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APRESENTAÇÃO
Relatório Semestral Integrado
A estrutura geral apresentada neste documento foi customizada com base na estrutura sugerida pelo TCU
e tem como objetivo antecipar o processo de produção do Relatório Anual de Gestão, sem prejuízo dos requisitos
previstos na Resolução do CAU N° 174/2018, que define os procedimentos orçamentários, contábeis e de
prestação de contas a serem adotados pelo CAU/BR e CAU/UF, e nas novas diretrizes para a prestação de
contas do exercício do TCU, conforme a Instrução Normativa n. 84/2020.
Fonte: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795.)

Objetivos do Relatório
O objetivo principal é oferecer uma visão clara da estratégia e do desempenho do Conselho no período de
janeiro a junho de 2020, além de demonstrar e justificar os resultados alcançados, ainda que parcialmente,
em face dos objetivos estabelecidos, informando no mínimo:
a) os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho definidos para o exercício, sua vinculação aos
objetivos estratégicos e à missão do Conselho;
b) o valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no semestre, e a
capacidade de continuidade até o final de 2020 e em exercícios futuros;
c) as justificativas para objetivos ou metas não atingidas;
d) as principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pelo Conselho para a garantia da
legalidade, da economicidade e da transparência na aplicação dos recursos públicos.
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1. Visão Geral Organizacional e
Ambiente Externo.

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

1.2. Estrutura Organizacional

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

Danilo Silva Batista
(Presidente)
presidente@caumg.gov.br
Paulo Henrique Silva de Souza
(Vice-presidente)
cons.paulo.souza@caumg.gov.br
Douglas Paiva Costa e Silva
(Comissão de Organização e Administração)
cons.douglas.silva@caumg.gov.br
José Eustáquio Machado de Paiva
(Comissão de Planejamento e Finanças)
cons.jose.paiva@caumg.gov.br
Ademir Nogueira de Ávila
(Comissão de Exercício Profissional)
cons.ademir.nogueira@caumg.gov.br
Cecília Maria Rabelo Geraldo
(Comissão de Ética e Disciplina)
cons.cecilia.geraldo@caumg.gov.br
Iracema Generoso de Abreu Bhering
(Comissão de Ensino e Formação)
cons.iracema.abreu@caumg.gov.br

1.4. Modelo de atuação institucional
• 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

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

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

• 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

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

Fontes de Arrecadação
• 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).

• Anuidades.
• Emissão de RRT e certidões.
• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).

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.

1.5. Cenário externo
O primeiro semestre de 2020 certamente
será marcado pelo impacto causado pela
Pandemia do novo Coronavírus. Em
meados de março, toda a equipe
administrativa do CAU/MG entrou em
trabalho remoto, incluindo as atividades
de fiscalização e de atendimento ao
profissional. Todas as reuniões de
equipe, de comissões permanentes e
especiais, além das reuniões do
Conselho Diretor e do Plenário passaram
a ocorrer remotamente. Desde o início do
isolamento social ocasionado pela
Pandemia, todos os eventos presenciais
foram suspensos, e até final de junho foi
possível realizar três eventos do tipo
webinar.
Entretanto, apesar da situação totalmente
atípica e desafiadora, o CAU/MG
manteve
seu
funcionamento
regularmente,
e
reforçou
seu
compromisso social, com a publicação de
dois editais de patrocínio em ATHIS –
Assistência Técnica para Habitação
Social, para projetos voltados para
populações mais vulneráveis, e que
contribuem no combate à Pandemia do
novo Coronavírus. No total para estes
dois editais foi destinado um recurso de
R$ 300.000,00.

15.927 PROFISSIONAIS

ARQUITETOS E URBANISTAS
ATIVOS

1.868 EMPRESAS DE
ARQUITETURA E
URBANISMO ATIVAS

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

425 AÇÕES INTEGRADAS DE
FISCALIZAÇÃO EM 376
MUNICÍPIOS

5.854 ATENDIMENTOS
REALIZADOS

POPULAÇÃO TOTAL DO
ESTADO = 21.168.791

Devido à crise gerada pela pandemia nos
municípios, e por se tratar de um ano de
eleições municipais, não foi possível firmar
novos Termos de Cooperação Técnica com
as prefeituras. Entretanto, houve avanço
quanto às parcerias com outros órgãos
públicos. Foi firmado o Acordo de
Cooperação com a Cemig – Companhia
Energética de Minas Gerais, com foco em
segurança no uso da energia elétrica nas
obras e edificações. Além disso, encontramse em andamento as tratativas para um TCT
envolvendo o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, o Ministério Público e o CreaMG, com o objetivo de garantir o
cumprimento da Lei Kiss no Estado.
Até junho de 2020, contabilizam-se 15.927
profissionais Arquitetos e Urbanistas ativos,
1.868 empresas ativas de Arquitetura e
Urbanismo e 90 cursos presenciais em
Instituições de Ensino Superior. A população
total do Estado é de 21.168.791 habitantes
(fonte: IBGE).
De janeiro a junho de 2020, o CAU/MG
realizou
425
ações
integradas
de
fiscalização, em 376 municípios de Minas
Gerais. Desta forma, atingiu 44% do total de
853 municípios mineiros. O número total de
atendimentos realizados diretamente pela
equipe do CAU/MG foi de 5.854.

2. Governança e Estratégia.

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

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

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

Estrutura de Governança do
CAU/BR

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

I. Instâncias externas:
• TCU
• CGU

IV. Instâncias
apoio:

internas

de

II. Instâncias externas de apoio:

• Comissões de Administração e
de Finanças

• Auditoria independente

• Controladoria

•Controle social organizado

• Auditoria interna

• Fórum de Presidentes

• Ouvidoria

III. Instâncias internas:
• Plenário
• Conselho Diretor

2.2. Sistema de Governança
Figura: Sistema de Governança do CAU

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

A rotina da organização é coordenada pela
Gerência Geral com o apoio da área meio Secretaria Executiva, Gerência Administrativa e
Financeira, 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, três
entidades participam do CEAU:

2.4. Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico é um processo
sistêmico que permite definir o melhor caminho a
ser seguido por uma organização, para atingir um
ou mais objetivos estratégicos, dentro de um
contexto previamente analisado dos cenários,
definindo-se metas e ações que permitirão chegar
onde se deseja.
A Identidade Organizacional do conjunto
autárquico CAU é composta pela Missão, Visão e
Valores, bem como os Objetivos Estratégicos
Nacionais e Locais estabelecidos para um período
de dez anos. O Planejamento Estratégico CAU
2013 -2023, sedimenta as bases de um Conselho
com excelência organizacional, transparente,
inovador e financeiramente sustentável, para
servir à Sociedade, assegurando eficácia no
atendimento
aos
15.927
profissionais
registrados ativos e às 1.868 empresas ativas
do setor no estado, compromissado com a
qualidade e a modernidade.

A Missão estabelecida é “Promover Arquitetura e
Urbanismo para Todos”. No que diz respeito à
Visão, o CAU busca ser reconhecido como
referência na defesa e fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo. Os Valores, por sua
vez, têm as seguintes premissas: Ética e
transparência;
Excelência
organizacional;
Comprometimento com a inovação; Unicidade e
integração e Democratização da informação e
conhecimento. O mapa estratégico tem seus
pilares fundamentados na identidade estratégica
do CAU e relacionam os 16 objetivos estratégicos.
O CAU/MG aprovou em dezembro de 2018, a
partir de um processo participativo envolvendo
todos os seus conselheiros e empregados, o seu
Plano de Ação para o biênio 2019-2020, com base
no Planejamento Estratégico do CAU e na
inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável previstos na Agenda 2030 da ONU.
Até junho de 2020, realizou 5 revisões deste
Plano, apresentadas em Reuniões Plenárias, com
a finalidade de monitorar e readequar as ações
realizadas por cada Comissão e cada setor
administrativo deste Conselho.

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$ 999.510,03

R$ 593.734,43

R$ 124.694,00

R$ 670.690,44

R$ 12.794,23

R$ 50.000,00

2.6. Principais Iniciativas Estratégicas

22,1% da RAL 13,2% da RAL

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

9

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

2

2,8% da RAL

14,9 % da RAL

Fomentar o acesso
da sociedade à
Arquitetura e
Urbanismo

2

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

Estimular o
conhecimento, o uso
de processos
Aprimorar e inovar
criativos e a difusão
os processos e as
das melhores
ações
práticas em
Arquitetura e
Urbanismo

3

5

0% da RAL

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação
com a sociedade

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

2

2

0,6% da Folha

Desenvolver
competências de
dirigentes e
colaboradores

1

1,1% da RAL

Fomentar o acesso
da sociedade
à Arquitetura e
Urbanismo

1

3. Resultados e
Desempenho da Gestão

Imagem de fundo: Parque Municipal Américo Renê Giannetti, em Belo Horizonte – Acervo IEPHA/MG
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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:

3.1. Fiscalização
3.2. Atendimento
3.3. Ética Profissional
3.4. Ensino e Formação
3.5. Comunicação
3.6. Assistência Técnica

Observação:

3.7. Patrocínio e Apoio Institucional

As áreas de atuação aqui citadas relacionam-se às
atribuições das comissões permanentes e especiais,
juntamente com as atividades desenvolvidas pela equipe
gerencial e de colaboradores do CAU/MG. Desta forma, os
resultados apresentados a seguir mesclam dados gerados
pelas assessorias técnicas destas comissões, pela equipe
gerencial e pelas assessorias de comunicação e de
eventos.

3.8. Acordos e Parcerias
3.9. Política Urbana e Ambiental
3.10. Patrimônio Cultural

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

Resultados e Desempenho da Gestão

3.1. Fiscalização

R$ 999.510,03
›

39,8 % do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

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

22,1 % da RAL
› Limite Estabelecido: Mínimo 15 % da
Receita de Arrecadação Líquida

LIMITE ALCANÇADO

PRINCIPAIS INDICADORES
ALCANÇADOS

93% (em 2019: 91%)
Índice da capacidade de fiscalização

57% (em 2019: 58%)
Índice da capacidade de atendimento
de denúncias

PRINCIPAIS
PROJETOS

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

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

3.1. Fiscalização - Resultados
No primeiro semestre de 2020, o CAU/MG
alcançou um aumento de 50% no número total
de ações de fiscalização, em comparação ao
mesmo período de 2019. Tal aumento é
resultado da ampliação de novas frentes de
fiscalização, na qual focamos em ações em
meio
virtual,
utilizando
informações
disponibilizadas no Sistema de Informação de
Comunicação do CAU (SICCAU), uma vez que
a principal ação prevista para 2020, o Projeto
Rotas, exigia ações de campo incompatíveis
com o isolamento social imposto pela pandemia
da COVID-19.
•
•
•

Através do Projeto Rotas, ferramenta de
interiorização do Conselho, a Fiscalização
esteve em 30 municípios.
A fiscalização do CAU/MG atendeu
denúncias em 38 municípios.
Através da verificação dos editais
publicados no Estado, que envolvem
serviços de Arquitetura e Urbanismo, 357
municípios tiveram pelo menos um Edital
fiscalizado.

Entre janeiro e junho, a CEP – Comissão de
Exercício Profissional - recebeu 88 processos de
fiscalização do exercício profissional, julgou 67, e
emitiu 60 deliberações.

PROCESSOS FISCALIZAÇÃO
900

793

800
700
600

542

528

500

2019

400

2020

300
177

200

152

185

100
0
Relatório

Notificação

Auto de Infração

3.1. Fiscalização - Resultados
Nesse sentido, no primeiro trimestre, foram priorizadas
as ações de fiscalização de obras, por meio do Projeto
ROTAS, de modo que realizamos 190 vistorias, em 31
cidades. Ações de rotina para coibir o exercício
irregular da profissão, como a verificação de emissão
de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) pelos
profissionais de Arquitetura e Urbanismo em processos
administrativos para obtenção de alvará de construção
junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, bem
como a regularização de 86 registros de pessoas
jurídicas sem responsável técnico foram realizadas
pelas agentes de fiscalização.
No segundo trimestre, foram priorizadas as ações de
fiscalização para coibir o exercício ilegal, de modo que
verificamos 413 profissionais com registro suspenso,
bem como de 642 pessoas jurídicas com registro na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
(JUCEMG), mas sem registro no CAU, além de 133
pessoas físicas e 127 pessoas jurídicas que chegaram
a solicitar registro no CAU, contudo, não concluíram
tais processos administrativos, em busca de indícios
de que atuavam e/ou apresentavam-se como
prestadores de serviços de Arquitetura e Urbanismo.
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Ao longo de todo o semestre, foi realizado o
atendimento de 58% das denúncias recebidas, sendo
113 aquelas cadastradas por meio do Sistema de
Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), 10
enviadas por meio do aplicativo Arquiteto
Protagonista, 35 recebidas pelo e-mail da
Fiscalização, e 05 indícios identificados de
irregularidades enviados pelo Setor de Acervo e
Registro. Desta forma, foram atendidas denúncias em
40 municípios.

3.1. Fiscalização - Resultados
Tais ações de fiscalização foram registradas em
793 Relatórios de Fiscalização, dos quais 253
foram arquivados por inexistência de fato gerador,
ou seja, não foram identificadas irregularidade e/ou
ilegalidade, 542 Notificações Preventivas foram
emitidas, sendo 147 regularizadas, sendo
necessário lavrar 185 Autos de Infração, já tendo
sido encaminhados 88 processos à Comissão de
Exercício Profissional para julgamento.
Além dessas ações, o CAU/MG também se dedica
ao denominado “De Olho nos Editais”, ação por
meio da qual as agentes de fiscalização realizaram
grande trabalho de verificação de 910 editais de
licitação de serviços de Arquitetura e Urbanismo
publicados no Estado, de modo que identificamos
697 certames que permitiam a participação dos
profissionais e empresas de Arquitetura e
Urbanismo, noutro giro, identificamos 213 editais
de licitação que não previam a participação de
empresas e arquitetos e urbanistas, de modo que
enviamos 208 ofícios solicitando a retificação dos
certames, assim, 357 municípios tiveram pelo
menos um Edital fiscalizado.

DENÚNCIAS POR REGIONAL
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3.1. Fiscalização Resultados

Ao lado, imagens do evento integrador do
Projeto Rotas, ocorrido em Montes Claros, em
fevereiro de 2020.
Imagens disponíveis em:
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/boaspraticas-em-arquitetura-e-urbanismo-moc/

3.1. Fiscalização - Resultados
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No primeiro semestre de
2020, o Rotas esteve em 30
municípios.
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Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 2020
Limites Municipais, 2015. IBGE
Elaboração: CAU/MG, jul 2020. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/.
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3.1. Fiscalização - Resultados
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3.1. Fiscalização - Resultados

NORTE DE
MINAS

357 municípios tiveram
pelo menos um Edital
fiscalizado.
LESTE DE
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CENTRAL
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA

SUL DE MINAS

Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 2020
Limites Municipais, 2015. IBGE
Elaboração: CAU/MG, jul 2020. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/.
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3.1. Fiscalização - Resultados
No primeiro semestre de 2020, o
Rotas esteve em 30 municípios.
A fiscalização atendeu denúncias
em 38 municípios.
357 municípios tiveram pelo
menos um Edital fiscalizado.

NORTE DE
MINAS

TRIÂNGULO MINEIRO
E ALTO PARANAÍBA

CENTRAL

LESTE DE
MINAS

ZONA DA MATA E
VERTENTES

SUL DE MINAS
Fonte de Dados:
Gerência Técnica e de Fiscalização (Gertef-CAU/MG), 2020
Limites Municipais, 2015. IBGE
Elaboração: CAU/MG, jul 2020. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/.

3.1. Fiscalização - Desafios e Perspectivas
O principal desafio da Fiscalização, dentro do
atual cenário de pandemia da COVID-19, é
realizar ações in loco em todo o estado de
Minas Gerais. A questão territorial, no que
envolve suas distâncias, bem como o
quantitativo de municípios, somado ao
número reduzido de agentes de fiscalização e
a necessidade de garantir todas medidas
sanitárias recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), têm dificultado tal
atuação.
Desta forma, para o segundo semestre, a
perspectiva é que o número de ações de
fiscalização seja 40% menor que no ano
passado, uma vez que o Projeto ROTAS,
principal frente de fiscalização, por meio da
qual identificamos maior quantidade de
serviços de Arquitetura e Urbanismo sendo
prestados, não será realizada em sua
totalidade, de modo que as ações de
escritório serão mantidas e priorizadas.

EVOLUÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE
FISCALIZAÇÃO


2016 – 83 municípios (dados anuais)



2017 – 250 municípios (dados anuais)



2018 – 439 ações em 327 municípios (dados anuais)



2019 – 605 ações em 444 municípios (dados anuais)



2020 (1° semestre) – 425 ações em 376
municípios, o que representa 70,25% do
resultado obtido no ano de 2019.

3.2. Atendimento

R$ 593.734,43

13,2 % da RAL

42,7 % do previsto

› Limite Estabelecido: Mínimo 10%
da Receita de Arrecadação Líquida

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INDICADORES
ALCANÇADOS

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

100% (em 2019: 100%)
Índice de Atendimento

94% (em 2019: 95%)
Índice de satisfação com a demanda

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

- Atendimento presencial (suspenso
RNON
temporariamente devido à Pandemia)
- Atendimento telefônico
- Correio eletrônico
- Chat
- Aplicação da Pesquisa de
Satisfação do Atendimento.
Para acessar os canais:
https://www.caumg.gov.br/atendimento/

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

3.2. Atendimento - Resultados

Além da sua Sede, em Belo Horizonte, o CAU/MG
possui 5 (cinco) Escritórios Descentralizados em
Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Poços de
Caldas e Uberlândia, para o atendimento presencial,
telefônico, por e-mail e chat, que realizaram, entre os
meses de janeiro e junho, 5854 atendimentos, sendo
2404 atendimentos telefônicos, 1029 atendimentos
por e-mail, 2229 atendimentos por chat e 192
atendimentos presenciais.

ATENDIMENTO CAU/MG
2019

2020

TELEFÔNICO

CHAT

198

1202

1336

1339

490

2084

2420

3431

No primeiro semestre de 2020, o CAU/MG verificou
uma redução de cerca de 7% no número total de
atendimentos realizados, em comparação ao mesmo
período de 2019. Tal redução é resultado da
diminuição
dos
atendimentos
realizados
presencialmente, modalidade que foi suprimida em
virtude da pandemia da COVID-19, que exigiu o
isolamento social, bem como a aplicação do regime
de teletrabalho aos atendentes, o que também
impactou o atendimento telefônico, que ficou restrito a
um único canal.

E-MAIL

PRESENCIAL

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.

3.2. Atendimento - Resultados
TAQ – Teleatendimento Qualificado
Parte do atendimento do CAU/MG também é realizado
por meio do Teleatendimento Qualificado (TAQ), serviço
gerenciado pela Rede Integrada de Atendimento (RIA) do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), que registrou, para o primeiro semestre de
2020, 911 atendimentos telefônicos, 59 atendimentos por
e-mail e 774 atendimentos por chat, o que representa
cerca de 22% do atendimento realizado pelo corpo
técnico do CAU/MG para o mesmo período.

ATENDIMENTO TAQ
2020

TELEFÔNICO

CHAT

56

47

638

816

763

1160

2019

E-MAIL

Pesquisa de Satisfação do
Atendimento
Os atendimentos realizados pelo CAU/MG são
registrados pelos auxiliares administrativos por
meio de protocolo no Sistema de Informação e
Comunicação do CAU (SICCAU), que envia uma
cópia do registro para o e-mail cadastrado em
nosso banco de dados, no qual é disponibilizado
link para o formulário de avaliação do atendimento.
O atendimento recebeu 318 avaliações ao longo
do primeiro semestre de 2020, o que representa
um aumento de 45% em relação ao mesmo
período de 2019, estando 94% dos profissionais
satisfeitos com o atendimento, sendo que 79%
dos requerentes tiveram sua demanda totalmente
atendida, enquanto 15% dos requerentes
informaram que sua demanda foi atendida
parcialmente e apenas 6% relataram que a
demanda não foi atendida, contudo, pelos
comentários deixados, tratam-se de questões que
extrapolam a competência dos atendentes.

3.2. Atendimento - Desafios e Perspectivas
O principal desafio para o Atendimento
do CAU/MG é unificar o recebimento das
ligações telefônicas por meio de Central
de Atendimento, de modo que possamos
distribuir as ligações entre a Sede e os
Escritórios Descentralizados de maneira
mais uniforme, bem como reduzir o
tempo de espera dos profissionais e da
sociedade para atendimento, além de
otimizar a demanda por meio de menu
que permita ao profissional acionar o
setor responsável por sanar a dúvida. Em
2020, havíamos programado a aquisição
de tal sistema, contudo, tivemos que
contingenciar valores, devido à pandemia
do COVID-19, de modo que tal aquisição
será realizada em 2021.

EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO
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3.3. Ética Profissional
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Promover o exercício
ético e qualificado da
profissão.

INDICADOR ALCANÇADO

16,6%* (em 2019: 50%)
Índice de eficiência na conclusão
de processos éticos.

*esta redução justifica-se pela suspensão dos

prazos dos processos, em função da Pandemia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS
– TOTAL DE INVESTIMENTO REALIZADO -

R$ 670.690,44 * = 14,9% da RAL
(Limite Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação Líquida)
* Inclui todas as despesas com os temas: Ética profissional, Formação

Profissional, Política Urbana e Ambiental, Acordos e Parcerias, suas
respectivas comissões e atividades operacionais envolvidas.

PRINCIPAIS
AÇÕES

Análise de processos
Processos analisados pela Comissão
de Ética e Disciplina. No primeiro
semestre de 2020, foram analisados
21 processos, tendo relatado e
decidido sobre 04 processos e
denúncias.

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.

3.3. Ética Profissional – Resultados
O CAU/MG, através da sua Comissão de Ética e
Disciplina (CED), encaminhou no ano de 2020 de
janeiro a junho: 34 Intimações, 09 ofícios e 18
deliberações. Neste período, relatou e decidiu sobre 4
processos e denúncias, sendo que 21 processos
estiveram em tramitação nesta Comissão.
Além disso, concluiu a proposta de Campanha de
Ética com o encaminhamento de spots de podcasts
para ampla divulgação, e elaborou proposta de
Câmara de Mediação e Conciliação. (Deliberações
N° 14/2020 e N° 15/2020 CED CAU/MG).

O gráfico ao lado demonstra o número de processos
em tramitação, divididos por cada região onde ocorreu
o fato gerador.

REGIÃO ONDE OCORREU O FATO
Sul de Minas;
2
Leste de
Minas; 0

Central; 2
Norte de
Minas; 2

Zona da Mata
e Vertentes; 4

Triângulo
Mineiro e Alto
Paranaíba; 11

3.3.Ética Profissional – Desafios e Perspectivas
A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG
objetiva em 2020 o cumprimento de seu
objetivo principiológico instituído pelo parágrafo
1° do artigo 24 da lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010: zelar pela fiel observância
dos princípios de ética e disciplina da classe.
Isto significa a manutenção do seu trabalho
rotineiro de recebimento de denúncias,
abertura de denúncias de ofício, julgamento de
admissibilidade
das
mesmas,
instrução
processual e julgamento do mérito.
Considerando a Portaria Normativa n°03, de 25
de março de 2020 estabelecendo a suspensão,
com efeitos ex tunc, dos prazos processuais no
CAU/MG por conta da pandemia de COVID-19,
não foram realizadas as audiências de
instrução marcadas para ocorrer em março e
maio de 2020, tendo sido todas remarcadas
para serem realizadas no mês de agosto de
2020.

MOTIVAÇÃO DOS PROCESSOS

Negligência, imprudência e imperícia.
Descumprimento contratual.
Obra irregular.
Alteração em obra sem consulta ao profissional que a realizou.
Acobertamento.
Uso de cargo público para se beneficiar.
Crime ambiental.
Reserva técnica.
Falta de pagamento.
Ausência de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.
Plágio.
Diversos.

3.4. Ensino e Formação
OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRINCIPAIS
PROJETOS/AÇÕES

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

Juntamente com Ética Profissional, Acordos e Parcerias
Planejamento
Urbano e Ambiental
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS LOCAIS
*

CAU nas Escolas

e

– TOTAL DE INVESTIMENTO REALIZADO -

R$ 670.690,44 * = 14,9% da RAL
(Limite Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação Líquida)
* Inclui todas as despesas com os temas: Ética profissional, Formação

Profissional, Política Urbana e Ambiental, Acordos e Parcerias, suas
respectivas comissões e atividades operacionais envolvidas.

Realização de palestras institucionais
nas diversas Instituições de Ensino
Superior do Estado. Estas foram
RNON
suspensas no primeiro semestre, em
função da Pandemia.

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

3.4. Ensino e Formação - Resultados
O CAU/MG, através da sua Comissão de Ensino e
Formação (CEF), concluiu os seguintes processos:



Aprovação de Registro Profissional de diplomados
no Brasil: 1.076 profissionais registrados;
Aprovação de Registro Profissional de diplomados
no Exterior: 1 profissional registrado;
Anotação de título de Especialização em
Engenharia de Segurança do Trabalho: 3 títulos
anotados;
Anotação de curso de Pós-graduação: 4 cursos
anotados.













Aprova o Edital da Premiação TCC 2020 do CAU/MG;
Resposta
Deliberação
COA-CAU-MG
no.
199.3.1/2020, encaminhada através do Protocolo no.
1095904/2020, que solicita análise pelas Comissões
Ordinárias do CAU/MG sobre projetos de lei estaduais
para a atuação deste Conselho;
Aprecia a campanha da CED-CAU/MG em formato de
diálogo – (podcast);
Manifestação Pública acerca da desvalorização da
ciência no Brasil.

Outros assuntos deliberados:




Discussão sobre a definição critérios objetivos
para apoio financeiro do CAU/MG a eventos
ligados à arquitetura e urbanismo promovidos por
Instituições de Ensino Superior do Estado de
Minas Gerais.
Comunicado da CEF-CAU/MG sobre a Portaria
MEC nº 343/2020, que dispõe sobre a situação
das aulas presenciais em meios digitais em função
da pandemia do novo coronavírus.

Notícia disponível em:
https://www.caumg.gov.br/inscricoes-abertas-para-premio-tcc-2020confira-o-edital/

3.4. Ensino e Formação – Desafios e Perspectivas
Em 2020, uma nova normalidade surgiu, e junto com
ela, mudanças que poderão causar impactos ainda
difíceis de se calcular. Em termos de ensino e
formação, este processo acabou por acelerar
preocupações relacionadas ao ensino na modalidade
à distância (EAD). A publicação, pelo Ministério da
Educação, da Portaria 343, de 17 de março de 2020,
que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais
por aulas em meios digitais enquanto durar a situação
de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por
exemplo, reforça estas preocupações.
Apesar do caráter emergencial e necessário das
medidas tomadas, a CEF-CAU/MG entende que a
adoção dessas medidas pode abrir precedentes
indesejáveis em relação à adoção do EAD no âmbito
dos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo
em todo o país.

Nesta situação emergencial, apesar de não
presenciais e ministradas com o auxílio de
tecnologias de informação e comunicação, as aulas
são ministradas mantendo a mesma relação
aluno/professor das aulas presenciais, possibilitando
uma interação próxima entre ambos e um
acompanhamento
concreto
das
atividades
desenvolvidas, algo impensável no modelo de tutoria
dos cursos EAD no Brasil.
Desta forma, torna-se ainda mais urgente aprofundar
as discussões sobre a qualidade do ensino em
Arquitetura e Urbanismo, por meio da ampliação do
contato com as Instituições de Ensino Superior do
Estado de Minas Gerais e da ampliação do debate
público sobre esse tema.

Neste contexto, a Comissão emitiu uma nota pública
esclarecendo que as aulas não presenciais a que se
referem essa Portaria não devem ser entendidas
como EAD, na forma como este é praticado no Brasil.
Imagem disponível em: https://www.caumg.gov.br/ensino/

3.5. Comunicação
AÇÕES

R$ 124.694,00

2,8 % da RAL

31,2 % do previsto

› Limite Estabelecido: Mínimo 3%
da Receita de Arrecadação Líquida

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

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

INDICADOR ALCANÇADO

136.748
acessos à página
do CAU
(em 2019: 67.199)

- Publicação de notícias e
campanhas;
- Respostas e
acompanhamento das
redes sociais;

RNON

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

3.5. Comunicação
OBJETIVO

Assegurar a eficácia e comunicação no relacionamento com a sociedade.

Sem contratos de empresas especializadas para complementar a comunicação do CAU/MG, as publicações foram
totalmente focadas na projeção orgânica das suas ações. O compartilhamento de conteúdo por meio de seguidores
nas diferentes redes do Conselho, assim como as indicações de parceiros, contribuiu bastante no aumento desse
alcance.

PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES
A ERA DAS LIVES

Com um calendário de eventos já planejado para todo o
ano de 2020 sendo ameaçado pela pandemia do novo
Coronavírus, o CAU/MG viu nos eventos virtuais uma
forma de manter essa conexão e troca de experiências
com os profissionais e demais interessados. Com uma
interação e participação às vezes até maior do que muitos
dos eventos presenciais já realizados.

O primeiro evento online teve uma das
maiores audiências dentre os CAU/UFs.

481 espectadores
simultâneos e
marcações em
stories do
Instagram por até 3
dias após o evento

3.5. Comunicação
OBJETIVO

Tornar o CAU/MG uma fonte de referências e orientações no que diz respeito ao
exercício da arquitetura e urbanismo em Minas Gerais.

A visão do CAU/MG como uma força de fiscalização e referência da arquitetura e urbanismo mineira se evidencia
pelos pedidos de orientações em postagens e mensagens privadas sobre como proceder frente à atividades
irregulares. Assim como o aumento nas solicitações de parcerias e compartilhamentos de conteúdos nos canais da
autarquia.

PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES
CONTEÚDO DIGITAL, MAIS NECESSÁRIO DO QUE NUNCA

BIBLIOTECA VIRTUAL
O acesso ao conteúdo compartilhado por meio do site do
CAU/MG aumentou nesse período de quarentena,
distanciamento social e teletrabalho. O Conselho começa
a dar, pequenos, passos em se tornar uma fonte de
informação sobre a profissão.

PROGRAMAS
“ARQURB EM PAUTA”
Uma nova aposta para
distribuição de conteúdo sobre
arquitetura e urbanismo e
áreas afins. Diferentes temas
sendo abordados em
diferentes formatos. Uma ação
que partiu da Comissão de
Ética e Disciplina, mas que tem
potencial devido ao aumento
no consumo de mídias do tipo.

3.5. Comunicação
SITE DO CAU/MG

INSTAGRAM CAU/MG

FACEBOOK CAU/MG

www.caumg.gov.br
86 publicações

instagram.com/caumgoficial

facebook.com/caumgoficial

126 postagens

140 postagens

63.990 - USUÁRIOS
136.748 - SESSÕES
202.221 - VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

8.383 - SEGUIDORES DA PÁGINA
294.867 - IMPRESSÕES
144.280 - ALCANCE DA PÁGINA

31.701 - CURTIDAS DA PÁGINA
3.954 - ENGAJAMENTO DA PÁGINA
63.520 - ALCANCE DA PÁGINA

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

56,5% PÚBLICO FEMININO
43,5% PÚBLICO MASCULINO

YOUTUBE CAU/MG
youtube.com/arquiteturacaumg

47 postagens
771 – INSCRITOS NO CANAL
5.600 – VISUALIZAÇÕES
26.300 – IMPRESSÕES
GÊNERO DA AUDIÊNCIA
71,1% PÚBLICO FEMININO
29,9% PÚBLICO MASCULINO

66.3% PÚBLICO FEMININO
33.3% PÚBLICO MASCULINO

67.1% PÚBLICO FEMININO
32.8% PÚBLICO MASCULINO

TWITTER CAU/MG

LINKEDIN CAU/MG

twitter.com/caumgoficial

linkedin.com/company/caumg

47 postagens

14 postagens

353 - SEGUIDORES DA PÁGINA
18.000 - IMPRESSÕES
GÊNERO DA AUDIÊNCIA
48% PÚBLICO FEMININO
52% PÚBLICO MASCULINO

52 - SEGUIDORES
106 - CONEXÕES
416 - IMPRESSÕES DA PÁGINA
181 - ALCANCE DA PÁGINA

3.6. Assistência Técnica
AÇÕES

R$ 50.000,00
20 % do previsto

1,1 % da RAL
› Limite Estabelecido: Mínimo 2%
da Receita de Arrecadação Líquida

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

INDICADOR ALCANÇADO

Fomentar o acesso da
sociedade à Arquitetura e
Urbanismo

2,63 %
Índice de RRT mínimas

em 2019: 2,56 %

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

3.6.Assistência Técnica - Resultados
Em abril de 2020 o CAU/MG lançou o Edital de ATHIS
com o objetivo de apoiar projetos voltados para
populações mais vulneráveis, ao mesmo tempo em
que contribuem no combate à pandemia do novo
coronavírus. Essa ação faz parte do esforço em
estimular a produção de habitação social no Brasil,
onde CAU/BR e CAU/UFs destinam 2% de seus
orçamentos anuais para financiar iniciativas de
Assistência Técnica em Habitação Social.
A primeira edição deste patrocínio em formato especial
não destinou a totalidade do aporte financeiro, sendo
necessária a abertura de uma segunda chamada,
garantindo assim o auxílio a um número maior de
projetos que cumprissem as diretrizes dispostas no
certame.
Foram recebidos 11 projetos, dos quais cinco
passaram da fase de habilitação e classificação para
firmar o termo de fomento com o Conselho e receber o
apoio financeiro.

3.6. Assistência Técnica – Desafios e Perspectivas
A Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social (ATHIS), garantido por Lei Federal 11.888,
desde 2008, constitui pauta desafiadora para a
realização da função social da arquitetura e
urbanismo, constrangida historicamente por lógicas
de mercado que, tampouco, aproximam-se das
demandas das populações vulneráveis e de baixa
renda. No âmbito do CAU/MG, os desafios na
promoção da ATHIS se colocam na dimensão
territorial, na diversidade de seus municípios e na
desarticulação e porte das estruturas municipais. Em
complemento, a própria finalidade institucional
delimita a atuação do Conselho, não podendo este
assumir papel de executor de políticas dirigidas à
realização do direito à ATHIS. Note-se ainda, o
quadro recente de indefinições na política pública de
habitação no âmbito federal, fundamental para
orientar estados e municípios quanto às formas de
financiamento e diretrizes para implementação de
ATHIS. Acrescenta-se, o aprofundamento do quadro
de incertezas com a Pandemia, em 2020. Seja como
for, o CAU/MG, através desta Comissão
Especial, tem buscado promover e apoiar ações que
venham influenciar políticas locais de ATHIS e, por
decorrência, impulsionar o objetivo estratégico do
CAU de “estimular a produção da arquitetura e
urbanismo como política de Estado”.

No primeiro semestre de 2020, a CATHIS elaborou
as diretrizes para o Edital n. 003/2020 de Chamada
Pública para Patrocínio de projetos e ações
destinadas à ATHIS, como disposta na lei federal,
mas centrada no enfrentamento da pandemia
COVID-19. Destaca-se também a elaboração de
Nota Técnica que vem justificar a Cooperação
Técnica entre o CAU/MG e a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social (SEDESE/MG), assim
como a colaboração no plano de trabalho que orienta
e delimita as ações e metas do CAU/MG no âmbito
do referido Termo, que encontra-se em trâmite final
para a assinatura no próximo semestre. Nesta
direção de ampliação da articulação interinstitucional,
está em elaboração pela CATHIS uma ação piloto
focada em 20 (vinte) municípios que constituem a
dita Zona da Mata Norte, abordando a situação
habitacional do referido recorte territorial. Além desta,
no segundo semestre de 2020, está prevista a
segunda edição do “Seminário ATHIS: Experiências
dos Editais de Patrocínio” para apresentação e
divulgação dos projetos patrocinados pelo CAU/MG,
integrar o fórum de debates para troca de
experiências, saberes técnicos e legais e articulação
entre atores sociais,
políticos
e
técnicos
comprometidos com o direito à ATHIS no Estado de
Minas Gerais.

3.7. Patrocínio e apoio institucional
R$ 0,00 *
* Havia uma programação de R$ 250.000,00 para editais de
patrocínio em Patrimônio Cultural e Entidades de Arquitetura e
Urbanismo. Em função da Pandemia, este valor foi
contingenciado no primeiro semestre de 2020.

--- % da RAL
› Limite Estabelecido: Máximo 5%
da Receita de Arrecadação Líquida

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AÇÕES

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

Publicação de Edital de
Patrocínio para projetos com
enfoque em Patrimônio Cultural
e para Entidades de Arquitetura
e Urbanismo.

3.8. Acordos e Parcerias
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como
política de Estado

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS
– TOTAL DE INVESTIMENTO REALIZADO -

R$ 670.690,44 * = 14,9% da RAL
(Limite Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação
Líquida)
* Inclui todas as despesas com os temas: Ética profissional, Formação
Profissional, Política Urbana e Ambiental, Acordos e Parcerias, suas
respectivas comissões e atividades operacionais envolvidas.

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

3.8. Acordos e parcerias - Resultados
Tratativas para Termos de Cooperação Técnica com
instituições públicas e privadas, e prefeituras municipais,
situação em junho de 2020:


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



Companhia Energética de Minas Gerais
(CEMIG) – termo assinado e vigente.



Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) – em
negociação.



Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de belo Horizonte (ARMBH) –
em negociação.



CBMMG, MPMG
negociação.



Secretaria de Desenvolvimento Social do
Estado de Minas Gerais (SEDESE/MG) – em
negociação.

e

Crea-MG

–

em



Sebrae/MG – em negociação.



Prefeituras de Salinas e Ubá – termos
vigentes.



Prefeituras de Juiz de Fora, Cataguases,
Caxambu, São Lourenço e Sete Lagoas – em
negociação.

Notícia disponível em:
https://www.caumg.gov.br/cemig-lanca-ead-gratuito-sobre-uso-seguro-de-energia/

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

Em destaque, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) mais
representativos dos projetos e ações do Plano de Ação do CAU/MG para o
biênio 2019-2020.

3.9. Política Urbana e Ambiental
PRINCIPAIS
PROJETOS/ AÇÕES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS
– TOTAL DE INVESTIMENTO REALIZADO -

R$ 670.690,44 * = 14,9% da RAL
(Limite Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação
Líquida)
* Inclui todas as despesas com os temas: Ética profissional, Formação

Juntamente com
Formação
Ética
profissional,
Acordos
e
* Profissional,
Política
UrbanaProfissional,
e Ambiental,
Acordos
e Parcerias,
suas
Parcerias
respectivas comissões e atividades operacionais envolvidas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

Projeto O CAU e a Cidade;
Elaboração de recomendações
técnicas; Acompanhamento do
Portal
das
Manifestações
RNON
Legislativas;
Reuniões
em
prefeituras municipais.

INDICADORES ALCANÇADOS

37% (em 2019: 35%)
Índice de municípios que possuem
Plano Diretor em conformidade com os critérios da legislação

68% (em 2019: 68%)

Índice de municípios que possuem um
órgão de planejamento urbano

3.9. Política Urbana e Ambiental - Resultados
A CPUA – Comissão de Política Urbana e
Ambiental do CAU/MG - elaborou 02
deliberações no primeiro semestre de 2020,
abordando
principalmente
os
seguintes
assuntos:

 Discussão sobre a proposta de Frente
Parlamentar para a Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG).

 Discussão sobre os desastres ambientais que
ocorreram em janeiro em MG;
 Discussão
sobre
a
Solicitação
de
Recomendação
Técnica
sobre
Planos
Diretores a ser distribuída pelo MPMG;
 Edital Outubro Urbano.
 Discussão sobre ações estratégicas do Plano
de Ação 2019-2020.
 Elaboração da carta aos candidatos 2020.
 Orientações para detalhamento de solicitação
de eventos e elaboração de cartilhas.
 Análise da solicitação da ARMVA sobre
alteração
do
Decreto
estadual
n.º
44.646/2007, que rege sobre o parcelamento
do solo em Minas Gerais;

Evento “CAU e a Cidade - Cidades Integradas”
realizado em Coronel Fabriciano, em parceria com a
ARMVA, em fevereiro de 2020
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/cau-e-a-cidadecoronel-fabriciano-cidades-integradas/

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

3.10. Patrimônio Cultural
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantir a participação dos arquitetos e
urbanistas no planejamento territorial e na
gestão urbana

PRINCIPAIS AÇÕES
•
•
•
•

Tratativas para elaboração de oficinas de
capacitação, cartilhas e panfletos orientativos,
criação e participação em eventos.
Manifestações técnicas acerca de licitações públicas
e projetos de lei específicos.
Proposição de editais de patrocínio.
Proposição de ações de valorização do patrimônio
cultural.

RNON

INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 9.860,00 *
* Total gasto com o evento presencial de março e
custos da comissão no início do ano. Os valores
previstos para o Edital foram contingenciados no
primeiro semestre, em função da Pandemia.

Notícia disponível em:
https://www.caumg.gov.br/manifesto-caumg-iate-clube/

3.10. Patrimônio Cultural - Resultados
A CPC – Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/MG elaborou 16 deliberações no primeiro semestre de 2020,
abordando principalmente os seguintes assuntos:
 Propostas de eventos, incluindo oficinas de capacitação
e Seminário conjunto entre CPUA, CATHIS e CPC;
 Definições
sobre
“Cartilha
simplificada
de
conscientização sobre a importância da preservação do
patrimônio cultural”;
 Discussão sobre ações estratégicas constantes no
Plano de Ação 2019-2020;
 Transferência de recursos para Edital de Chamamento
Público de Patrocínio para o exercício de 2020 com foco
em propostas dedicadas a apresentar respostas para as
populações socialmente vulneráveis à pandemia da
COVID-19.
 Apoio a manifestação do CAU/SC sobre Projeto de Lei
nº 2396/2020.
Ao lado, imagem do evento “A Gestão de Bens Culturais
Inventariados”, ocorrido em São João del Rei, em março de
2020.

Imagem disponível em:
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/gestao-de-bensculturais-inventariados/

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

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

4. Alocação de Recursos
e Áreas Especiais de Gestão

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

4.1. Gestão de Pessoas – Regramentos
e Composição
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de
Minas Gerais - CAU/MG é uma autarquia federal
dotada de personalidade jurídica de direito público e,
deste modo, possui em seu quadro de pessoal
empregados públicos efetivos, contratados mediante
aprovação em concurso público e empregados de livre
provimento e demissão em cargos de gerência,
coordenação e assessoria.
Todos os empregados do CAU/MG são contratados sob
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT.
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 aprovado pela Portaria
Normativa nº 02, de 22 de julho de 2019, que
estabelece normas gerais e trabalhistas de conduta
dos empregados.

•

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
(PCCR), aprovado mediante Deliberação
Plenária DPOMG n° 0072.6.1/2017, de 12 de
dezembro de 2017. O PCCR é documento de
referência para a elaboração de concursos
públicos, pois nele é estabelecido a estrutura de
cargos da Autarquia e respectivas atribuições.
FORMA DE INGRESSO DOS EMPREGADOS

23%

Efetivos / Concurso Público

77%

Comissionados/ Livre provimento

4.1. Gestão de Pessoas – Composição
e Movimentação
EMPREGADOS POR GÊNERO

O Quadro de Pessoal do CAU/MG, até 30 de junho de
2020, é composto por 39 empregados, 03 estagiários e
02 colaboradores terceirizados.
Masculino
38%

No 1º semestre de 2020,
movimentações de pessoal:
-

ocorreram

duas

Desligamento do Gerente Administrativo Financeiro
(a pedido);
Desligamento da Coordenadora de Cobrança (a
pedido);

Feminino
62%

QUADRO DE PESSOAL

OBS 1: O cargo de Gerente Administrativo Financeiro
não foi substituído no período (1º Semestre).
OBS 2: A Coordenação de Cobrança foi reocupada por
um empregado efetivo do Conselho.
39

OBS 3: Foram mantidos os estagiários contratados;

2
Terceirizados

3
Estagiários

Empregados

4.1. Gestão de Pessoas – Distribuição e
Despesas
Os empregados do CAU/MG estão distribuídos em
nove áreas:

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

LOTAÇÃO DOS EMPREGADOS

Gerência Geral
3%
Gerência Administrativa e
Financeira
21%

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

R$407.263,30

Secretaria Geral
8%

Benefícios

Fiscalização GERTEF
20%

R$372.341,27
R$336.996,79

Setor Técnico - GERTEF
15%

Atendicmento GERTEF
18%

R$2.112.254,92

As despesas de pessoal no 1º Semestre de 2020
totalizaram R$ 2.519.518,22, o que corresponde a
25,27% da previsão orçamentária para as receitas.

Remuneração e
Encargos

R$1.933.474,78
R$1.748.788,52

DESPESAS DE PESSOAL

1º Semestre de 2020

R$9.969.625,67

25,27%
R$2.519.518,22

Receitas Correntes

Despesas de Pessoal

1º Semestre de 2019

1º Semestre de 2018

4.1.1. Capacitação
O gráfico abaixo apresenta a escolaridade dos
empregados do CAU/MG.

OBS: O menor investimento em capacitações se deve
à necessidade de contingenciamento considerando a
pandemia da COVID-19 e consequente queda na
arrecadação do CAU/MG. A pandemia também
implicou

26

1

2

7

3

no

cancelamento

treinamentos/capacitações

ou

extinção

presenciais

agendados

para o primeiro semestre de 2020.
OBS: Vale destacar que as capacitações gratuitas,
sem alocação de recursos, estão ocorrendo de forma
virtual.

Mestrado completo

Educação Superior incompleta

Ensino Médio completo

Educação Superior completa

Pós-Graduação completa

CAPACITAÇÕES 1º SEMESTRE 2020
R$110.000,00

No

1º

semestre

dos

de

2020,

foi

aplicado

em

‘Capacitações’ o valor de R$12.794,23.
No mesmo período do ano anterior (2019), investiuse R$ 45.171,50.

11,63%
R$12.794,23

Valor Orçado para Capacitações

Valor Executado em Capacitações

4.1.2. Desafios e Perspectivas
Quanto à Gestão de Pessoas, neste exercício de 2020, representam desafios e perspectivas:
• Manutenção do regular pagamento das despesas com pessoal, o que já vem ocorrendo (prioridade da
gestão);
• Afinamento dos procedimentos para manutenção da eficiência da Autarquia no regime total de teletrabalho
(atualmente adotado);
• Instauração de Grupo de trabalho para planejamento do retorno seguro ao regime presencial ou
semipresencial de trabalho;
• Instauração de Grupo de Trabalho para revisão dos procedimentos do PCCR, tendo em vista o Concurso
Público nº 001/2019;

4.2. Gestão Orçamentária e Financeira –
Receita Realizada
A receita realizada no período de janeiro a junho do exercício de 2020 perfaz o montante de R$ 5.532.897,88 o que
em termos percentuais representa 55,50% da Programação Orçamentária Anual para as receitas ante 66,76%
quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.

Orçado x Realizado
janeiro a junho

62,00%
2017

R$5.174.192,79
R$8.345.445,00

60,60%
2018

2019

2020

R$5.471.802,35
R$9.029.927,00

66,76%

R$6.299.029,59

R$ 9.434.745,00

R$5.532.897,88

55,50%
R$9.969.625,67

REALIZADO

ORÇADO

4.2. Gestão Orçamentária e Financeira –
Distribuição Mensal da Receita
O comportamento da arrecadação realizada do CAU/MG no 1º Semestre do exercício de 2020 difere do
comportamento da arrecadação dos últimos anos.
Nos meses de abril e maio, a arrecadação de 2020 foi muito inferior à média dos anos anteriores, o que é explicado
pelo impacto inicial da pandemia da COVID-19. Nos demais meses, permanece dentro da média:

4.2. Gestão Orçamentária e Financeira –
Despesa Liquidada
A despesa do período de janeiro a junho do exercício de

Nota-se que a despesa liquidada no 1º semestre de 2020

2020 totaliza o valor de R$ 3.537.131,29. Tal despesa

apresenta uma queda de 11,12% em comparação ao ano

corresponde a 35,48% do total estimado para execução

de 2019. Em relação aos demais exercícios, permaneceu

de despesas na Proposta Orçamentária 2020 do

no mesmo patamar. É uma consequência das medidas

CAU/MG.

de contingenciamento e contenção de despesas.

4.2. Gestão Orçamentária e Financeira –
Despesa Segmentada e Comparação
.

Classificação da Despesa Liquidada

A tabela apresenta a segmentação da despesa
liquidada no 1º semestre do exercício de 2019 em
comparação com o 1º semestre de 2020.

Exercício de 2019
Tipos de Despesa
PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ENCARGOS DIVERSOS
DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES *
Total:

Janeiro a Junho
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.305.816,05
31.938,72
505.420,55
523.007,71
133.118,45
455.305,44
25.300,65
3.979.907,57

Composição da
Despesa
57,94%
0,80%
12,70%
13,14%
3,34%
0,00%
11,44%
0,64%
100%

Exercício de 2020
Tipos de Despesa
PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ENCARGOS DIVERSOS
DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES *
Total:

Janeiro a Junho
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.519.518,22
13.443,77
175.871,11
326.725,87
111.314,61
3.387,50
386.870,21

R$ 3.537.131,29

Variação em
relação a 2019
9,27%
-57,91%
-65,20%
-37,53%
-16,38%
-15,03%
-11,13%

Nota-se apenas o aumento na conta de pessoal
no percentual de 9,27% em comparação ao ano
anterior.
Isto se deve, principalmente, ao reajuste de 4,71%
sobre os salários-base, funções gratificadas,
auxílio alimentação e auxílio creche dos
empregados do CAU/MG a partir do mês de janeiro
de 2020.
Ademais, entrou em exercício, após nomeação,
uma Arquiteta e Urbanista aprovada no Concurso
Público nº 01/2019, incrementando a folha de
pessoal do CAU/MG desde janeiro de 2020.
Nos demais agrupamentos, verifica-se significativa
redução de despesas em virtude, principalmente,
das medidas de contingenciamento e contenção de
despesas, bem como da suspensão das atividades
presenciais do Conselho.

4.2. Gestão Orçamentária e Financeira –
Medidas de Enfrentamento
.

Despesas com Pessoal:
•

Contingenciamento das nomeações pretendidas para o exercício de 2020 (Concurso Público nº
001/2019).

•

Contingenciamento das reposições de cargos que entraram em vacância no exercício.

•

Suspensão do pagamento do abono pecuniário de férias (Conversão de 1/3 em pecúnia).

•

Suspensão do pagamento do vale transporte devido ao regime de teletrabalho.

Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Física:
•

Suspensão do pagamento de verbas indenizatórias (Ex.: diárias).

Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica:
•

Suspensão dos pagamentos dos contratos inoportunos (sem prestação de serviço ou entrega de
objeto).

•

Concessão de descontos nos contratos em execução (descontos de 5 a 15%).

•

Contingenciamento das contratações não imprescindíveis.

•

Redução das despesas fixas da Sede e escritórios descentralizados (energia, água e manutenções).

4.2. Gestão Orçamentária e Financeira –
Distribuição Mensal da Despesa
O comportamento da despesa liquidada do CAU/MG no 1º Semestre do exercício de 2020 difere do comportamento
da despesa dos últimos anos.
Nos meses de abril, maio e junho, a despesa de 2020 foi bem inferior à média dos anos anteriores, o que é
explicado pelas circunstâncias e medidas de contingenciamento adotadas em razão da pandemia da COVID-19.
Nos demais meses, permanece dentro da média ou é maior:

4.2. Gestão Orçamentária e Financeira –
Comparativo Receita x Despesa
.

O resultado orçamentário é formado pela diferença entre as receitas realizadas e o somatório das despesas
liquidadas. Abaixo resultado orçamentário do 1º semestre de 2020.

Ano
Jan a Jun

Receita Orçamentária Despesa Orçamentária
R$
5.532.897,88 R$
3.537.131,29

Superávit Orçamentário
R$
1.995.766,59

O gráfico abaixo mostra que a Despesa Orçamentária dos meses de janeiro a junho corresponde a 63,93% da
Receita Orçamentária.

4.2. Gestão Orçamentária e Financeira Comparativo Receita x Despesa
.

O gráfico abaixo mostra o resultado orçamentário mensal para o período de janeiro a junho. O superávit
acumulado no período de janeiro a junho totaliza R$ 1.995.766,59.

4.2. Gestão Orçamentária e Financeira Superávit
.

O gráfico abaixo mostra o superávit acumulado no período janeiro a junho de 2017 a 2020. Verifica-se que o
superávit do exercício de 2020 ultrapassa o acumulado dos anos de 2017 e 2018 mas fica abaixo ao ano de 2019
em R$ 323.355,43 o que representa uma queda de 13,94%.

4.3. Gestão de Licitações e Contratos
As licitações e contratos realizados pelo CAU/MG são preponderantemente amparados pela Lei nº 8.666/1993, que
institui normas gerais de licitações e contratos da Administração Pública, bem como pela Lei nº 10.520/2002, que institui
a modalidade de licitação denominada pregão.
O Gráfico abaixo apresenta o percentual liquidado por modalidade de contratação (Pregão Eletrônico; Adesão a Ata de
Registro de Preços; Chamamento Público, Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação), considerando a
segmentação da despesa como um todo no 1º semestre de 2020.

4.4. Gestão da Tecnologia da Informação
Apesar de ser localmente gerida pela Gerência

O CSC gerencia serviços como o Sistema de

Administrativa e Financeira composta, inclusive, por

Comunicação e Informação do CAU (SICCAU)

um do Assistente de Tecnologia da Informação
concursado, ao CAU/MG resta poucas observações

e o Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO),
além de informações contábeis e gerenciais

sobre

internas do conjunto autárquico do CAU

a

área

específica

de

Tecnologia

da

Informação. Isto porque as responsabilidades locais

(Sistemas do IMPLANTA) .

estão voltadas preponderantemente à área de
hardware.

Os

custos

são

compartilhados

CAU/BR, o CAU/DF e os CAU/UF.
Nesse sentido, os principais softwares utilizados
pelo CAU/MG são gerenciados pelo CAU/BR
mediante o Centro de Serviços Compartilhados
(CSC). O Gerenciamento nacionalizado propicia:
-

a unificação/uniformização e ampliação da

-

prestação de serviços em todo o país; e
a economia de escala na compra de tecnologias
e treinamentos dos usuários.

entre

o

4.5. Gestão Patrimonial e Infraestrutura
O CAU/MG segue, com as devidas adaptações, os normativos expedidos pelo CAU/BR, quanto aos
procedimentos de aquisição, baixa e na depreciação/amortização dos seus bens patrimoniais. O gráfico abaixo
mostra a composição do imobilizado do CAU/MG até 30/06/2020.

No 1º semestre de 2020 não
foram adquiridos itens do
imobilizado.

4.6. Gestão de Custos
O orçamento do CAU/MG reflete seu Plano de Ação. Cada Projeto e ou Atividade, definida no Plano de Ação,
possui um centro de custos que está vinculado ao objetivo estratégico principal ou ao resultado previsto no Plano
de Ação.
A execução do orçamento é acompanhada, mensalmente, pela Gerência Administrativa e Financeira e pela
Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG. O Gráfico abaixo demonstra a realização e execução do
orçamento para as despesas e receitas do CAU/MG no 1º semestre de 2020.

4.6. Gestão de Custos
Por sua vez, os dois próximos gráficos demonstram a execução do orçamento por centro de custos.

4.6. Gestão de Custos
Segue o outro gráfico (orçamento por centro de custos).

4.7. Sustentabilidade Ambiental
- As principais ações do CAU/MG na área da
sustentabilidade ambiental tem se voltado para a
realização de eventos técnicos em consonância com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
dentre eles o Objetivo 11: “Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes
e sustentáveis.”
- Além dessas iniciativas, na sede do CAU/MG, foi
praticamente abolido o uso de copos e demais
materiais
plásticos
descartáveis,
além
de
constantemente incentivado a redução de impressões,
bem como a utilização de folhas rascunho e, se
necessário, do uso da frente e verso da folha de papel.
Há um ambiente separado que se destina
exclusivamente para o arquivamento de folhas já
utilizadas para rascunho.
- Sabe-se que muito ainda pode e deve ser feito,
constituindo um desafio para a gestão a adoção das
seguintes medidas: a) preferência pela aquisição de
produtos com menos consumo de matéria-prima e
maior quantidade de conteúdo reciclável; b) preferência
nas aquisições de bens/produtos reciclados; e c)
preferência nas aquisições de bens/produtos passíveis
de reutilização, reciclagem ou reabastecimento.

A perspectiva é que, com o distanciamento social
em razão da pandemia da COVID-19, possa-se
desenvolver, de forma mais acelerada, outras
medidas para a redução do consumo de recursos
naturais e produção de resíduos poluentes,
especialmente porque tais medidas foram
aceleradas em razão do regime de teletrabalho.

Observações Finais:
1. Conforme Deliberação DCPFi-CAU/MG Nº 152.3.1/2020, de 14 de agosto de 2020, estão
aprovados os procedimentos e resultados contábeis do CAU/MG, referentes ao período de janeiro
a junho 2020.
2. Compõe este Relatório uma Planilha Auxiliar, como anexo, nos moldes da Prestação de
Contas exigida pelo CAU/BR.

FIM
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