1.857.185,42

TRANSFERÊNCIAS

1.262.584,69

1.348.709,59

DESVALORIZAÇÕES E PERDAS

307.139,98

995.126,90

CONTRIBUIÇÕES

517.772,11

DÉFICIT DO EXERCÍCIO
TOTAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

-

53.400,00

10.050,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

9.328.138,91

9.138.549,56

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

2.062.922,07

1.051.767,15

Demonstração contábil completa disponível em:
http:\ xxxxxxxxx10.190.316,71
11.391.060,98

A
Demonstração
das
Variações
Patrimoniais evidencia as variações
verificadas no patrimônio e indica o
resultado patrimonial do exercício.
As
variações
quantitativas
são
decorrentes de transações no setor
público que aumentam ou diminuem o
patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período é
apurado pelo confronto entre as
variações quantitativas aumentativas e
diminutivas.
A
Demonstração
das
Variações
Patrimoniais completa está disponível
em:
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_i
d=1960

Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de
análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.
O Balanço Orçamentário completo está disponível em: https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=1563
Valores em R$ mil
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITA CORRENTE

9.434.745,00

9.443.066,00

10.450.570,96

1.007.504,96

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

5.136.501,00

4.784.328,00

5.059.076,53

274.748,53

RECEITA DE SERVIÇOS

3.951.411,00

4.258.767,00

4.469.427,53

210.660,53

310.000,00

329.103,00

813.143,66

484.040,66

36.833,00

70.868,00

108.923,24

38.055,24

FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-

-

-

-

DÉFICIT

-

-

-

-

TOTAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

9.434.745,00

9.443.066,00

10.450.570,96

1.007.504,96

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESA CORRENTE

9.244.745,00

9.221.889,44

8.398.468,36

8.393.128,37

8.217.492,60

823.421,08

PESSOAL

4.591.310,00

4.884.862,52

4.739.725,12

4.739.725,12

4.654.863,49

145.137,40

146.350,00

114.369,16

68.793,28

68.793,28

66.629,22

45.575,88

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.110.000,00

1.201.011,79

1.032.715,19

1.032.715,19

1.029.912,52

168.296,60

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.477.704,20

1.462.845,18

1.051.895,30

1.046.555,31

1.010.773,44

410.949,88

ENCARGOS DIVERSOS

223.250,00

256.007,74

242.754,78

242.754,78

242.729,24

13.252,96

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100.756,00

799,66

1.595.374,80

1.301.993,39

1.262.584,69

1.262.584,69

1.212.584,69

39.408,70

30.000,00

61.176,56

29.965,65

29.965,65

29.965,65

31.210,91

160.000,00

160.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESA DE CAPITAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
SUPERÁVIT
TOTAL

9.434.745,00

9.443.066,00

-

2.022.136,95
10.450.570,96

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO

-

8.423.094,02

-

799,66

-

160.000,00
-

2.022.136,95

8.247.458,25 -

1.007.504,96

Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra
orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício
seguinte. O Balanço financeiro completo está disponível em: https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=1533
Valores em R$ mil

INGRESSOS
Receita Orçamentária

Exercício Atual

Exercício Anterior

10.450.570,96

8.666.819,47

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

5.059.076,53

4.063.011,56

RECEITA DE SERVIÇOS

4.469.427,53

3.782.913,76

FINANCEIRAS

812.599,05

699.559,66

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

109.467,85

121.334,49

Recebimentos Extraorçamentários

3.370.436,83

2.824.211,44

Saldo em espécie do Exercício Anterior

4.646.192,32

4.009.976,14

Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados
TOTAL
DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária
Transferências Financeiras Concedidas

18.467.200,11
Exercício Atual
8.428.434,01
-

15.501.007,05
Exercício Anterior
7.996.956,28
-

Pagamentos Extraorçamentários

3.273.241,79

2.857.858,45

Saldo em espécie para o Exercício Seguinte

6.765.524,31

4.646.192,32

Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados
TOTAL

18.467.200,11

15.501.007,05

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Valores em R$ mil

A Demonstração dos Fluxos de
Caixa permite aos usuários
projetar cenários de fluxos futuros
de caixa e elaborar análise sobre
eventuais mudanças em torno da
capacidade de manutenção do
regular
financiamento
dos
serviços. A Demonstração dos
Fluxos de caixa está disponível:
https://transparencia.caumg.gov.br/?
page_id=1535

INGRESSOS
RECEITA CORRENTE

Exercício Atual Exercício Anterior
10.450.570,96
8.666.819,47

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

5.059.076,53

4.063.011,56

RECEITA DE SERVIÇOS

4.469.427,53

3.782.913,76

FINANCEIRAS

812.599,05

699.559,66

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

109.467,85

121.334,49

3.189.461,07

2.721.652,92

OUTROS INGRESSOS
DESEMBOLSOS
DESPESA CORRENTE

Exercício Atual Exercício Anterior
8.217.492,60
7.886.349,76

PESSOAL

4.680.366,75

4.296.648,24

66.629,22

63.033,91

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.004.409,26

864.122,97

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.010.773,44

913.827,46

242.729,24

186.793,09

1.212.584,69

1.348.709,59

MATERIAL DE CONSUMO

ENCARGOS DIVERSOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-

213.214,50

OUTROS DESEMBOLSOS

3.273.241,79

2.857.858,45

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

2.149.297,64

644.264,18

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-

29.965,65 -

8.048,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.119.331,99

636.216,18

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.646.192,32

4.009.976,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

6.765.524,31

4.646.192,32

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis
As Notas Explicativas são consideradas parte integrante
das Demonstrações Contábeis, têm a finalidade de prestar
informações adicionais às apresentadas nos quadros das
Demonstrações Contábeis, e possuem o objetivo de
facilitar o entendimento dessas aos diversos usuários.
As Notas Explicativas esclarecem aos usuários que as
Demonstrações
Contábeis
do
CAU/MG
estão
fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com
o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público,
aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e
Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª edição, e Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público
conforme NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC
TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 17. Que a moeda
funcional utilizada pela Entidade é o Real e portanto, as
demonstrações contábeis estão apresentadas nesta
moeda.
Que as Demonstrações Contábeis foram preparadas com
base no custo histórico, com exceção dos itens: Provisão
de Férias de empregados, Depreciações e amortizações do
ativo imobilizado e intangível e a Provisão para
contingências e provisão de devedores duvidosos;

As notas explicativas orientam que para a preparação das
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, exige que a Administração
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. Os ativos e passivos
significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem,
principalmente o cálculo das depreciações sobre o ativo
imobilizado (Nota 3.4), a estimativa para perdas em função
do risco de crédito dos contribuintes (Nota 3.2.1) e a
provisão sobre riscos trabalhistas e cíveis (Nota 3.8). Os
valores definitivos das transações envolvendo essas
estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua
realização ou liquidação.
Nas Notas explicativas é dado o conceito das
Demonstrações
Contábeis,
quais
sejam:
Balanço
Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração
dos Fluxos de Caixa. Além de apresentam de forma
resumida e comparada os resultados orçamentário,
patrimonial e financeiro.
Versão completa das Notas Explicativas disponível em
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=3557

7. ANEXOS E APÊNDICES

Posicionamentos de Área, Assessoria,
Instâncias e Auditoria Externa
PLANEJAMENTO

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)

A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do
CAU/BR opinou favoravelmente à aprovação do Plano
de Ação executado pelo CAU/MG no exercício de 2019.

As contas do CAU/MG relativas ao exercício de
2019 foram auditadas pela empresa contratada
pelo CAU/BR, a BDO RCS Auditores
Independentes, responsável por expressar
opinião sobre as demonstrações contábeis
daquele conselho, conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria.

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR
Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº 20/2020, de
11/02/2020, a empresa contratada pelo CAU/BR, ATA
Contabilidade e Auditoria, responsável pela assessoria
e análise contábeis junto aos CAU/UF, concluiu: “Tendo
em vista que não constatamos nenhuma falha na
prestação de contas de 2019 do CAU/MG, informamos
que a mesma está em condições de ser aprovada pela
Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do
CAU BR”.
INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/MG
A Comissão de Planejamento, Finanças Organização e
Administração do CAU/MG emitiu a Deliberação nº
DCPFi-CAU/MG 144.3-5-2020 de 24/03/2020 pela
aprovação da prestação de contas do estadual relativas
ao exercício de 2019, sem indicação de ponto de
ressalva ou recomendação, posicionamento seguido
pelo Plenário do CAU/MG, mediante a Deliberação
Plenária nº DPOMG 0101.6.8/2020 de 13/04/2020.

O Relatório do Auditor Independente integrante
da prestação de contas expressa opinião que as
Demonstrações
Contábeis
apresentam
adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais – CAU/MG, sem ressalva.
PARECER CONCLUSIVO
INTERNA DO CAU/BR

DA

AUDITORIA

Em análise à formalização do processo de
Prestação de Contas do CAU/MG, aos aspectos
de gestão demonstrados, posicionamentos das
assessorias
e
instâncias
deliberativas
pertinentes, e ao relatório e parecer da Auditoria
Independente,
formamos
opinião
pela
regularidade do referido processo.

