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No 1º Semestre de 2022, ainda sob o impacto da pandemia
da COVID-19, atuamos coletivamente para cumprir a missão do
CAU/MG. Com o acesso público garantido a todos os serviços,
iniciamos medidas para a requalificação da Sede e Escritórios
Regionais, de forma a promover a transição e a retomada das
atividades presenciais de todos os colaboradores e dirigentes.

Importantes resultados foram alcançados, decorrentes das
diversas frentes de trabalho que possibilitaram executar ações e
estratégias pelo e com o CAU/MG:

 Executamos 47,5% do investimento programado para a
Fiscalização, para 2022, alcançando 489 municípios mineiros
(57% do Estado) com ações integradas de fiscalização.

 Foram aprovados no Conselho 913 novos registros de
profissionais de arquitetura e urbanismo.

 Atingimos 43,6% dos nossos investimentos programados para o
Atendimento e, mesmo diante das medidas de distanciamento
social, nossos serviços foram acessados por mais 30 mil
pessoas.

 Para a divulgação de conhecimento e melhores práticas,
realizamos 6 eventos próprios, que alcançaram mais de 700
pessoas, sendo que o canal do CAU/MG na plataforma de
compartilhamento de vídeos YouTube, atingiu mais de 7 mil
visualizações no período.

 Além disso, tivemos cerca de 217 mil visualizações em
nosso site institucional, enquanto nossos perfis nas redes
sociais somaram mais de 306 mil impressões em posts
exibidos às usuárias e usuários.
 Qualificação do atendimento aos profissionais nos
escritórios descentralizados do CAU/MG, que passaram a

contar com equipamentos permanentes para a coleta biométrica.

 Estivemos presentes em 55 eventos externos, sendo 31
representações oficiais, em todo o Estado, através de
participações ativas da Presidência, Conselheiras e Conselheiros
do CAU/MG, em debates e palestras.

 Aprovamos, no âmbito do Plenário do CAU/MG, ato normativo
da espécie portaria que regula despesas com verbas
indenizatórias a atividades remotas realizadas a serviço do
CAU/MG.

 Foram realizadas 504 comunicações oficiais, por intermédio
da Presidência do CAU/MG;

 Em maio, aprovamos a 2ª Revisão conjunta do Plano de Ação
para o triênio 2021-2023, visando a reformulação orçamentária
do CAU/MG.

Cabe ressaltar que, eleita como Coordenadora do Fórum de
Presidentes do CAU, no ano de 2022, ampliamos nossa
interlocução com as demais Unidades Federativas e com o
CAU/BR, discutindo aperfeiçoamentos coletivos dos serviços
prestados pelo CAU a partir de encaminhamentos dados nas seis
reuniões realizadas no primeiro semestre do ano.

Maria Edwiges Sobreira Leal
(Presidente do CAU/MG) 

presidente@caumg.gov.br

MENSAGEM DA PRESIDENTE



1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO..............................................5

1.1 DEFINIÇÃO GERAL.................................................................................................................6

1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL...........................................................................................7

1.3 CONSELHO DIRETOR............................................................................................................8

1.4 MODELO DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL..............................................................................9

1.5 CENÁRIO EXTERNO.............................................................................................................10

2. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA, ALOCAÇÃO DE RECURSOS.............................................11

2.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA..........................................................................................12

2.2 SISTEMA DE GOVERNANÇA............................................................................................... 13

2.3 ORGANIZAÇÃO DO CAU/MG............................................................................................... 15

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO........................................................................................ 22

2.5 MAPA ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS........................................................ 23

2.6 PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.......................................................................... 24

2.7 CADEIA DE VALOR................................................................................................................ 25

3. RISCOS, OPORTUNIDADES, PERSPECTIVAS.....................................................................26

3.1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS............................................................. 27

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO..........................................................................30

4.1 FISCALIZAÇÃO...........................................................................................................................32

4.2 ATENDIMENTO...........................................................................................................................38

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL.............................................................................................................. 42

SUMÁRIO



4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO......................................................................30

4.4 ENSINO E FORMAÇÃO........................................................................................................47

4.5 COMUNICAÇÃO....................................................................................................................51

4.6 EVENTOS e outras divulgações............................................................................................57

4.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL.......................................................................................66

4.8 ATHIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.................. 70

4.9 PATRIMÔNIO CULTURAL.....................................................................................................73

4.10 ACORDOS E PARCERIAS..................................................................................................76

4.11 REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS..............................................................................80

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO........................................83
5.1 GESTÃO DE PESSOAS.......................................................................................................84

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA........................................................................ 86

5.3 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS......................................................................... 98

5.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO................................................................... 100

5.5 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA...................................................................102

5.6 GESTÃO DE CUSTOS.......................................................................................................... 104

5.7 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ...................................................................................... 107

6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS...................................108
6.1 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.................................109

SUMÁRIO



1. VISÃO GERAL 
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO



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

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 
Federativas (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”.

1.1 DEFINIÇÃO GERAL



No 2º Semestre de 2022, o 
CAU/MG providenciará 
alterações no seu 
organograma, considerando 
a extinção da função 
gratificada “Gestão de 
Atendimento”, criação da 
função gratificada 
“Coordenação de 
Atendimento” e outras 
providências por vir.

Clique ou escaneie 
sobre o código para 

acessar o 
organograma do 

CAU/MG.

1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=2797


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.

Desta forma, no 1º Semestre de 2022, o Conselho 
Diretor esteve composto por:

Maria Edwiges Sobreira Leal
(Presidente) 

presidente@caumg.gov.br

Ademir Nogueira de Ávila
(Vice-presidente e Coordenador da Comissão de Exercício 

Profissional)
cons.ademir.nogueira@caumg.gov.br

Elaine Saraiva Calderari
(Coordenadora da Comissão de Organização e 

Administração)
cons.elaine.calderari@caumg.gov.br

Fábio Almeida Vieira
(Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças) 

cons.fabio.vieira@caumg.gov.br

Fernanda Basques M. Quintao
(Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina)

cons.fernanda.moura@caumg.gov.br

Ilara Rebeca Duran de Melo
(Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação)

cons.ilara.melo@caumg.gov.br

Clique ou escaneie 
sobre o código para 
acessar os atos do 

Conselho Diretor do 
CAU/MG.

1.3 CONSELHO DIRETOR

https://www.caumg.gov.br/deliberacoes-conselho-diretor/


•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

• 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\

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

•Ética e transparência
•Excelência organizacional
•Comprometimento com a 
inovação

•Unicidade e integração
•Democratização da 
informação e conhecimento

•Interlocução da arquitetura 
e urbanismo na sociedade

• Redes Sociais  - Fóruns de debate
• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos 

relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia 
subliminar

• Portal do CAU
• SICCAU 
• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canais de 

atendimento presencial (pelo CAU e parceiros)
• Call center e Ouvidoria (através do CAU/BR)
• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras 

especializadas, seminários, workshops, 
congressos, conferências, outros)

• Programas de benefícios (ex.: plano de saúde)
• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos 

das obras

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.

•Sociedade
Online
• SICCAU
• Portal online
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)

• Sistemas de informação:
• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervo, 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).

Fontes de Arrecadação

1.4 MODELO DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Clique ou escaneie sobre o 

código para acessar 
deliberação plenária do 

CAU/MG que aprovou o 
relatório de gestão e 

prestação e contas de 2021.

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/7.7.-DPOMG-No-124.7.7-2022-Aprecia_relatorio_de_gestao_2021-ASS.pdf


1.5 CENÁRIO EXTERNO

O primeiro semestre de 2022 teve seu início
ainda impactado pela Pandemia do novo
Coronavírus. Entretanto, com a evolução
dos resultados apontados através do
Programa Minas Consciente do Estado de
Minas Gerais, e com o avanço da campanha
de vacinação, a equipe administrativa do
CAU/MG manteve sua retomada gradativa
ao trabalho presencial, em sistema de
revezamento, incluindo as atividades de
fiscalização e de atendimento ao
profissional. As reuniões de equipe, de
comissões permanentes e especiais, além
das reuniões do Conselho Diretor e do
Plenário ocorreram em formato híbrido, em
sua maioria.

No Brasil, os índices de inflação
aumentaram consideravelmente, assim
como já vinha ocorrendo em 2021. Conforme
apontado pelo IBGE, em
https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
registrou-se em maio de 2022 o IPCA
acumulado em 11,73%. Mas, apesar da alta
da inflação e do aumento das taxas de juros,

o setor da construção civil apresentou um
pequeno crescimento. Conforme
demonstrado em https://cbic.org.br/wp-
content/uploads/2022/06/informativo-
economico-pib-1-tri-2022-final-1.pdf, o
PIB da Construção Civil cresceu 0,8% no
primeiro trimestre de 2022. De qualquer
forma, o contexto exige cautela para os
próximos meses, já que os resultados
positivos refletem um desempenho
passado.

Completam o atual cenário externo as
eleições governamentais previstas para o
segundo semestre, que podem acarretar
mudanças no contexto político e
econômico dos estados e de todo o país.
Além disso, diversas proposições
legislativas se apresentam no Congresso
Nacional, no âmbito dos conselhos
profissionais. Estas questões vem sendo
discutidas na esfera pública, exigindo
cada vez mais a ampliação do diálogo e a
busca por parcerias institucionais.

21.411.923
POPULAÇÃO TOTAL DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS
DISTRIBUÍDA EM 853

MUNICÍPIOS
(fonte: IBGE)

18.085
PROFISSIONAIS ARQUITETOS E 

URBANISTAS ATIVOS
(fonte: IGEO CAU)

1.970
EMPRESAS DE ARQUITETURA 

E URBANISMO ATIVAS
(fonte: IGEO CAU)

83 
CURSOS PRESENCIAIS DE 

ARQUITETURA E URBANISMO 
(fonte: e-MEC)

https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2022/06/informativo-economico-pib-1-tri-2022-final-1.pdf


2. GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA, ALOCAÇÃO 
DE RECURSOS



Em 23/03/2021 foi expedida a
Portaria Presidencial CAU/BR nº
345, criando grupo de trabalho
para atuar nas ações de
estruturação e implantação das
políticas de governança
institucional e de gestão de
riscos e controles internos, e de
programa de integridade.
Em cumprimento ao prazo da
referida portaria e sua
prorrogação, o grupo de trabalho
concluiu seus trabalhos
encaminhando em setembro de
2021 as minutas das portarias
normativas para a
institucionalização no âmbito do
CAU:
Governança organizacional.
Política de Gestão de
Integridade, Riscos e
Controles Internos.

A estrutura de governança,
extensível aos CAU estaduais,

foi identificada dentro dos
preceitos contidos no
Referencial Básico de
Governança, 3ª edição,
expedido pelo Tribunal de
Contas da União (TCU),
conforme segue.
Estrutura de Governança do
CAU:
I. Instâncias externas:
• TCU
• CGU
II. Instâncias externas de 
apoio:
• Auditoria independente 
contratada pelo CAU/BR
•Controle social organizado
• Fórum de Presidentes
III. Instâncias internas:
• Plenário do CAU/UF
• Conselho Diretor do CAU/UF

• Colegiado de Governança do 
Centro de Serviços 
Compartilhados do CAU (CSC-
CAU)
• Colegiado de Governança do 
Fundo de Apoio Financeiro aos 
CAU/UF
IV. Instâncias internas de 
apoio:
• Comissão de Finanças do 
CAU/UF
• Controladoria do CAU/BR
• Auditoria interna do CAU/BR
• Ouvidoria do CAU/BR

2.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



No CAU/BR, a estrutura de 
governança foi identificada dentro 
dos preceitos contidos no Referencial 
Básico de Governança, 3ª edição, 
expedido pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU).

2.2 SISTEMAS DE GOVERNANÇA
2.2.1 GOVERNANÇA CAU/BR

Clique ou escaneie 
sobre o código para 

acessar a página 18 do 
Relatório de Gestão 

2020 do CAU/BR que 
contém sua estrutura de 

governança

https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/relatoriodegestaofinal2020.pdf


2.2 SISTEMAS DE GOVERNANÇA
2.2.2 GOVERNANÇA CAU/MG

Clique ou escaneie sobre o 
código para acessar a 

deliberação de comissão da 
COA-CAU/MG que aprovou 

medidas administrativas 
visando à garantia da 

integridade e
transparência no âmbito do 

CAU/MG

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Deliberacao-COA-CAU-MG_217.3.2.2021-Propoe-medidas-administrativas-visando-a-garantia-da-integridade-e-transparencia-no-ambito-do-CAUMG.pdf


A Plenária do CAU/MG é composta por 22 (vinte e dois)
Conselheiras e Conselheiros Estaduais Titulares e 22
(vinte e dois) Suplentes, todos eleitos pelos arquitetos e
urbanistas mineiros mediante votação eletrônica
realizada, em 2020, para cumprirem mandatos no triênio
2021 - 2023.
Os Conselheiros também compõem as oito Comissões
Permanentes Ordinárias e Especiais instituídas no
CAU/MG.
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, Gerência de Planejamento e Gestão
Estratégica e Gerência Jurídica - e também da área
finalística - Gerência Técnica e de Fiscalização.
Além disso, o CAU/MG possui em sua estrutura
organizacional um órgão consultivo denominado
CEAU – Colegiado de Entidades Estaduais dos
Arquitetos e Urbanistas, composto por diferentes
organizações que representam as diversas
modalidades profissionais ligadas às áreas de
Arquitetura e Urbanismo. Atualmente, quatro
entidades participam do CEAU:

2.3 ORGANIZAÇÃO DO CAU/MG



COMISSÃO ORDINÁRIA DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)

ILARA REBECA DURAN DE MELO (Titular) – Coordenadora
FERNANDA CAMARGO FERREIRA (Suplente)
JOAO PAULO ALVES DE FARIA (Titular) – Coordenador adjunto
SIDCLEI BARBOSA (Suplente)
GUSTAVO ROCHA RIBEIRO (Titular)
DENISE AURORA NEVES FLORES (Suplente)
MICHELA PERIGOLO REZENDE (Titular)
ADRIANE DE ALMEIDA MATTHES (Suplente)

COMISSÃO ORDINÁRIA DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED-CAU/MG)

FERNANDA BASQUES MOURA QUINTAO (Titular) – Coordenadora
MARCELO GOULART DE SENA (Suplente)
CECÍLIA MARIA RABELO GERALDO (Titular) – Coordenadora adjunta
ANA CARLA DE CARVALHO (Suplente)
RAFAEL DECINA ARANTES (Titular)
ISABELA STIEGERT (Suplente)
SERGIO MYSSIOR (Titular)
RAMON DUPLÁA SOARES PINHEIRO DE ARAÚJO MOREIRA (Suplente))

Clique ou escaneie sobre 
os códigos para acessar as 
deliberações de todas as 
comissões permanentes do 
CAU/MG 

O conteúdo completo de 
atos manifestados por cada 
órgão colegiado do 
CAU/MG no âmbito de sua 
competência está 
devidamente publicado no 
Portal da Transparência do 
CAU/MG, acessando o 
Menu Legislação, seguido, 
Deliberações.

2.3.1 QUEM É QUEM  - CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS

https://www.caumg.gov.br/deliberacoes-cef/
https://www.caumg.gov.br/deliberacoes-ced/


COMISSÃO ORDINÁRIA DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)
ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA (Titular) – Coordenador
PAULO VICTOR YAMIM PEREIRA (Suplente)
LUCIANA BRACARENSE COIMBRA (Titular) – Coordenadora adjunta
LUIS PHILLIPE GRANDE SARTO (Suplente)
FELIPE COLMANETTI MOURA (Titular)
THAIS RIBEIRO CURI (Suplente)
LUCAS LIMA LEONEL FONSECA (Titular)
EMMANUELLE DE ASSIS SILVEIRA (Suplente)

COMISSÃO ORDINÁRIA DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)
ELAINE SARAIVA CALDERARI (Titular) – Coordenadora
MATHEUS LOPES MEDEIROS (Suplente)
MARIA CAROLINA NASSIF DE PAULA (Titular) – Coordenadora adjunto
VALMIR ORTEGA (Suplente)
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE (Titular)
CLAUDIA BERNADETH RIBEIRO (Suplente)
SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO CARDOSO AYRES (Titular) 
MARIA DEL MAR FERRER POBLET (Suplente)

CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS2.3.1 QUEM É QUEM  -

Clique ou escaneie sobre 
os códigos para acessar as 
deliberações de todas as 
comissões permanentes do 
CAU/MG 

O conteúdo completo de 
atos manifestados por cada 
órgão colegiado do 
CAU/MG no âmbito de sua 
competência está 
devidamente publicado no 
Portal da Transparência do 
CAU/MG, acessando o 
Menu Legislação, seguido, 
Deliberações.

https://www.caumg.gov.br/deliberacoes-cep/
https://www.caumg.gov.br/deliberacoes-coa/


COMISSÃO ORDINÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPFI-CAU/MG)
FABIO ALMEIDA VIEIRA (Titular) – Coordenador
REGINA COELI GOUVEIA VARELLA (Suplente)
ROSILENE GUEDES SOUZA (Titular) – Coordenadora adjunta
LARISSA MENDES MOREIRA (Suplente)
ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA
CLAUDIA ALKMIM GUIMARAES TEIXEIRA (Suplente)
MARIANA FERNANDES TEIXEIRA (Titular)
MARCIO CESAR ANTUNES JUNIOR (Suplente)
JOAO HENRIQUE DUTRA GRILLO (Titular)

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
FABIO ALMEIDA VIEIRA (Titular) – Coordenador
REGINA COELI GOUVEIA VARELLA (Suplente)
MARIANA FERNANDES TEIXEIRA (Titular) – Coordenadora adjunta
MARCIO CESAR ANTUNES JUNIOR (Suplente)
ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA (Titular)
CLAUDIA ALKMIM GUIMARAES TEIXEIRA (Suplente)
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE (Titular)
CLAUDIA BERNADETH RIBEIRO (Suplente)
FERNANDA BASQUES MOURA QUINTAO (Titular)
MARCELO GOULART DE SENA (Suplente)

2.3.1 QUEM É QUEM  - CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS

Clique ou escaneie sobre 
os códigos para acessar as 
deliberações de todas as 
comissões permanentes do 
CAU/MG 

O conteúdo completo de 
atos manifestados por cada 
órgão colegiado do 
CAU/MG no âmbito de sua 
competência está 
devidamente publicado no 
Portal da Transparência do 
CAU/MG, acessando o 
Menu Legislação, seguido, 
Deliberações.

https://www.caumg.gov.br/deliberacoes-cpfi/
https://www.caumg.gov.br/deliberacoes-cpua/


COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
(CATHIS-CAU/MG) 

ROSILENE GUEDES SOUZA (Titular) – Coordenadora
LARISSA MENDES MOREIRA (Suplente)
LUCAS LIMA LEONEL FONSECA (Titular) – Coordenador adjunto
EMMANUELLE DE ASSIS SILVEIRA (Suplente)
FELIPE COLMANETTI MOURA (Titular)
THAIS RIBEIRO CURI (Suplente)

COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)
SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO CARDOSO AYRES (Titular) – Coordenador
MARIA DEL MAR FERRER POBLET (Suplente)
LUCIANA BRACARENSE COIMBRA (Titular) – Coordenadora adjunta
LUIS PHILLIPE GRANDE SARTO (Suplente)
ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA (Titular)
PAULO VICTOR YAMIM PEREIRA (Suplente)
ILARA REBECA DURAN DE MELO (Titular)
FERNANDA CAMARGO FERREIRA (Suplente)
MICHELA PERIGOLO REZENDE (Titular)
ADRIANE DE ALMEIDA MATTHES (Suplente)

CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS2.3.1 QUEM É QUEM  -

Clique ou escaneie sobre 
os códigos para acessar as 
deliberações de todas as 
comissões permanentes do 
CAU/MG 

O conteúdo completo de 
atos manifestados por cada 
órgão colegiado do 
CAU/MG no âmbito de sua 
competência está 
devidamente publicado no 
Portal da Transparência do 
CAU/MG, acessando o 
Menu Legislação, seguido, 
Deliberações.

https://www.caumg.gov.br/deliberacoes-cpc/
https://www.caumg.gov.br/deliberacoes-cathis-cau-mg/


COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA A EQUIDADE E DIVERSIDADE (CTED-CAU/MG)
A CTED tem o objetivo geral de elaborar um diagnóstico a respeito da equidade e diversidade no exercício da Arquitetura e Urbanismo no 
Estado de Minas Gerais. A CTED teve seu funcionamento prorrogado para até o dia 4 de agosto de 2022.

LUCIANA BRACARENSE COIMBRA VELOSO (Titular) – Coordenadora

EMMANUELLE DE ASSIS SILVEIRA (Suplente) – Coordenadora-adjunta

JOÃO PAULO ALVES DE FARIA (Titular) – 3º membro

LARISSA MENDES MOREIRA (Suplente) – 4º membra

DARLAN GONÇALVES DE OLIVEIRA (empregado público efetivo) – 5º membro

COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DE SUGESTÕES PARA O 
APRIMORAMENTO DA RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 21/2012 (CTAR-CAU/MG)

A CTAR também realizava atividade de instrução técnico-processual dos pedidos de “dúvidas e orientações dos analistas sobre as atribuições
de arquitetos e urbanistas passíveis de RRT”, a fim de subsidiar o exercício da competência do Plenário do CAU/MG de apreciação e
deliberação quanto “a orientação à sociedade sobre questionamentos referentes às atividades e atribuições profissionais e campos de atuação
dos arquitetos e urbanistas”. A CTAR encerrou suas atividades em 4 de abril de 2022.

RAFAEL DECIMA ARANTES (Titular) – Coordenador

FÁBIO ALMEIDA VIEIRA (Titular) – Coordenador adjunto

ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA MOURA (Titular) – 3º membro

GUSTAVO RIBEIRO ROCHA (Titular) – 4º membro

SERGIO MYSSIOR (Titular) – 5º membro

De acordo com os planos de 
ação e orçamento do 
CAU/MG prorrogou a 
vigência de duas Comissões 
Temporárias para o 
desempenho de atividades 
e funções específicas, 
objetivando orientar os 
órgãos do CAU/MG, na 
solução de questões e na 
fixação de entendimentos.

CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS2.3.1 QUEM É QUEM  -

Clique ou escaneie sobre os 
códigos para acessar as 
Portarias Normativas que 
prorrogaram a vigência das 
Comissões Temporárias.

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Portaria-Ordinatoria-n.-01.2022-Prroga-Vigencia-Comissa%CC%83o-Tempora%CC%81ria-para-Elaborac%CC%A7a%CC%83o-de-Sugesto%CC%83es-de-Alteracoes-para-a-Resolucao-n.-21-do-CAU-BR.pdf
https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Portaria-Ordinatoria-n.-02.2022-Prroga-Vigencia-Comissa%CC%83o-Tempora%CC%81ria-Comissao-Temporaria-de-Equidade-e-Diversidade-CTED-CAU.MG-ASS.pdf


Presidente: MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL
Coordenador CEF-CAU/MG: ILARA REBECA DURAN DE MELO
Coordenador CEP-CAU/MG: ADEMIR NOGUEIRA DE ÁVILA

Presidente: GISELE SILVEIRA BORGES DE CARVALHO (Coordenadora Adjunta 
CEAU)

Representante IAB-MG: ROSILENE GUEDES SOUZA

Representante SINARQ-MG: EDUARDO FAJARDO SOARES (Coordenador CEAU)

Representante FENEA: MARIA VICTÓRIA RIBEIRO PODBOY

COLEGIADO DE ENTIDADES DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)
Clique ou escaneie 

sobre o código para 
acessar as pautas e 
súmulas do CEAU-

CAU/MG.

2.3.1 QUEM É QUEM

Clique nas logos das 
entidades para acessar 
seus respectivos sítios 
eletrônicos institucionais.

https://www.caumg.gov.br/
https://www.asbeamg.org.br/
https://iabmg.org.br/
https://sinarqmg.org.br/
https://www.caumg.gov.br/sumulas-ceau/
https://www.fenea.org/


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. 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
tem seus pilares fundamentados na identidade
estratégica do CAU e relacionam os 16 objetivos
estratégicos.

Os objetivos estratégicos obrigatórios, conforme
determinação do CAU/ BR, são: Tornar a fiscalização
um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e
Urbanismo; Estimular a produção da arquitetura e
urbanismo como política de Estado; e Assegurar a
eficácia no relacionamento e comunicação com a
sociedade. Os objetivos estratégicos locais, ou seja,
aqueles adotados pelo CAU/MG como prioritários,
além dos obrigatórios, são: Tornar a fiscalização um
vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e
Urbanismo; Assegurar a eficácia no relacionamento e
comunicação com a sociedade; e Aprimorar e inovar
os processos e ações.

O CAU/MG aprovou, em maio de 2022, a 2ª Revisão
do Plano de Ação para o triênio 2021-2023, que tem
como base o Planejamento Estratégico do CAU e
busca vinculação com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda
2030 da ONU. E, entre setembro e outubro de 2022,
está prevista a apreciação da 3ª. Revisão do referido
plano.

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 
página de planejamento 

do  CAU/MG

https://www.caumg.gov.br/planejamento/


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. 

2.5 MAPA ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

R$ 2.650.055,64 

R$ 2.563.110,29 

R$ 429.409,09 

R$ 2.794.096,12 

R$ 80.000,00

R$ 300.000,00 

R$ 422.800,00 



Legenda:
1. RAL – Receita de Arrecadação Líquida
2. % Alocação de recursos – % aprovados (Previstos)
3. Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade

2.6 PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

3,8%
da RAL

3,99%
da RAL



A Cadeia de Valor 
representada ao lado 
agrupa as atividades 
desempenhadas no âmbito 
do CAU/MG, de forma a 
organizar os processos 
internos e possibilitar a 
geração de resultados à 
sociedade. Todos os 
processos operacionais 
padrão – POP – foram 
revisados em 2020.

Clique ou escaneie 
sobre o código para 

acessar o 
mapeamento dos 

processos 
operacionais padrão 

do CAU/MG.

2.7 CADEIA DE VALOR

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 

deliberação de comissão 
da COA-MG que  aprovou 

medidas administrativas 
visando à garantia da 

integridade e
transparência no âmbito 

do CAU/MG

https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=3710
https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Deliberacao-COA-CAU-MG_217.3.2.2021-Propoe-medidas-administrativas-visando-a-garantia-da-integridade-e-transparencia-no-ambito-do-CAUMG.pdf


3. RISCOS,
OPORTUNIDADES, 
PERSPECTIVAS.



A Gestão de Riscos e Controles Internos no
âmbito do CAU/BR abrange questões
estratégicas, riscos e ameaças, com
acompanhamento da execução do Plano de Ação
e abordagem como a das Três Linhas de Defesa
(IIA, 2013). Desta forma o CAU/BR, extensível
aos CAU/UF, conta com os seguintes grupos de
responsáveis envolvidos com o gerenciamento
de riscos:

• 1ª linha de defesa – Controles das Gerências
e Assessorias do CAU/UF – Controles
desenvolvidos por meio de sistemas e processos
sob orientação e responsabilidade de cada
gestor de área.

• 2ª linha de defesa – Controladoria do CAU/BR e
Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica
do CAU/BR e do CAU/UF – Coordenam as
atividades de gestão e monitoramento de riscos,
auxiliando os gestores da primeira linha de defesa a
desenvolverem e aprimorarem seus controles
internos.

• 3ª linha de defesa – Auditoria Interna do CAU/BR
e do CAU/UF se houver, Gerência de
Planejamento e Gestão Estratégica e Auditoria
Independente contratada pelo CAU/BR e/ou pelo
CAU/UF – Fornecem avaliações (assegurações)
independentes e objetivas sobre os processos de
gerenciamento de riscos, controle e governança ao
CAU/BR e CAU/UF.

3.1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS



3.1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

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.

Os processos de compras do CAU/MG 
obedecem às normas de licitação descritas na 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, bem como na Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2022.

Imagem ilustrativa disponível em: https://estrategia.trt10.jus.br/noticias/item/355-politica-e-plano-de-gestao-de-riscos-do-trt-10-ja-estao-em-vigor.html

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.



3.1 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 30/06/2022, 37
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: 36 Cíveis e 01
Trabalhista/Cível.

b) Ganhos recuperados
Considerando o período de apuração de
01/01/2022 a 30/06/2022, foram recuperados R$
843.352,84 (oitocentos e quarenta e ter mil
trezentos e cinquenta e dois reais) 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, juros e multas, de
2012 (ano de instalação do Conselho e da primeira
anuidade cobrada) até 2021 (exercício
imediatamente anterior ao período de apuração)
pelos profissionais e empresas devedoras.

c) Perdas estimadas
As perdas totais estimadas ao final de junho de 
2022 em processos judiciais, classificadas em razão 
do risco são:
•         Remoto: R$ 214.650,00
•         Possível: R$ 138.850,00
•         Provável: R$ 32.295,00
Total: R$ 385.795,00 (trezentos e oitenta e cinco mil 
setecentos e noventa e cinco reais)



4. 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:

4.1. Fiscalização

4.2. Atendimento

4.3. Ética Profissional

4.4. Ensino e Formação

4.5. Comunicação

4.6. Eventos e outras divulgações

4.7. Política Urbana e Ambiental

4.8. Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS)

4.9. Patrimônio Cultural

4.10. Acordos e Parcerias

4.11. Representações Institucionais

OBSERVAÇÕES:
1°- Este Relatório não 
pretende trazer um simples 
resumo de atividades das 
Comissões e Áreas 
Administrativas do CAU/MG, 
mas sim uma apresentação 
dos principais resultados 
ligados às Áreas de Atuação 
do CAU/MG, aqui listadas 
em sua relação com as 
atribuições das comissões 
ordinárias e especiais, 
juntamente com as 
atividades desenvolvidas 
pelos empregados, 
prestadores de serviço e 
estagiários do CAU/MG.
2°- Os resultados aqui 
apresentados referem-se ao 
período de janeiro a junho 
de 2022.

Imagem de fundo disponível em: https://blog.zagapp.com.br/como-a-gestao-de-pessoas-pode-potencializar-resultados-da-empresa/

4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO



R$ 1.258.251,98
47,48% DO PROGRAMADO

* Limite mínimo estabelecido 
pelo CAU/BR é de 15% da 
RAL.

** As metas dos indicadores 
de desempenho são 
calculadas com base no 
Cenário de Arrecadação 
CAU/BR, cf. Programação 
2022.

INVESTIMENTO 
REALIZADO

14,5% da RAL *

PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS

As ações de fiscalização possuem 3 (três) frentes principais:
 Atendimento a denúncias, Consiste na verificação dos indícios de infração do exercício profissional

enviados pela sociedade civil;
 Fiscalização de empresas, consiste na exigência do registro junto ao CAU das empresas que se

apresentam como prestadoras de serviços de Arquitetura e Urbanismo, no âmbito de Minas Gerais
 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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (NACIONAL) INDICADORES DE DESEMPENHO

Índice da capacidade de fiscalização: 57,7% [meta de 
90%]
Índice de presença profissional nas obras e serviços 
fiscalizados: 8,9% [meta de 2%]
Índice da capacidade de atendimento de denúncias: 
18,3% [meta de 80%]
Índice de eficiência na conclusão de processos de 
fiscalização: 25,9% [meta de 20%]

4.1 FISCALIZAÇÃO



Os municípios que tiveram 
ações de fiscalização estão 
indicados nos mapas a 
seguir, onde apresentam-se 
os que tiveram ações de 
fiscalização de editais e 
ações de fiscalização que 
geraram processos e que se 
encontram cadastrados no 
SICCAU, englobando as 
frentes de fiscalização como 
atendimento de denúncias e 
fiscalização de empresas. 
Assim, tem-se representado 
nos mapas, a abrangência 
territorial de todas as frentes 
de fiscalização empreendidas 
pelo CAU/MG, no Primeiro 
Semestre de 2022.

No primeiro semestre de 2022, o CAU/MG
realizou ações de fiscalização em 57% do
total de 853 municípios do Estado de Minas
Gerais, de modo que se realizaram ações
integradas em 76 municípios.

• A fiscalização do CAU/MG cadastrou
processos de fiscalização para atividades de
Arquitetura e Urbanismo desenvolvidas em
100 municípios, em atendimento à
denúncias, ações de rotina e do Projeto
ROTAS;

• Por meio da verificação dos editais
publicados no Estado, que envolvem
serviços de Arquitetura e Urbanismo, 465
municípios tiveram pelo menos um Edital
fiscalizado.

RESULTADOS E DESEMPENHO

EVOLUÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO

4.1 FISCALIZAÇÃO

2018 – 439 ações em 327 municípios

2019 – 605 ações em 444 municípios

2020 – 2.535 ações em 537 municípios

2021 – 2.931 ações em 592 municípios

1S/2022 – 1.121 ações em 489 municípios



AÇÕES DE ROTINA

Elaboração: CAU/MG, jul. 2022. 
QGIS Geographic Information 
System. Open Source Geospatial 
Foundation Project.  
http://www.qgis.org/.
Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de 
Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 
2021
Limites Municipais, 2018. 
IEDE/MG

A fiscalização do CAU/MG 
realizou ações de fiscalização 
em 100 municípios. 

Clique ou escaneie 
sobre o código para 
acessar a página do 

Projeto Rotas.

4.1 FISCALIZAÇÃO
RESULTADOS E DESEMPENHO

TRIÂNGULO MINEIRO E
ALTO PARANAÍBA

SUL DE MINAS
ZONA DA MATA E 

VERTENTES

LESTE DE 
MINAS

NORTE DE 
MINAS

CENTRAL

https://www.caumg.gov.br/projeto-rotas/


Elaboração: CAU/MG, jul. 2022. 
QGIS Geographic Information 
System. Open Source Geospatial 
Foundation Project.  
http://www.qgis.org/.
Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de 
Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 
2021
Limites Municipais, 2018. 
IEDE/MG

465 municípios tiveram pelo 
menos um Edital fiscalizado.

Clique ou escaneie 
sobre o código para 
acessar a página do 

Projeto Rotas.

4.1 FISCALIZAÇÃO
RESULTADOS E DESEMPENHO

TRIÂNGULO MINEIRO E
ALTO PARANAÍBA

SUL DE MINAS
ZONA DA MATA E 

VERTENTES

LESTE DE 
MINAS

NORTE DE 
MINAS

CENTRAL

https://www.caumg.gov.br/projeto-rotas/


AÇÕES 
INTEGRADAS DE 
FISCALIZAÇÃO

Elaboração: CAU/MG, jul. 2022. 
QGIS Geographic Information 
System. Open Source Geospatial 
Foundation Project.  
http://www.qgis.org/.
Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de 
Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 
2021
Limites Municipais, 2018. 
IEDE/MG

489 municípios
(57% do Estado)

Clique ou escaneie 
sobre o código para 
acessar a página do 

Projeto Rotas.

4.1 FISCALIZAÇÃO
RESULTADOS E DESEMPENHO

TRIÂNGULO MINEIRO E
ALTO PARANAÍBA

SUL DE MINAS
ZONA DA MATA E 

VERTENTES

LESTE DE 
MINAS

NORTE DE 
MINAS

CENTRAL

https://www.caumg.gov.br/projeto-rotas/


O principal desafio da Fiscalização, ainda dentro do
cenário de pandemia da COVID-19, mesmo com a
ampliação da vacinação e a redução dos casos de
infecção pelo vírus, é realizar ações in loco em todo o
estado de Minas Gerais, uma vez que a questão
territorial, no que envolve suas distâncias, bem como o
quantitativo de municípios, somado ao número reduzido
de agentes de fiscalização, além da necessidade de
garantir todas medidas sanitárias recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), tem dificultado
tal atuação, embora o CAU/MG tenha buscado priorizar
o atendimento das denúncias recebidas.
Desta forma, em 2022, segue-se buscando novas
frentes de fiscalização, focando em ações em meio
virtual, utilizando informações disponíveis no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(PBH), de projeto de edificações aprovado, bem como
aquelas adquiridas por meio do contrato com a Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG), além
da convocação realizada para o cargo de Assistente de
Fiscalização, cujos custos já estão previstos no
orçamento, cujo trabalho principal será reforçar a equipe
para buscar atender a sociedade na garantia da
prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo
realizados por profissionais habilitados.

DENÚNCIAS POR 
REGIONAL

PROCESSOS DE 
FISCALIZAÇÃO

RECEBIDOS CEP-MG: 514

JULGADOS: 49

PENDENTES: 860

4.1 FISCALIZAÇÃO
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

A CEP-MG avalia como desafiador o julgamento 
de processos, pois são poucos conselheiros e o 

tempo de elaboração dos pareceres é razoável; o 
aprimoramento de comunicação com a 

sociedade sobre o exercício profissional do 
arquiteto e urbanista; e a otimização do processo 

de fiscalização



* Limite mínimo estabelecido 
pelo CAU/BR é de 10% da 
RAL.

** As metas dos indicadores 
de desempenho são 
calculadas com base no 
Cenário de Arrecadação 
CAU/BR, cf. Programação 
2022.

INVESTIMENTO 
REALIZADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Índice de atendimento (%): 100% [meta de 100%]
Índice de satisfação com a solução da demanda (%): 
95,1% [meta de 90%]

PRINCIPAIS AÇÕES

Em todas as Regionais do CAU/MG no Estado de Minas Gerais, estão disponíveis:

 Atendimento presencial (mediante agendamento, tendo em vista as restrições impostas pela
Pandemia);

 Atendimento telefônico
 Correio eletrônico
 WhatsApp
 Aplicação da Pesquisa de Satisfação do Atendimento.

R$ 1.117.656,00
43,6% DO PROGRAMADO

12,9% da RAL
[LIMITE ALCANÇADO]*

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada 
(%): 94% [meta de 70%]

4.2 ATENDIMENTO



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 WhatsApp. Somados
aos atendimentos nos Escritórios Descentralizados
e Sede do CAU/MG, tem-se os seguintes números:

Whatsapp: 7.636

E-mail/Protocolo SICCAU: 1.998

Presencial/Coleta Biométrica: 500

Telefone: 2.060

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: 1.131,
por Telefone: 852, por e-mail: 84.

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 1.244 avaliações no primeiro
semestre de 2021, de modo que 94% dos
profissionais satisfeitos com o atendimento. Para o
mesmo período, em 2022, recebemos 716
avaliações, estando cerca de 95% dos
profissionais satisfeitos com o atendimento.

ATENDIMENTOS

TAQ – TELEATENDIMENTO QUALIFICADO

Clique ou escaneie 
sobre o código para 
acessar a Carta de 

Serviços ao 
Cidadão.

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.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO 
ATENDIMENTO 

Clique no ou 
escaneie o código 
para acessar o 
Canal de 
Ouvidoria do CAU.

4.2 ATENDIMENTO
RESULTADOS E DESEMPENHO

https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=1683
https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/


Clique ou escaneie 
sobre o código para 

acessar os Canais 
de Atendimento do 

Conselho de 
Arquitetura e 

Urbanismo de 
Minas Gerais –

CAU/MG.

4.2 ATENDIMENTO
RESULTADOS E DESEMPENHO

https://www.caumg.gov.br/atendimento/
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2021O principal desafio para o Atendimento do
CAU/MG é unificar o recebimento das
ligações telefônicas por meio de Central de
Atendimento, de modo que se possa
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.
Em 2021, devido à pandemia do COVID-
19, optou-se por contratar serviço de
telefonia via internet, compatível com o
trabalho remoto. No primeiro semestre de
2022, finalizou-se a elaboração do Estudo
Técnico Preliminar e do Termo de
Referência do serviço, de modo que já se
encontra em fase de realização do
processo licitatório. Com a contratação,
espera-se que os índices de satisfação do
atendimento cresçam 3%.

2022

4.2 ATENDIMENTO

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Acima, o gráfico de barras demonstra por modalidade a quantidade de 
atendimentos realizados nos últimos dois exercícios.  



** Inclui todas as despesas 
com os temas: ÉTICA 
PROFISSIONAL, ensino e 
formação, Política Urbana 
e Ambiental, Acordos e 
Parcerias, suas respectivas 
comissões e atividades 
operacionais envolvidas.
Limite mínimo estabelecido 
pelo CAU/BR é de 6% da 
RAL.
As metas dos indicadores 
de desempenho são 
calculadas com base no 
Cenário de Arrecadação 
CAU/BR, cf. Programação 
2022.

INVESTIMENTO 
REALIZADO

PRINCIPAIS AÇÕES
Através da CED-CAU/MG busca-se o cumprimento de seu objetivo principiológico instituído pelo §1°, do
Art. 24 da Lei 12.378/2010: 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, instrução processual e julgamento do mérito.

 Análise de processos - Processos ético-disciplinares analisados pela Comissão de Ética e Disciplina,
com os devidos encaminhamentos sobre sanções a processos admitidos.

 Audiências, campanhas e proposições - Audiências de instrução, campanhas de conscientização
(podcasts) e proposta para Câmara de Mediação e Conciliação, promovidas pela Comissão de Ética e
Disciplina.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES DE DESEMPENHO
R$ 886.064,83 **
31,71% DO PROGRAMADO

10,2% da RAL
[LIMITE ALCANÇADO]*

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL

Índice de eficiência na conclusão de processos 
éticos (%): 13,51%* [meta de 60%]
Eficiência no trâmite de processos éticos (dias): 0,47 
[meta de 0,49]**

* Considerando a variabilidade de processos e denúncias durante o decorrer do 
ano, o índice de eficiência na conclusão de processos éticos pela CED/MG, 

resultou da fórmula (número de processos éticos concluídos “5” / (número total de 
processos éticos “37”) x100.

** Adotou-se o valor do “tempo máximo para conclusão de processo” como 2 anos, 
730 dias, conforme orientação da CED/MG lavrada na súmula da reunião ordinária 

n° 179, de 2020,  tendo como memória de cálculo “tempo médio de conclusão de 
processos éticos” (343,80) / “tempo máximo para conclusão de processo” (730),  



No 1º Semestre de 2022, 37 (trinta e sete) processos estão
ou estiveram em tramitação na Comissão de Ética e
Disciplina do CAU/MG (UM processo se encontra em
procedimento de conciliação).
Para a geração do gráfico comparativo da região onde
ocorreu o fato em relação aos processos ético-disciplinares,
foram considerados os 37 processos que foram possíveis de
extrair o dado.

REGIONAIS DO 
CAU/MG ONDE 

OCORREU O 
FATO

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL

RESULTADOS E DESEMPENHO



Os indicadores por motivação, por sua vez, referem-se às 
principais causas das supostas faltas éticas, subdividindo-
se em:

MOTIVAÇÃO

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL
RESULTADOS E DESEMPENHO



Na Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG 
tramitaram 37 processos. Para a geração do gráfico 
comparativo do tempo de tramitação do 
processo/denúncia na CED/MG foi necessário a 
subtração de 32 destes processos/denúncias que 
ainda se encontram em posse da CED/MG. 
Portanto, foram considerados o número de 5 
processos/denúncias da onde foi possível extrair o 
dado necessário. Desta forma, segue o gráfico 
comparativo.

TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO/DENÚNCIA NA CED/MG

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL
RESULTADOS E DESEMPENHO



O dinamismo digital muitas vezes não consegue ser
acompanhado pela legislação, sendo a modernização
do Código de Ética um desafio a ser trabalhado.
Observou-se um aumento no número e na
complexidade de processos ético-disciplinares que,
por serem objetos de processos judiciais, demandam
bastante o auxílio da assessoria jurídica. Até o final do
1º Semestre, o número de processos em tramitação já
corresponde a 82,22% do número de processos
tramitados em todo 2021. Há que se considerar que
ocorreu, em 2022, uma renovação de 75% da
composição da CED-CAU/MG.

Tem-se como perspectiva atuar de forma mais
educativa do que punitiva, esclarecendo a sociedade
e promovendo a ampliação da divulgação do Código
de Ética e Disciplina do CAU/BR. Também, prevenir e
sanar desacertos procedimentais. Através de ações
conjuntas com outras Comissões, torna-se possível
realizar campanhas em formato Podcasts. E
intensificar a realização de audiências de conciliação
é meio para estabelecer entendimento e consenso
entre as partes, reduzindo o número e tempo dos
processos.

Clique ou escaneie 
sobre o código para 

acessar o Código 
de Ética e Disciplina 

para Arquitetos e 
Urbanistas.

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Registro da 
participação do 

CAU/MG no 21º 
Seminário 

Regional da CED-
CAU/BR que 

ocorreu nos dias 09 
e 10 de junho, em 

São Paulo/SP.

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/Codigo_Etica_Arquitetos.Urbanistas_CAUBR.pdf


RNON

* Inclui todas as despesas 
com os temas: Ética 
profissional, ENSINO E 
FORMAÇÃO, Política 
Urbana e Ambiental, 
Acordos e Parcerias, suas 
respectivas comissões e 
atividades operacionais 
envolvidas.
Limite mínimo estabelecido 
pelo CAU/BR é de 6% da 
RAL.

INVESTIMENTO 
REALIZADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 886.064,83 **
31,71% DO PROGRAMADO

10,2% da RAL
[LIMITE ALCANÇADO]*

4.4 ENSINO E FORMAÇÃO

PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS

 Premiação TCC - Premiação TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) A premiação é destinada aos
trabalhos finais de graduação e trabalhos de conclusão de curso selecionados pelas Instituições de
Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, dentre os estudantes que colaram grau durante o ano de
2020, bem como até abril de 2021, em curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo devidamente
reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC.

 Análise de processos – consistem nos processos relativos às solicitações de anotação de curso de pós-
graduação (incluso as anotações de título de Especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho); e às solicitações de Registro Profissional (incluso os registros de profissionais diplomados no
exterior), requeridas pelos profissionais junto ao CAU/MG.

 Participação em encontros regionais e nacionais preparatórios para estreitar o canal de comunicação
com as coordenadorias dos cursos de arquitetura e urbanismo, colhendo ideias e informações para
fundamentar a realização do Fórum Anual de Coordenadores, bem como, o Seminário Nacional de
Ensino e Formação do CAU/BR.



No 1º Semestre de 2022, o CAU/MG, através da sua Comissão de Ensino e Formação (CEF), concluiu
os seguintes processos:

15 inclusões de pós-graduação (Engenharia de Segurança do Trabalho)
12 anotações de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado)

27 ANOTAÇÕES DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

913 REGISTROS PROFISSIONAIS
913 Registro Profissional Brasileiros Diplomados no País
00 Registro Profissional Estrangeiros Diplomados no Exterior

EVOLUÇÃO MENSAL DOS REGISTROS PROFISSIONAIS EFETIVADOS EM 2021

4.4 ENSINO E FORMAÇÃO
RESULTADOS E DESEMPENHO



4.4 ENSINO E FORMAÇÃO
RESULTADOS E DESEMPENHO

Clique ou escaneie sobre o código para 
conferir a participação do CAU/MG no

2º Encontro Nacional da CEF, de 2022

 Aprovação, em abril de 2022, da minuta do
Edital do VI Prêmio TCC CAU/MG, estando
em tramitação interna para o seu lançamento
no 2º Semestre de 2022.

 Realizou, em maio de 2022, a 1ª Reunião
Estadual dos Coordenadores de Cursos de
Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais,
contando com representantes de 16 Instituições
de Ensino Superior, com o objetivo de estreitar
o canal de comunicação com as
coordenadorias dos cursos de arquitetura e
urbanismo, colhendo ideias e informações para
fundamentar a realização do Fórum Anual de
Coordenadores e/ou o Seminário Nacional de
Ensino e Formação

Através da CEF-CAU/MG, o CAU/MG participou de dois encontros nacionais da CEF-CAU/BR, um, nos dias 10 e
11 de março de 2022; outro, nos dias 26 e 27 maio de 2022. Os encontros se desenvolveram com a troca de
informações entre as CEFs dos CAU/UFs e se debruçou sobre as ações de enfrentamento à formação profissional
dos cursos de arquitetura e urbanismo EAD.

https://www.youtube.com/watch?v=qkbWBqDNwb4


4.4 ENSINO E FORMAÇÃO
DESAFIOS E PERSPECTIVAS
O ano de 2022, em continuidade aos anos anteriores, foi marcado pelo denso debate sobre os registros de
egressos de cursos de graduação em arquitetura e urbanismo na modalidade de ensino à distância (ead), com o
aprofundamento do debate a nível nacional no Seminário Nacional das CEFs realizado pelo CAU/BR nos dias 26
e 27 maio de 2022.
Portanto, o maior desafio da CEF-CAU/MG no ano de 2022 será:

a) Manejar o tempo disponível para realização da ação “CAU NAS ESCOLAS” que se iniciou com a
realização da 1ª Reunião Estadual de Coordenadores de Cursos de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais e com a comunicação com as IESs da possibilidade da presença do CAU nas Colações de Grau.
Ademias, será um desafio articular esta ação com a necessária participação CED-CAU/MG e CEP-
CAU/MG em ações junto às Escolas de Arquitetura e Urbanismo
b) Revisão e formalização de um novo procedimento de registro de egressos de cursos de arquitetura e
urbanismo EAD em conformidade com o que foi debatido no Seminário Nacional das CEFs realizado pelo
CAU/BR nos dias 26 e 27 maio de 2022.

Clique ou escaneie sobre 
o código para ler Nota de 

Esclarecimento do 
CAU/BR a respeito do 

Ensino à Distância.

https://www.caumg.gov.br/ead-nota-de-esclarecimento-do-caubr/


R$ 117.204,39
27,3% DO PROGRAMADO

* Limite mínimo estabelecido 
pelo CAU/BR é de 3% da 
RAL.

** As metas dos indicadores 
de desempenho são 
calculadas com base no 
Cenário de Arrecadação 
CAU/BR, cf. Programação 
2022.

INVESTIMENTO 
REALIZADO

1,4% da RAL*

OBJETIVO ESTRATÉGICO (LOCAL) INDICADORES DE DESEMPENHO

PRINCIPAIS AÇÕES

 Publicação de notícias e campanhas;
 Respostas e acompanhamento das redes sociais;
 Elaboração de peças gráficas e digitais;
 Divulgação dos eventos e lives realizados pelo CAU/MG;
 Biblioteca virtual;
 Programas “ARQURB em Pauta”.

4.5 COMUNICAÇÃO

Acessos à página do CAU (Qtd.): 72.492 [meta de 
150.000]
Índice de presença na mídia como um todo (%): 5%
[primeira medição]
Índice de inserções positivas na mídia (%): 86% [meta 
de 100%]
Número de  visualizações das publicações do CAU/UF 
das redes sociais: 306.020 [meta de 300.00]



417 - SEGUIDORES DA PÁGINA
8.342 - IMPRESSÕES
56 - FAVORITOS

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

FACEBOOK CAU/MG
facebook.com/caumgoficial

LINKEDIN CAU/MG
linkedin.com/company/caumg

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

TWITTER CAU/MG
twitter.com/caumgoficial

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

YOUTUBE CAU/MG
youtube.com/arquiteturacaumg

SITE DO CAU/MG
www.caumg.gov.br

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

Números totais dos Canais de Comunicação - 1º SEMESTRE DE 2022

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

INSTAGRAM CAU/MG
instagram.com/caumgoficial

4.5 COMUNICAÇÃO
RESULTADOS E DESEMPENHO

Clique nas logomarcas 
para acessar os 
respectivos canais 
oficiais de comunicação 
do CAU/MG

30.713 - CURTIDAS DA PÁGINA
42.120 - IMPRESSÕES
22.227 - ALCANCE

578 - SEGUIDORES
1328 - CONEXÕES
7.757 - IMPRESSÕES DA PÁGINA
275 - VISUALIZAÇÕES DA PÁGINA

1.730 – INSCRITOS NO CANAL
7.371 – VISUALIZAÇÕES
38.459 – IMPRESSÕES

72.492 - USUÁRIOS
159.298 - SESSÕES
217.375 - VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

10.298 - SEGUIDORES DA PÁGINA
209.342 - IMPRESSÕES
35.012 - ALCANCE

67,4% PÚBLICO FEMININO
32,6% PÚBLICO MASCULINO

49% PÚBLICO FEMININO
51% PÚBLICO MASCULINO

67% PÚBLICO FEMININO
33% PÚBLICO MASCULINO

61.2% PÚBLICO FEMININO
38,8% PÚBLICO MASCULINO

67,9% PÚBLICO FEMININO
32,1% PÚBLICO MASCULINO

https://www.caumg.gov.br/
https://twitter.com/caumgoficial
https://www.youtube.com/arquiteturacaumg
https://www.facebook.com/CAUMGoficial/
https://www.linkedin.com/company/caumg
https://www.instagram.com/caumgoficial/


4.5 COMUNICAÇÃO
RESULTADOS E DESEMPENHO

Devido às intensas chuvas, em janeiro de 2022, um dos 
edifícios no Bairro do Buritis, em Belo Horizonte/MG, 
apresentou danos estruturais, com um possível risco de 
queda, levando os moradores a desocupar o local até a 
resolução desse problema. É a partir desse ponto que a 
Presidente do CAU/MG, Edwiges Leal, falou à Rádio 
Band News FM sobre o estado atual da infraestrutura do 
bairro e como sua intensa ocupação pode ter 
sobrecarregado a região.

37 visualizações

06min 02s de escuta

Clique ou 
escaneie sobre o 
código para 
acessar a 
entrevista.

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 

página ArqUrb em 
Pauta” do CAU/MG

https://open.spotify.com/episode/4cPixAM6inRccLtYv4vPHl?si=pvA2mz8ZQXe18DRvBjb9UQ
https://www.caumg.gov.br/arqurb/


4.5 COMUNICAÇÃO

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

CAMPANHAS PELA ARQUITETURA
E URBANISMO EM MINAS GERAIS
Em 2021 buscou-se ampliar a comunicação
cotidiana do CAU/MG, com assessoria de
imprensa e gestão das mídias sociais, por
meio de uma empresa terceirizada via
pregão. Em 2022, o desafio é licitar uma
agência de publicidade e propaganda que
atenda à necessidade de disseminar a
arquitetura e urbanismo bem como o
Conselho pelo estado.

Pretende-se dar início à retomada das
campanhas publicitárias, fundamentais para
divulgação do Conselho, seus serviços e
ações. Esta comunicação em massa auxilia
em muito no posicionamento e lembrança do
CAU/MG na mente da sociedade, público que
ainda não foi alcançado de maneira
satisfatória.

Campanha para o Dia do 
Arquiteto e Urbanista em 
Minas



4.5 COMUNICAÇÃO
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

COMUNICAÇÃO
INTERATIVA: 

REDE DE
TRANSMISSÃO

WHATSAPP E
CARTÕES
VIRTUAIS

O CAU/MG esteve muito próximo de um maior retorno presencial
às suas atividades no final de 2021, como o aumento das
diligências in loco pela fiscalização, atendimento na sede e
escritórios, bem como o retorno a eventos com público físico. No
entanto, essa volta foi interrompida com uma mudança no cenário
da pandemia.

Em 2022 o retorno torna-se possível novamente, com grandes
eventos já sendo realizados, além de fiscalizações e atendimentos
presenciais planejados ainda para o início do ano.

Mas se há uma lição que podemos tirar dessa situação, é que as
relações não serão mais as mesmas. Devemos buscar formas
mais dinâmicas de interagir e comunicar, para tornar a troca entre
Conselho, profissionais e sociedade uma experiência interativa.

Vamos buscar soluções para materiais informativos que
ultrapassem os limites de peças gráficas, ligando o impresso ao
digital, para que o público alvo receba a mensagem mais completa.

INTERATIVIDADE E APROXIMAÇÃO



4.5 COMUNICAÇÃO
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O aplicativo Arquiteto Protagonista é uma ferramenta colaborativa
implementada para dispositivos móveis (smartphones e tablets) que
permite aos arquitetos e urbanistas encaminhar fotos e relatos de
possíveis irregularidades ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

INTERATIVIDADE E APROXIMAÇÃO

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 

página “Arquiteto 
Protagonista” do 

CAU/MG

https://www.caumg.gov.br/arquiteto-protagonista/


INVESTIMENTO 
REALIZADO*

PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS

 Palestras, cursos, workshop, seminários, exposições, mostras e outros eventos públicos que
disseminem as boas práticas na arquitetura e urbanismo e estimulem o conhecimento e uso de
processo criativos, em diferentes escalas e formatos, por intermédio da Presidência do CAU/MG, dos
seus órgãos colegiados, ou no âmbito de parcerias com entidades profissionais e/ou outras entidades
públicas e privadas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (LOCAL) INDICADORES DE DESEMPENHO

*  Inclui todas as despesas 
com os temas: Ética 
profissional, Ensino e 
Formação, Política Urbana e 
Ambiental, Acordos e 
Parcerias, suas respectivas 
comissões e atividades 
operacionais envolvidas
** Limite mínimo estabelecido 
pelo CAU/BR é de 6% da 
RAL.

R$ 886.064,83*
31,71% DO PROGRAMADO

10,2% da RAL
[LIMITE ALCANÇADO]**

4.6 EVENTOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES

Índice de difusão de conhecimento em eventos 
próprios (%): 25% [meta de 100%]
Índice de alcance das melhores práticas (%): 23%
[meta de 95%]



Em virtude da necessária 
extensão no tempo das 
medidas de distanciamento 
social por razão da 
pandemia do COVID-19, no 
início do semestre, 3 
EVENTOS PRÓPRIOS DO 
CAU/MG ocorreram em 
formato virtual não 
requerendo custos diretos 
de execução, senão do 
próprio apoio técnico das 
Assessorias do CAU/MG.

339
TOTAL DE PARTICIPAÇÕES 
SIMULTÂNEAS NOS EVENTOS

712
TOTAL DE PESSOAS 
ALCANÇADAS PELAS 
DIVULGAÇÕES DOS 
EVENTOS

3.150
TOTAL DE INFORMATIVOS 
DISTRIBUÍDOS NOS SEIS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
DO CAU/MG

45 229 13 : 9 inscritos/
participantes

* Clique nas imagens de divulgação dos eventos para assisti-los.

98 366 12 : 5 inscritos/
participantes

4.6 EVENTOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES
RESULTADOS E DESEMPENHO

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar o 

canal do YouTube Oficial 
do CAU/MG.

https://www.youtube.com/channel/UCycrfQtDZrUPhx7_CtGuVCw
https://www.youtube.com/watch?v=XcC0Lc3susE
https://www.youtube.com/watch?v=1BEdtLzbcrg


RESULTADOS E DESEMPENHO

4.6 EVENTOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 

seção de Eventos do 
Portal Eletrônico do 

CAU/MG.

Clique ou escaneie 
sobre o código para 
assistir a solenidade de 
Premiação.

31 213

Em virtude da necessária 
extensão no tempo das 
medidas de distanciamento 
social por razão da 
pandemia do COVID-19, no 
início do semestre, 3 
EVENTOS PRÓPRIOS DO 
CAU/MG ocorreram em 
formato virtual não 
requerendo custos diretos 
de execução, senão do 
próprio apoio técnico das 
Assessorias do CAU/MG.

* Evento teve transmissãoão pública, sem a 
necessidade de inscrições antecipadas.

https://www.caumg.gov.br/eventos/
https://www.youtube.com/watch?v=GwcxZuzdF2k


50 6 : 7 
inscritos/
participantes

45 2 : 3 
inscritos/
participantes

4.6 EVENTOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES
RESULTADOS E DESEMPENHO

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 

seção de Eventos do 
Portal Eletrônico do 

CAU/MG.

* Estes eventos ocorreram em formato presencial. Clique nas imagens de divulgação para acessar a página do evento.

O final do 2º semestre de 
2022, foi marcado pela volta 
dos encontros presenciais 
dos eventos próprios do 
CAU/MG, tendo ocorrido 3 
EVENTOS, requerendo 
custos diretos de execução, 
e apoio técnico das 
Assessorias do CAU/MG.

https://www.caumg.gov.br/eventos/
https://www.sympla.com.br/evento/boas-praticas-em-arquitetura-e-urbanismo-2-ed/1626041


4.6 EVENTOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES
RESULTADOS E DESEMPENHO

O CAU/MG marcou presença na cidade de 
Divinópolis, no dia 14 de abril, para dialogar 
sobre a necessária aproximação entre 
Conselho, profissionais e a sociedade e, 
também, ampliar a sua presença nas 
discussões sobre o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo nas cidades do interior. O 
encontro aconteceu no auditório da Câmara 
de Dirigentes Lojistas – CDL e foi aberto ao 
público, possibilitando que toda a sociedade 
acompanhasse o que foi apresentado.

Para que se tornem de conhecimento público, 
o CAU/MG apresentou os projetos que 
buscam uma fiscalização mais efetiva em 
relação ao exercício profissional da 
arquitetura e urbanismo, como as frentes de 
ação “Projeto Rotas” e o “De Olho Nos 
Editais“.

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 

seção de Eventos do 
Portal Eletrônico do 

CAU/MG.

https://www.caumg.gov.br/eventos/


RESULTADOS E DESEMPENHO

Participação do CAU/MG no 10º Congresso 
Mineiro de Vereadores da AMM, em março 
de 2022, realizado no Expominas, na cidade 
de Belo Horizonte, Regional Central do 
CAU/MG.

4.6 EVENTOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 

seção de Eventos do 
Portal Eletrônico do 

CAU/MG.

https://www.caumg.gov.br/eventos/


RESULTADOS E DESEMPENHO

Em sua palestra na 37ª AMM, intitulada “Pensando as Cidades”, a Presidente do CAU/MG 
promoveu as pautas do setor da Arquitetura e Urbanismo, ressaltando a essencialidade dos 

Arquitetos(as) e Urbanistas na construção de cidades melhores, qualificando sua infraestrutura 
e habitação.

Participação do 
CAU/MG no 37º 

Congresso Mineiro 
de Municípios da 

AMM realizado nos 
dias 1 e 2 de junho de 

2022, na cidade de 
Belo Horizonte, 

Regional Central do 
CAU/MG.

4.6 EVENTOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 

seção de Eventos do 
Portal Eletrônico do 

CAU/MG.

70 * Inscrições realizadas pelo organizador do evento.

https://www.caumg.gov.br/eventos/


RESULTADOS E DESEMPENHO

Participação do CAU/MG 
no 37º Congresso Mineiro 

de Municípios da AMM 
realizado nos dias 1 e 2 de 

junho de 2022, na cidade 
de Belo Horizonte, 

Regional Central do 
CAU/MG.

4.6 EVENTOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES

Clique ou escaneie sobre 
o código para acessar a 

seção de Eventos do 
Portal Eletrônico do 

CAU/MG.

Imagens da van e stand do CAU/MG expostos no 37º 
Congresso Mineiro de Municípios da AMM. 

Presença de conselheiros e equipe administrativa 
que receberam as visitas de autoridades municipais e 

público em geral.

https://www.caumg.gov.br/eventos/


4.6 EVENTOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

INTERATIVIDADE 
E APROXIMAÇÃO

Projeto Rotas em Bom Despacho
30 de junho de 2022

Em 2022, o desafio do convívio promovido pelas variantes da COVID-19, continua afetando o setor de eventos. No
entanto, o CAU/MG manteve a promoção dos serviços de streaming e transmissão online. A repercussão positiva
desse processo pode ser mensurado pelo número crescente de visualizações posteriores das gravações do
eventos promovidos pelo conselho no canal oficial do YouTube.

Contudo, foi possível a retomada dos encontros presenciais, importante para o fortalecimento do networking e
trocas de experiências, no final do 1º semestre de 2022. Em conformidade com os Decretos Municipais sobre os
procedimentos e protocolos sanitários.

É importante destacar neste momento que os
eventos presenciais se mostram importantes para
fortalecer o proposito do CAU/MG de difusão das
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo. Além
de ampliar o diálogo com os profissionais,
potencializa as relações humanas. O contato direto
proporciona o exercício da empatia e habilidades de
compreender melhor o outro e colaborar para trazer
transformações necessárias para construção de

Cidades mais inclusivas,
justas e sustentáveis.



*  Inclui todas as despesas 
com os temas: Ética 
profissional, Ensino e 
Formação, POLÍTICA 
URBANA E AMBIENTAL, 
Acordos e Parcerias, suas 
respectivas comissões e 
atividades operacionais 
envolvidas
** Limite mínimo estabelecido 
pelo CAU/BR é de 6% da 
RAL.

INVESTIMENTO 
REALIZADO*

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES DE DESEMPENHO

PRINCIPAIS AÇÕES

 Promoção de maior participação e engajamento da comunidade de arquitetos e urbanistas e da
sociedade civil nos temas relativos à agenda urbana e ao planejamento do território.

 Promoção de Atividades Didáticas para difusão de conhecimento e conscientização das matérias
relacionadas ao planejamento e à agenda urbana.

 Promoção da valorização da Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais por meio da Política Ambiental e
Urbana, estimulando ações convergentes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
notadamente o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, que tem como propósito tornar as
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, bem como
reconhecer o uso de processos criativos e a difusão de boas práticas em Arquitetura e Urbanismo.

 Integração com a Sociedade Civil e discussão com outros atores envolvidos com o Planejamento
Urbano e Direito Urbanístico.

R$ 886.064,83*
31,71% DO PROGRAMADO

10,2% da RAL
[LIMITE ALCANÇADO]*

Índice de municípios que possuem  Plano Diretor, em 
conformidade com os critérios da legislação (%): 37%
[meta de 45%]*
Ações realizadas em conjunto com municípios, 
destinadas ao planejamento urbano: 7 [meta de 10]

4.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

* Indicador de tendência que o CAU/MG não tem gestão sobre informação, pois utiliza 
dados do MUNIC-IBGE, pesquisa responsiva aos municípios, a qual se tem como mais 

recente, a do ano de 2020. Entretanto, apenas o MUNIC de 2018 possui o dado referente 
à existência de Plano Diretor nos municípios, acusando haver 315 municípios de 853.

*** As metas dos indicadores 
de desempenho são 
calculadas com base no 
Cenário de Arrecadação 
CAU/BR, cf. Programação 
2022.



A premiação tinha como objetivo 
reconhecer, incentivar e divulgar 
as boas práticas, ações e projetos, 
no Estado de Minas Gerais, que 
contribuem para a harmonia 
ambiental, urbana e social. Dos 24 
trabalhos inscritos, seis foram 
premiados, nas categorias 
Ambiental e Social. Na categoria 
saneamento, não houve trabalho 
selecionado com nota suficiente.

Clique ou escaneie 
sobre o código para 
assistir a solenidade de 
Premiação.

Clique ou escaneie 
sobre o código para 
acessar os 
resultados da 
Premiação de Boas 
Práticas Urbanas.

A atuação do CAU/MG no 
campo da Política Urbana 
e Ambiental se dá, 
principalmente, através 
da Comissão Especial de 
Política Urbana e 
Ambiental – CPUA.

4.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL
RESULTADOS E DESEMPENHO

1º lugar: Praças de Juiz de Fora
2º lugar: Sistemas agroecológicos: unidades 
produtivas da agricultura urbana 
coletiva/comunitária (U-AU-CL) de Belo 
Horizonte
3º lugar: Promoção de melhorias da 
mobilidade a pé com foco no público infanto-
juvenil

1º lugar: Ecopias Covid-19
2º lugar: Web Sistema Híbrido 
Urbcidades

3º lugar: Oficinas para a troca de 
saberes, de convivência, em torno do 
uso da terra

https://www.youtube.com/watch?v=GwcxZuzdF2k
https://www.caumg.gov.br/boas-praticas-urbanas/


4.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

A Carta dos Arquitetos e
Urbanistas aos Candidatos das
Eleições 2022 traz vinte propostas
de políticas públicas às casas
legislativas, aos governos
estaduais e à Presidência da
República.
O documento foi tema de uma
série de debates em ato público
promovido pelo CAU Brasil e pelo
Colegiado das Entidades
Nacionais de Arquitetos e
Urbanistas (CEAU), em 25 de
maio de 2022, na cidade de São
Paulo.
O CAU/MG tem utilizado esse
material para dialogar com a
sociedade.

Clique ou escaneie sobre o código 
para assistir o ato público: Carta dos 
arquitetos e urbanistas aos 
candidatos.

https://www.caumg.gov.br/boas-praticas-urbanas/


Representam importantes desafios para a Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU/MG:

 Cumprir o Plano de Ações da CPUA em sua integralidade, considerando as dificuldades e restrições 

impostas pelo calendário eleitoral;

 Promover a integração com outras instituições relacionadas com a Politica Urbana e Ambiental;

 Promover maior engajamento entre os membros da Comissão.

4.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

DESAFIOS E PERSPECTIVAS



4.8 ATHIS (ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL)

R$ 0,00* 
0% DO PROGRAMADO

* No 1º Semestre não foi 
executado o recurso 
programado de R$ 
300.000,00 para o Edital de 
Patrocínio na modalidade de 
ATHIS, que tem execução 
prevista no 2º Semestre de 
2022.
** O limite estratégico mínimo 
estabelecido pelo CAU/BR é 
de 2% da RAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
(NACIONAIS) INDICADORES DE DESEMPENHO

INVESTIMENTO 
REALIZADO

PRINCIPAIS AÇÕES

 Abertura de edital de patrocínio na modalidade ATHIS com vistas a patrocinar iniciativas locais de
ATHIS para cumprir sua Missão Institucional de promover a Arquitetura e Urbanismo para todos.

 Reuniões técnicas e de articulação institucional com o CAU Brasil, órgãos públicos diversos e entidades
privadas, com vistas a cooperação técnica para ATHIS mediante a formalização de Termos de
Cooperação Técnica e realização de outras iniciativas de fomento.

0 % da RAL**

Índice de RRT por população (1.000 habitantes): 
1,43 [meta de 2,7]
Índice de RRT mínimos: 2,8% [meta de 3%]
Índice de RRT Social: 0,5% [meta de 0%]

Participação do CAU na elaboração ou regulamentação 
da Lei da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 
11.888/08): 0% [meta de 65%]
Índice de ações realizadas destinadas à Assistência 
Técnica: 0% [meta de 30%]



RESULTADOS E DESEMPENHO
(ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL)4.8 ATHIS 

 Realizou duas reuniões técnicas com a
Diretoria de Promoção de Política
Habitacional (DPPH-SEDESE/MG), no
âmbito do Termo de Cooperação em
vigência que derivou no encaminhamento
para a formulação definitiva de projeto
básico para o Núcleo de Práticas, a ser
apreciado, em agosto de 2022.

Clique ou escaneie sobre o 
código para acessar á 
deliberação plenária que 
aprova as diretrizes do Edital 
de Patrocínio do CAU/MG na 
modalidade ATHIS.

 Aprovou, em fevereiro de 2022, as diretrizes
para o EDITAL DE PATROCÍNIO NA
MODALIDADE ATHIS (2022), abrindo a
possibilidade de apoio institucional de até
DEZ propostas na Categoria Capacitação
técnica em ATHIS; e até CINCO projetos e
ações técnicas aplicadas em ATHIS.

A atuação do CAU/MG 
no campo da 
assistência técnica 
pública e gratuita, 
enquanto parte do 
direito social à moradia 
digna, dá-se, 
principalmente, através 
da Comissão Especial 
de Assistência Técnica 
para Habitação de 
Interesse Social –
CATHIS.

 Acima, reunião de aproximação institucional, por
meio da CATHIS, com a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura
Municipal de Santa Luzia (Regional Central do
CAU/MG), em junho, que resultou na proposta de se
firmar Cooperação Técnica em ATHIS, tipo de ação
estratégica prioritária das Diretrizes da
Programação 2022.

 Em abril, realizou UMA reunião com a
EMCASA Companhia Municipal de
Habitação e Inclusão Produtiva de Juiz de
Fora (Regional Zona da Mata e Vertentes do
CAU/MG), em abril, para contar a
experiência de implementação da Lei de
ATHIS no município.

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/7.5.-DPOMG-No-124.7.5-2022-Diretrizes-Edital-ATHIS-2022-ASS.pdf


(ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL)

RESULTADOS E DESEMPENHO
4.8 ATHIS 

A busca por efetivar o direito à Assistência Técnica para a Habitação
de Interesse Social, por intermédio da proposta de criação piloto dos
Núcleos Práticas Arquitetônicas e Urbanísticas tem encontrado
limites institucionais e desafios de implementação de dimensão
política e econômica.
O realinhamento de expectativas com atuais e novos parceiros dão
um tom promissor, do que se pode ainda avançar no próximo
semestre, tendo como resultado esperado a formulação de um
projeto básico e de referência para o Núcleo de Práticas, com o
objetivo de capacitar gestores públicos e oferecer assistência técnica
pública e gratuita à população de baixa renda,
cf. Lei Nº 11.888/2008.

TRIÂNGULO MINEIRO E 
ALTO PARANAÍBA

SUL DE MINAS

ZONA DA MATA E 
VERTENTES

LESTE DE 
MINAS

CENTRAL

No mapa, vê-se a demanda por reforma
e ampliação*, para 2023, de 85
municípios mineiros com mais de 20 mil
hab. e teoricamente dotados de estrutura
política e organizacional no setor de
habitação (possuem órgão gestor, plano,
conselho e cadastro habitacional, cf.
MUNIC 2020). Juntos somam cerca de 45
mil domicílios que poderiam ser
beneficiados com ATHIS.

* Reforma e Ampliação: Duas ou mais necessidades; Necessidade de banheiro; Necessidade de dois ou 
mais cômodos; Necessidade de reforma, cf. “Demanda futura por moradias: demografia, habitação e 
mercado”, pesquisa do extinto Ministério das Cidades e da Universidade Federal Fluminense, de 2018.

MENOR 
DEMANDA

MAIOR 
DEMANDA

NORTE DE 
MINAS



INVESTIMENTO 
REALIZADO

PRINCIPAIS AÇÕES

 Promover ações de valorização e difusão do patrimônio cultural;
 Promover a participação de arquitetos e urbanistas em projetos, programas e ações de valorização do

patrimônio cultural;
 Elaborar propostas de concessão de apoio institucional ao exercício da prática profissional de Arquitetura

e Urbanismo no contexto do patrimônio cultural;
 Apresentar manifestações sobre matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação

nos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, relacionados à preservação do Patrimônio
Cultural.

*  Inclui todas as despesas 
com os temas: Ética 
profissional, Ensino e 
Formação, Política Urbana 
e Ambiental, Acordos e 
Parcerias, suas respectivas 
comissões e atividades 
operacionais envolvidas.
** Limite mínimo 
estabelecido pelo CAU/BR 
é de 6% da RAL.

R$ 886.064,83*  
31,71% DO PROGRAMADO

10,2% da RAL
[LIMITE ALCANÇADO]**

OBJETIVO ESTRATÉGICO (LOCAL) INDICADORES DE DESEMPENHO

4.9 PATRIMÔNIO CULTURAL

Índice de difusão de conhecimento em eventos 
próprios (%): 25% [meta de 100%]



A atuação do CAU/MG 
na área do Patrimônio 
Cultural se dá, 
principalmente, através 
da Comissão Especial 
de Patrimônio Cultural.

 Aprovação de PARECER TÉCNICO Nº 002/2021 – GERTEF, referente à contratação de serviços de ICMS 

Patrimônio Cultural, no âmbito de atividades privativas de Arquitetura e Urbanismo.

 Análise da resposta do IEPHA-MG, a respeito do Ofício 016/2022 do CAU/MG, que tratava do asfaltamento do 

centro da cidade São Lourenço (Regional do CAU/MG Sul de Minas).

 Debate sobre a atuação do CAU/MG no Município de Piranga (Regional do CAU/MG Zona da Mata e 

Vertentes), a respeito de edifício com notável valor histórico, arquitetônico e cultural.

 Analise de minuta do Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o CAU/MG com o IPHAN/MG.

RESULTADOS E DESEMPENHO

4.9 PATRIMÔNIO CULTURAL

No 1º Semestre de 2022, o 
CAU/MG se manifestou 
publicamente contrário à 
exploração minerária na 
Serra do Curral, na cidade 
Belo Horizonte/MG.

Foto de Eduardo Elias Camponez

Clique ou escaneie sobre o 
código para acessar Nota 
de manifestação contrária 
do CAU/MG à exploração 

minerária na Serra do 
Curral.

https://www.caumg.gov.br/cau-mg-contrario-a-exploracao-serra-do-curral/


Conforme o art.99-B do Regimento Interno do CAU/MG, a
Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/MG apresenta como
finalidade principal “zelar pela preservação do patrimônio
cultural como política de Estado, defender a participação dos
arquitetos e urbanistas na atuação direta e sua gestão”.

O principal desafio da CPC- CAU/MG, diante dos 853
municípios mineiros e da diversidade cultural do nosso estado,
continua sendo o reconhecimento e a valorização desse rico
patrimônio cultural. Assim como a gestão anterior, a CPC-
CAU/MG acredita que as principais ações como forma de
promover nossas riquezas materiais e imateriais sejam por meio
de oficinas temáticas e da capacitação dos conselheiros
municipais.

A perspectiva de garantir o protagonismo dos arquitetos e
urbanistas como responsáveis técnicos na elaboração de ações
de preservação cultural é considerada pela gestão atual da
CPC-CAU/MG uma forma de promover a valorização do
profissional e garantir uma leitura correta do patrimônio cultural
de cada município. Além disso, há a perspectiva de realizar
ações em conjunto através do convênio com o IPHAN.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

4.9 PATRIMÔNIO CULTURAL

Imagem do Seminário Nacional de Patrimônio,
ocorrido em Ouro Preto, em julho de 2022,
representando um esforço nacional do CAU no
debate pela preservação do Patrimônio Cultural.
Foto disponível em: https://www.caumg.gov.br/saiba-
como-foi-1o-seminario-nacional-de-patrimonio/

https://www.caumg.gov.br/saiba-como-foi-1o-seminario-nacional-de-patrimonio/


OBJETIVO ESTRATÉGICO (NACIONAL)

PRINCIPAIS AÇÕES

Visitas e reuniões técnicas e institucionais para a construção e formalização de acordos e parcerias, por
meio de Termos de Cooperação Técnica, com órgãos públicos federais e estadual, prefeituras municipais
mineiras e entidades privadas e da sociedade civil, com vistas a realizar a cooperação técnica para a
fiscalização profissional, compartilhar dados e plataformas de informação e fixar entendimentos, no sentido
de aprimorar o exercício da Arquitetura e Urbanismo no Estado, o cumprimento da legislação profissional
vigente, bem como estabelecer mecanismos para o bom exercício da profissão e acesso aos seus serviços
pela sociedade mineira.

INVESTIMENTO 
REALIZADO*

* Inclui todas as despesas 
com os temas: Ética 
profissional, Ensino e 
Formação, Política Urbana e 
Ambiental, ACORDOS E 
PARCERIAS, suas 
respectivas comissões e 
atividades operacionais 
envolvidas.
** Limite mínimo estabelecido 
de 6% da RAL.

INDICADOR DE DESEMPENHO

R$ 886.064,83*  
31,71% DO PROGRAMADO

10,2% da RAL
[LIMITE ALCANÇADO]**

Índice da capacidade de articulação institucional 
para fiscalização: 40%* [meta de 90%]

4.10 ACORDOS E PARCERIAS

* Considerando os Termos de Cooperação Técnica vigentes e que 
abrangem em seu objeto a cooperação para a fiscalização do 

exercício profissional, tem-se a fórmula de cálculo da meta 
estabelecida na Programação 2022 (quantidade de termos de 

cooperação técnica e parcerias para racionalização da ações de 
fiscalização (=5) / (número de termos e parcerias previstos no 

Plano de Ação (=15).



TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM VIGÊNCIA:

Clique ou escaneie sobre o 
código para acessar todos 
os Termos de Cooperação 

Técnica firmados pelo 
CAU/MG.

4.10 ACORDOS E PARCERIAS
RESULTADOS E DESEMPENHO

Termo de Cooperação Técnica CAU/MG e Município de Ouro Preto
De 04 de julho de 2022 a 04 de julho de 2024
Termo de Cooperação CAU-MG e Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
(IEPHA) De 13 de abril de 2022 a 13 de abril de 2027
Acordo de Cooperação CAU-MG e AMERICAN INSTITUTE OS ARCHITECTS
De 08 de julho 2021 a 08 de julho de 2026
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte- ARMBH
De 30 de dezembro 2020 a 30 de dezembro de 2022
Ministério Público do Estado de Minas Gerais – PROEDUC
De 30 de novembro 2020 a 30 de novembro de 2022
SEBRAE Minas Gerais
De 19 de novembro de 2020 a 19 de novembro de 2022
SEDESE – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
De 20 de outubro de 2020 a 20 de outubro de 2025
Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Lei Kiss
De 28 de agosto de 2020 a 28 de agosto de 2025
Cemig Distribuição S.A
De 07 de maio de 2020 a 07 de maio de 2025
Ministério Público Federal
De 27 de novembro de 2019 a 27 de novembro de 2021
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
De 04 de dezembro de 2019 a 04 de dezembro de 2024
Ministério da Defesa do Exercíto Brasileiro 4ª Região
De 10 de julho de 2017 a 10 de julho de 2022 

https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=122
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/Termo-de-Cooperacao-Tecnica-Ouro-Preto.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/Termo_de_Cooperacao_Tecnica_43730113.html
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/Acordo-de-Cooperacao-CAU-MG-e-AMERICAN-INSTITUTE-OS-ARCHITECTS.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/SEI_GOVMG-23783577-Acordo-de-Cooperacao-Tecnica-CAU_Agencia-RMBH.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/SEIMPMG-0567586-Acordo-de-Cooperac%CC%A7a%CC%83o-Te%CC%81cnica.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/PUB_0884-2020-Termo-de-Cooperac%CC%A7a%CC%83o-14951451000119-Manifesto.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/SEI_GOVMG-16049717-Termo-de-Cooperacao-Tecnica.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/Ministerio-Publico-do-Estado-de-Minas-Gerais-MPMG.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/CEMIG.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/Ministerio-Publico-Federal.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/Tribunal-de-Contas-do-Estado-de-Minas-Gerais.pdf
https://transparencia.caumg.gov.br/wp-content/uploads/Ministerio-da-Defesa-Exercito-Brasileiro-4a-Regiao.pdf


4.10 ACORDOS E PARCERIAS
RESULTADOS E DESEMPENHO

AÇÕES DE APROXIMAÇÃO INSTITUCIONAL 

Para confirmar a 
aproximação institucional 
entre o CAU/MG e a 
Prefeitura de Ouro Preto
(Regional do CAU/MG 
Central), foi realizada, em 
junho de 2022, reunião que 
deu encaminhamento 
promissor para que as partes 
firmassem Termo de 
Cooperação Técnica, 
visando a realização de 
ações conjuntas, em prol de 
melhorias na qualidade de 
vida urbana. Estimou-se que 
a assinatura se daria durante 
solenidade do Fórum de 
Presidentes do CAU que 
ocorreu na cidade de Ouro 
Preto, no início do mês de 
julho.

Edwiges Leal, presidente do CAU/MG, e Ângelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto, com o Termo de 
Cooperação em mãos, acompanhados por Nádia Somekh, presidente do CAU/BR, e Sandra Nogueira, 

prefeita do Campus UFOP.



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 destaque, os quatro Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) mais representativos dos projetos e ações
do Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023,
aprovado em 1º de junho de 2021, mediante deliberação
plenária DPEMG Nº 001.7.1/2021, tendo sua segunda revisão
aprovada mediante deliberação plenária DPOMG Nº
126.7.4/2022, 24 de maio de 2022.

Clique ou escaneie sobre o 
código para acessar o Plano 
de Ação do CAU/MG para o 

Triênio 2021 - 2023.

4.10 ACORDOS E PARCERIAS
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

https://www.caumg.gov.br/planejamento/


OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRINCIPAIS AÇÕES
Nos termos do inciso XII, do Art. 34, da Lei Federal nº 12.378/2010 e do inciso XXV, do Art. 3°, do
Regimento Interno do CAUMG, compete ao CAU/MG “representar os arquitetos e urbanistas em colegiados
de órgãos públicos estaduais e municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à
Arquitetura e Urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua jurisdição”.

INVESTIMENTO 
REALIZADO

* Não há um Limite Estratégico 
referente, a cumprir.

INDICADOR DE DESEMPENHO

R$ 8.471,83*  
14,12% DO PROGRAMADO

4.11 REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS

Participação do CAU na elaboração ou regulamentação 
da Lei da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 
11.888/08): 0% [meta de 65%]
Índice de ações realizadas destinadas à Assistência 
Técnica: 0% [meta de 30%]

Índice de municípios que possuem  Plano Diretor, em 
conformidade com os critérios da legislação (%): 37%
[meta de 45%]*
Ações realizadas em conjunto com municípios, 
destinadas ao planejamento urbano: 7 [meta de 10]

* Indicador de tendência que o CAU/MG não tem gestão sobre informação, pois utiliza 
dados do MUNIC-IBGE, pesquisa responsiva aos municípios, a qual se tem como mais 

recente, a do ano de 2020. Entretanto, apenas o MUNIC de 2018 possui o dado referente 
à existência de Plano Diretor nos municípios, acusando haver 315 municípios de 853.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (NACIONAL)



 Conselho da Cidade CONCID
 Conselho Deliberativo do Patrimônio

Histórico e Cultural CDPHC
 Conselho do Patrimônio Cultural

do Município CDPCM
 Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Ambiental CODEMA
 Conselho Municipal do Patrimônio Cultural COMPAC
 Fórum de acompanhamento do processo de modernização e 

simplificação dos procedimentos e normativas relacionados ao 
licenciamento de projetos e obras no Município

RESULTADOS E DESEMPENHO
4.11 REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS

TRIÂNGULO MINEIRO E 
ALTO PARANAÍBA

SUL DE MINAS ZONA DA MATA E 
VERTENTES

LESTE DE 
MINAS

CENTRAL

NORTE DE MINAS

O CAU/MG realizou 31 atividades de representação 
institucional em diversos órgãos colegiados, no 1º semestre 
de 2022:
 Comissão para propor os procedimentos de análise de 

projetos arquitetônicos - Prefeitura de Divinópolis
 Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e 

Estratégico CODESE
 Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental 

CODEMA
 Conselho Municipal de Patrimônio Cultural COMPAC                                                                             
 Grupo Gestor

No mapa, os OITO municípios que tiveram, até junho de 2022, 
pelo menos uma atividade de representação institucional a 

serviço do CAU/MG.



DESAFIOS E PERSPECTIVAS
4.11 REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS

Por intermédio da 
Comissão de Organização 

e Administração do 
CAU/MG, (COA-CAU/MG) 
foi elaborada na forma de 

minuta de deliberação 
plenária, uma proposta de 

normatização das 
representações 

institucionais do CAU/MG.

Clique ou escaneie sobre o 
código para acessar a 

deliberação da comissão.

Coloca-se como necessária a definição de 
critérios e priorizações que orientem em quais 

órgãos e por que atuar, bem como, buscar 
meios que viabilizem o acesso à informação 

atualizada sobre as atividades destes órgãos. 

O Estatuto da Cidade prevê que a gestão democrática se dá “por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento
de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”, em órgãos colegiados de política urbana, nos níveis
nacional, estadual e municipal”. Em compatibilidade com esta disposição, o Planejamento Estratégico do CAU, tem
como objetivo estratégico “Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território” e “Garantir a
participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana”.

Tomados os Conselhos Municipais que supostamente estariam em atividade, no Estado de Minas Gerais (ver
gráfico abaixo*), teríamos mais de 900 órgãos aptos à participação ativa do CAU/MG, através das atividades de
representação institucional, na gestão democrática de políticas públicas transversais ao exercício profissional da
Arquitetura e Urbanismo.

CONSELHOS MUNICIPAIS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

CONSELHOS MUNICIPAIS DE TRANSPORTE OU SIMILAR

CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICA URBANA, 
DESENVOLVIMENTO URBANO, DA CIDADE OU SIMILAR

CONSELHOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO

* Pesquisas de Informações Básicas 
Municipais (Munic) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), de 
2018, 2017 e 2013, sobre a existência de 

Conselhos Municipais que se reuniram ao 
menos uma vez no exercício referente à 

realização da pesquisa.

Clique ou 
escaneie sobre o 

código para 
acessar o MUNIC.

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Deliberacao-COA-CAU-MG_230.3.3-2022-representacoes_institucionais.pdf
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html


5. ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS E ÁREAS 
ESPECIAIS DE GESTÃO



5.1 GESTÃO DE PESSOAS – REGRAMENTOS E COMPOSIÇÃO
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:

MANUAL DOS EMPREGADOS instituído pela Portaria
Normativa Nº 02, de 22 de julho de 2019, que estabelece
as regras gerais do quadro funcional (concessão de férias,
afastamentos, licenças, bem como jornada de trabalho e
benefícios).

PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO
(PCCR) aprovado mediante Deliberação Plenária DPOMG
nº 0113.7.4/2021, de 20 de abril de 2021. O PCCR alterou
a descrição de alguns cargos, unificou outros e definiu
algumas extinções, passando a ser o documento de
referência para embasamento dos futuros concursos
públicos. Em especial, à partir de 2021 o PCCR passou a
ter pleno funcionamento. No início do 2° semestre de 2022
está sendo efetuada a 1ª rodada de avaliações de
colaboradores, gestores e autoavaliações, exemplificando
ainda mais a presença marcante do PCCR.

Por ser uma autarquia 
federal dotada de 
personalidade jurídica 
de direito público, o 
CAU/MG tem no seu 
quadro de pessoal 
empregados(as) 
públicos efetivos(as), 
contratados(as) 
mediante aprovação em 
concurso público e 
lotados(as) nas mais 
diversas posições e 
empregados(as) de livre 
provimento e demissão 
em cargos de gerência, 
coordenação e 
assessoramento. Todos 
os(as) empregados(as) 
do CAU/MG são 
contratados sob o 
regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho, 
CLT. 

Clique ou escaneie sobre os códigos 
acima para acessar, respectivamente o 
Manual de Empregados e o PCCR do 
CAU/MG..

https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=1965
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=3815


5.1 GESTÃO DE PESSOAS – COMPOSIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO

No primeiro semestre de 2022, ocorreram algumas alterações no quadro de pessoal do CAU/MG:

 3 (três) exonerações entre os cargos efetivos. A pedido de empregado ocupante do cargo de Assistente de
Tecnologia da Informação e outras duas dos ocupantes do cargo de Assistente de Fiscalização e Atendimento; e
o ingresso de uma nova colaboradora para ocupar a Assessoria Técnica;

 Foi mantida a contratação da instituição Centro de Integração Empresa-Escola – MG com a alocação de seis
estagiários(as) na sede do CAU/MG.

 Quanto à terceirização da mão de obra o CAU/MG possui uma Auxiliar de Serviços Gerais, contratada através do
Pregão Eletrônico 004/2019- CT 016/2019 e um motorista executivo, contratado através do Pregão Eletrônico
003/2020 - Contrato 001/2021.

ESCOLARIDADE
DOS EMPREGADOS

DO CAU/MG

FORMAS DE INGRESSO



RECEITA
REALIZADARECEITA REALIZADA X ORÇADO

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A receita realizada no 1º 
semestre de 2022 
totaliza o valor de R$ 
8.759.236,22 o que em 
termos percentuais 
representa 72,71% da 
Programação 
Orçamentária Anual, 
conforme gráfico ao lado. 
A arrecadação de 2022 
supera a do exercício 
anterior em 20,04%. 



RECEITA
REALIZADA

RECEITA REALIZADA

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O Gráfico mostra a 
receita realizada 
mensalmente para o 
1º semestre de 2022 
em comparação aos 
últimos dois 
Exercícios.



RECEITA DE
ARRECADAÇÃO

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O Gráfico ao lado mostra 
o comportamento da 
receita de arrecadação do 
CAU/MG no 1º Semestre 
do Exercício de 2022. 
Nota-se que a 
arrecadação difere dos 
anos de 2020 e 2021 
pois, não houve queda na 
arrecadação nos meses 
de abril e maio como no 
ano de 2020, e nem  nos 
meses de maio e junho 
como em 2021. No ano 
de 2022 tivemos uma 
arrecadação média de R$ 
1.311.810,35 nos 
primeiros seis meses do 
ano. 

Meses Receita Realizada Receita de Arrecadação Outras Receitas
Janeiro 1.444.826,64R$                  1.325.935,47R$                  118.891,17R$               

Fevereiro 1.580.916,58R$                  1.460.586,60R$                  120.329,98R$               
Março 1.885.838,82R$                  1.738.742,12R$                  147.096,70R$               
Abril 1.188.314,29R$                  1.055.550,66R$                  132.763,63R$               
Maio 1.317.546,03R$                  1.144.193,75R$                  173.352,28R$               
Junho 1.341.793,86R$                  1.145.853,48R$                  195.940,38R$               
Total 8.759.236,22R$                  7.870.862,08R$                  888.374,14R$               

Cabe ressaltar que a receita de arrecadação
é menor que a receita realizada, pois não
são consideradas as receitas de aplicações
financeira e as outras receitas, conforme
demonstrado na tabela ao lado.



5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DESPESA

LIQUIDADA

A despesa liquidada no 
período de janeiro a 
junho de 2022 totaliza o 
valor de R$ 
4.856.987,22 sendo 
99,68% referente às 
despesas correntes. 
Tal despesa 
corresponde a 40,32% 
do total estimado para 
execução das 
despesas na Proposta 
de Programação 
Orçamentária 2022 do 
CAU/MG, conforme 
gráfico ao lado.



5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DESPESA

LIQUIDADA

Nota-se que a despesa 
liquidada no 1º semestre 
de 2022 apresenta um 
aumento de R$ 
1.242.508,68 o que 
representa um aumento 
de 34,38% em 
comparação ao ano de 
2021. Mas quando 
comparada à despesa 
liquidada no exercício de 
2020 verifica-se um 
aumento superior, que 
corresponde a 37,31%.



DESPESA
LÍQUIDADA

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

REPRESENTATIVIDADE DA DESPESA LIQUIDADA



CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA

LÍQUIDADA

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Tipos de Despesa Programação 
Orçamentária Janeiro a Junho

PESSOAL 5.959.971,13R$                2.592.983,35R$      
MATERIAL DE CONSUMO 100.848,00R$                   13.965,13R$           
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 812.734,16R$                   3.688,26R$            
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.612.264,63R$                380.782,66R$         
ENCARGOS DIVERSOS 271.255,81R$                   143.857,58R$         
DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.487.051,27R$                466.095,66R$         
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES * 35.014,00R$                     13.105,90R$           
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00R$                     -R$                    

Total: 10.359.139,00R$              3.614.478,54R$      

Tipos de Despesa Programação 
Orçamentária Janeiro a Junho Composição da 

Despesa

Variação em 
relação a 

2021

PESSOAL 6.846.395,68R$                3.248.252,75R$      66,88% 25,27%
MATERIAL DE CONSUMO 131.853,46R$                   22.464,11R$           0,46% 60,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 939.982,92R$                   160.822,34R$         3,31%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.797.641,46R$                588.850,99R$         12,12% 54,64%
ENCARGOS DIVERSOS 284.886,80R$                   193.320,37R$         3,98% 34,38%
DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.946.373,44R$                627.786,66R$         12,93% 34,69%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES * 70.000,00R$                     15.490,00R$           0,32% 18,19%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00R$                     

Total: 12.047.133,76R$              4.856.987,22R$      100% 34,38%
* Despesa de Capital

Exercício de 2022

Exercício de 2021

Composição da Despesa

71,74%
0,39%
0,10%

10,53%
3,98%
0,00%

12,90%
0,36%

100%

A tabela abaixo apresenta a segmentação da despesa liquidada no 1º semestre de 2022.Nota-se um aumento no
agrupamento de Pessoal no percentual de 25,27% em comparação com o ano de 2021. O aumento se deve ao
reajuste de salários e auxílio alimentação no percentual de 10,21% além do reajuste de 10,16% do Auxílio Creche,
conforme DPEMG Nº 001.7.5/2022. Além dos mencionados reajustes houve a Reclassificação, em dois degraus, dos
Auxiliares Administrativos no Plano de Cargos Carreira e Remuneração PCCR do CAU/MG.

No agrupamento de 
Material de Consumo 
verifica-se um aumento de 
60,86% que se deve ao 
retorno presencial dos 
empregados em sistema 
de revezamento, além do 
retorno de algumas 
reuniões e atividades 
presenciais que implicam 
na aquisição de materiais 
de expediente, copa e 
cozinha, higiene e limpeza 
e demais itens para 
manutenção da Sede e 
escritórios 
descentralizados.



CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA

LÍQUIDADA

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O agrupamento de Serviços de Terceiros - Pessoa Física é composto basicamente pelas Contas de Diárias e
Traslados de Conselheiros e Empregados e a hospedagem dos empregados do CAU/MG e do Motorista Terceirizado,
contratado através de Pregão Eletrônico. Nota-se um grande aumento nesse agrupamento devido ao retorno das
reuniões, palestras, cursos e eventos institucionais de forma presencial.

Já o item Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica comporta todas as contratações do CAU/MG referente à Prestação
de Serviços e nota-se um aumento de 54,64%. O aumento se deve ao reajuste anual dos contratos com cessão de
mão de obra (Serviço de Limpeza da Sede do CAU/MG e Motorista Executivo) devido ao acordo coletivo anual das
categorias (Repactuação). Ademais houve no 1º semestre a contratação, através de Pregão Eletrônico, dos serviços de
limpeza para cada escritório descentralizado do CAU/MG. Contribuiu, também para o aumento do grupo de Serviços de
Terceiros as contratações realizadas para a expansão e adequação da nova sede do CAU/MG com serviços de
reforma, troca de piso, pintura entre outros.

O agrupamento de Encargos Diversos teve aumento de 34,38% atribuído principalmente às despesas com tarifas
bancárias em consequência da arrecadação 20,04% superior ao exercício de 2021.
O aumento de 34,68% no agrupamento de Transferências Correntes se deve ao aumento nos aportes ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil referente ao Centro de Serviços Compartilhados e Fundo de Apoio aos CAU/UF.

No 1º semestre de 2022 no agrupamento de Equipamentos e Materiais Permanentes foram realizadas as aquisições
de equipamentos de videoconferência e Licença Anual (Software Adobe CC para Equipes Creative Cloud For Teams
All Apps.



EVOLUÇÃO DA 
DESPESA

LÍQUIDADA

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O comportamento da despesa liquidada do CAU/MG no 1º Semestre do exercício de 2022 difere do comportamento do
ano anterior. Em 2021 a despesa do primeiro semestre manteve a média de R$ 600.000,00 enquanto em 2022 houve
um aumento significativo (explicado anteriormente) e apurou-se uma despesa média de R$ 800.000,00. Nota-se um
aumento ainda mais significativo na despesa do mês de junho devido ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário dos
empregados em cumprimento ao Manual dos Empregados do CAU/MG.



RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA  

X 
DESPESA 

ORÇAMENTÁRIA

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ano Receita Orçamentária Despesa Orçamentária Superávit Orçamentário
Janeiro 1.444.826,64R$                     621.584,99R$                     823.241,65R$                            
Fevereiro 1.580.916,58R$                     692.726,88R$                     888.189,70R$                            
Março 1.885.838,82R$                     920.472,52R$                     965.366,30R$                            
Abril 1.188.314,29R$                     812.129,92R$                     376.184,37R$                            
Maio 1.317.546,03R$                     834.670,10R$                     482.875,93R$                            
Junho 1.341.793,86R$                     975.402,81R$                     366.391,05R$                            

Subtotal 8.759.236,22R$                     4.856.987,22R$                 3.902.249,00R$                        

O resultado orçamentário é formado pela diferença entre as receitas realizadas e o somatório das despesas liquidadas. 
Abaixo é apresentado o resultado orçamentário do 1º semestre de 2022. 

O Gráfico ao lado mostra 
que a Despesa Orçamentária 
nos meses de janeiro a junho 
corresponde à 55,45% da 
Receita Orçamentária.



RESULTADO
ORÇAMENTÁRIO

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O gráfico ao lado mostra o 
resultado orçamentário 
para o 1º semestre de 
2022 comparado ao ano 
anterior. O superávit 
acumulado no período 
totaliza R$ 3.902.249,00. 
Nota-se um superávit 
superior ao ano anterior 
na importância de R$ 
219.824,59 mesmo 
considerando o aumento 
de 34,38% na despesa 
liquidada do 1º semestre 
de 2022. 



SUPERÁVIT 
ACUMULADO

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O gráfico abaixo 
mostra o superávit 
acumulado no período 
janeiro a junho para os 
anos de 2018 a 2022. 
Verifica-se que o 
superávit do exercício 
de 2022 ultrapassa o 
acumulado de todos os 
outros exercícios. 



5.3 GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
As Licitações e Contratos realizados pelo CAU/MG são amparados pela Lei nº 8.666/1993, que institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; e pela Lei nº 10.520/2002, 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 Eletrônico, para aquisição de bens e
serviços comuns.

A novidade do fim do 1° semestre de 2022 fica à cargo da adoção da Nova Lei de Licitações 14.133/2021 para
nortear as Dispensas de Licitação, em formato eletrônico, com consequente utilização do PNCP – Portal Nacional
de Contratações Públicas para garantir mais publicidade.

Toda a informação sobre Licitações e Contratos do CAU/MG está disponível no Portal da Transparência – Seção
Licitações.

Portal da 
Transparência 

CAU/MG > 
Licitações

Portal Nacional 
de 

Contratações 
Públicas - PNCP

Lei 
14.133/2021

Lei 8.666/1993

https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=3815
https://www.gov.br/pncp/pt-br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


5.3 GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
DESPESA LIQUIDADA POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO



5.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Em 2022, destacaram-se os seguintes serviços e aquisições no âmbito da Tecnologia da Informação, principalmente
ligados(as) ao regime de teletrabalho, ainda adotado no CAU/MG durante o exercício de 2021, seja na forma de
revezamento (presencial x remoto) ou remoto total:

Manutenção do serviço de Plataforma web (WhatsApp Business) para integração e gestão do atendimento remoto do
CAU/MG aos profissionais e Pessoas Jurídicas;

Aquisição de notebooks e webcams para melhor experiência em reuniões remotas e de certificados digitais para a
geração e o trâmite de documentos digitalizados;

Manutenção dos serviços de gestão e de sistema tecnológico, possibilitando o acesso remoto ao servidor do
CAU/MG para o backup de pastas e arquivos pelos empregados em teletrabalho;

Novo lançamento do Aplicativo Arquiteto Protagonista e aquisição de equipamento para videoconferência;

Para o segundo semestre/2022, dentro do planejamento da adequação da sede do CAU/MG, está prevista a
substituição/modernização de todo o sistema de rede/lógica bem como mais adequações de tecnologia e mais
aquisições de equipamentos;

A gestão de TI do CAU/MG é realizada pelo CAU Brasil, por
intermédio do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), o
que gera uma série de vantagens para os CAU/UF e para a
comunidade dos Arquitetos e Urbanistas, quais sejam: ampla e
unificada prestação de serviços em todo o país; economia de
escala na compra de tecnologias e treinamento dos
atendentes e facilidade de atualização tecnológica.

Para maiores informações 
sobre o CSC, clique ou 

escaneie sobre o código para 
acessar a Resolução do 

CAU/BR Nº 126/2016 e suas 
alterações.

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao126/


5.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R$ 503.790,66
Repassados até 30/06/2022

REPASSES AO CSC (CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS)



5.5 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO



5.5 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO
Em 2022, até 30/06/2022, 
as aquisições foram:

Licença Anual Software 
Adobe CC para Equipes 
– Intangível

Aquisição de 10 (dez) 
Notebooks para o 
CAU/MG (somente fase 
do pagamento) -
Imobilizado.

Equipamento para 
realização de reuniões 
virtuais e vídeo 
conferência – Imobilizado

Aquisição de 
purificadores de água 
para a sede do CAU/MG 
– Imobilizado (somente 
Liquidação).  

O CAU/MG segue parcialmente a Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017 expedida pelo CAU/BR e o CPC 27,
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:



5.6 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, com cada Projeto e ou Atividade e possuem um centro de custos que
está vinculado ao objetivo estratégico principal e a um resultado previsto. A execução do orçamento é acompanhada
mensalmente, pela Gerência Administrativa Financeira e a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG.

O Gráfico ao lado 
demonstra a 
execução e 
realização do 
orçamento, no 1º 
semestre de 2022, 
para as despesas e 
receitas do 
CAU/MG versus a 
Programação 
Orçamentária 2022.



5.6 GESTÃO DE CUSTOS

O gráfico acima mostra a comparação entre o valor orçado e o executado para as Comissões e Projetos do CAU/MG
no 1º Semestre de 2022.



5.6 GESTÃO DE CUSTOS

O gráfico acima apresenta a comparação entre o valor orçado e o executado para as áreas internas do CAU/MG, ou
seja as gerências, escritórios descentralizados, projeto de mudança da nova sede e os repasses ao CAU/BR.



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 partir desta inciativa (descrita e detalhada no campo próprio deste Relatório) a área 
administrativa do CAU/MG tem buscado, no âmbito de suas atribuições e 
competências, fomentar ações em prol da sustentabilidade. 
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 nº 1/2010 e nº 2/2010, 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 a 
redução do consumo de recursos naturais e a redução na produção de resíduos 
poluentes.

5.7 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL



6. INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS



6.1 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Toda a matéria Orçamentária, Financeira e Patrimonial do CAU/MG está disponível no Portal da Transparência do
CAU/MG.

Acesse: https://transparencia.caumg.gov.br/ na sequência visite os Menus – Planejamento e Finanças

Portal da Transparência 
CAU/MG > Finanças

https://transparencia.caumg.gov.br/
https://transparencia.caumg.gov.br/
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