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No 1º Semestre de 2021 enfrentamos mais um período de

desafios devido à pandemia do COVID-19, tendo sido fundamental

que permanecêssemos saudáveis e unidos na adoção de medidas

de prevenção, sempre solidários a todas as pessoas afetadas por

esta situação.

Apresento aqui importantes resultados alcançados que

decorreram das diversas oportunidades de (re)pensarmos

coletivamente ações e projetos realizados pelo e com o CAU/MG,

nestes primeiros 180 dias de 2021.

 Executamos mais de 35% do investimento programado para a

Fiscalização, alcançando 409 municípios mineiros (48% do Estado)

com ações integradas de fiscalização.

 Foram aprovados no Conselho mais de 1.300 novos registros de

profissionais de arquitetura e urbanismo.

 Atingimos a marca de quase 50% dos nossos investimentos

programados para o Atendimento e, mesmo diante das medidas de

distanciamento social, nossos serviços foram acessados por

aproximadamente 16 mil pessoas.

 Ensejando esforços de comunicação com a sociedade, realizamos

três eventos on-line, que contaram com a adesão e participação ao

vivo de mais de 370 pessoas cada, sendo que o canal do CAU/MG

na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube, atingiu a

marca de mais de 6,5 mil visualizações no período.

 Além disso, tivemos cerca de 240 mil visualizações em nosso site

institucional, enquanto nossos perfis nas redes sociais somaram

mais de 250 mil impressões em posts exibidos às usuárias e

usuários.

 Monitoramos e cumprimos as metas previstas para os nossos

indicadores de desempenho do Planejamento Estratégico aplicado

a todo conjunto autárquico CAU.

 Estivemos presentes em 16 eventos externos, com representantes

do CAU/MG em debates e palestras.

 Aprovamos um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, com

100% de adesão pelos funcionários do Conselho.

 Finalmente, destacamos as diversas colaborações e participações,

de conselheiros, empregados e profissionais de Arquitetura e

Urbanismo, na construção do Plano de Ação para o triênio 2021-

2023, bem como, na elaboração deste Relatório Semestral.

Maria Edwiges Sobreira Leal
(Presidente do CAU/MG) 

presidente@caumg.gov.br

MENSAGEM DA PRESIDENTE
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1. VISÃO GERAL 
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO



O conjunto autárquico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, que compreende a Unidade
Nacional (CAU/BR), a Unidade do Distrito Federal (CAU/DF) e as Unidades 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”.

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

1.1 DEFINIÇÃO GERAL



1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

D
is

po
ní

ve
l e

m
: h

ttp
s:

//t
ra

ns
pa

re
nc

ia
.c

au
m

g.
go

v.
br

/?
pa

ge
_i

d=
27

97

No 1º semestre de 2021, o CAU/MG aprovou a extinção da função gratificada “Gestão de Atendimento” e criou a função gratificada
“Coordenação de Atendimento”. Como o organograma é parte integrante do Regimento Interno do CAU/MG, essa e outras alterações que virem
necessárias estão com providências programadas para o 2º Semestre.

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 pela 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.

Maria Edwiges Sobreira Leal
(Presidente) 

presidente@caumg.gov.br

Ademir Nogueira de Ávila
(Vice-presidente)

cons.ademir.nogueira@caumg.gov.br

Elaine Saraiva Calderari
(Comissão de Organização e Administração)

cons.elaine.calderari@caumg.gov.br

Rosilene Guedes Souza
(Comissão de Planejamento e Finanças) 

cons.rosilene.guedes@caumg.gov.br

Fábio Almeida Vieira
(Comissão de Exercício Profissional)

cons.fabio.vieira@caumg.gov.br

Cecília Maria Rabelo Geraldo
(Comissão de Ética e Disciplina)

cons.cecilia.geraldo@caumg.gov.br

Luciana Bracarense Coimbra Veloso
(Comissão de Ensino e Formação)

cons.luciana.coimbra@caumg.gov.br

1.3 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



Assim como em 2020, o primeiro semestre
de 2021 foi marcado pelo impacto causado
pela Pandemia do novo Coronavírus. Desde
março de 2020, a equipe administrativa do
CAU/MG está trabalhando remotamente,
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
também têm ocorrido remotamente. Com o
evolução dos resultados apontados através
do Programa Minas Consciente do Estado
de Minas Gerais, planeja-se o retorno ao
trabalho presencial a partir de agosto de
2021, com sistema de revezamento e
reuniões em formato híbrido.

No Brasil, a inflação registrada em junho de
2021 foi de 0,53% segundo o IPCA, sendo
que a previsão do mercado é de superar a
meta de 3,75% para o ano de 2021.
Conforme análise apresentada pela
Fundação João Pinheiro, disponível em:
http://novosite.fjp.mg.gov.br/fjp-apresenta-
resultados-do-pib-de-minas-gerais-no-1o-
trimestre-de-2021/, o setor da construção

civil em Minas Gerais apresentou
desempenho superior ao observado em
cenário nacional. Desta forma, apesar da
situação ainda desafiadora e instável
gerada pela crise econômica, o CAU/MG
executou receita acima do esperado para o
primeiro semestre.

Perante o cenário de vulnerabilidade social
nas grandes cidades, agravado pela
pandemia da COVID-19, o CAU/MG
aprovou a abertura no 2º semestre de
edital de chamamento público de patrocínio
com o tema “Casa saudável – Moradia
digna” que reforça o trabalho de promoção
de melhores condições de vida para as
populações mais vulneráveis.

Completam o atual cenário externo as
diversas proposições legislativas que 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.

1.5 CENÁRIO EXTERNO
21.292.666

POPULAÇÃO TOTAL DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

DISTRIBUÍDA EM 853
MUNICÍPIOS
(fonte: IBGE)

16.799
PROFISSIONAIS 

ARQUITETOS E URBANISTAS 
ATIVOS

(fonte: IGEO CAU)

1.785
EMPRESAS DE 

ARQUITETURA E 
URBANISMO ATIVAS

(fonte: IGEO CAU)

93 
CURSOS PRESENCIAIS DE 

ARQUITETURA E 
URBANISMO (fonte: e-MEC)

http://novosite.fjp.mg.gov.br/fjp-apresenta-resultados-do-pib-de-minas-gerais-no-1o-trimestre-de-2021/


2. GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA, ALOCAÇÃO 
DE RECURSOS



2.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Em 2019 houve a expedição da Portaria Presidencial
do CAU/BR nº 284, de 20/12/2019
(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/),
criando um 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, cujos
trabalhos se iniciaram em meados de 2020, com prazo
conclusivo estimado para 30/06/2020. Não obstante,
com o advento da pandemia da Covid-19 e
priorizações decorrentes, se fez necessário protelar-se
a conclusão dos referidos trabalhos para 30/06/2021.

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, conforme segue.

Estrutura de Governança do CAU

I. Instâncias externas:

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de apoio:

• Auditoria independente

•Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário

• Conselho Diretor

• 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:

• Comissões de Administração e de Finanças

• Controladoria

• Auditoria interna

• Ouvidoria

https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/


Figura: Sistema de Governança do CAU

2.2 SISTEMA DE GOVERNANÇA
2.2.1. GOVERNANÇA CAU/BR



Figura: Sistema de Governança CAU/MG

2.2 SISTEMA DE GOVERNANÇA
2.2.2. GOVERNANÇA CAU/MG



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. Registra-se que, no 1º
Semestre, um conselheiro precisou afastar-se por
motivos pessoais.
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 das reuniões do CEAU:

2.3 ORGANIZAÇÃO DO CAU/MG



1- COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF-CAU/MG

• LUCIANA BRACARENSE COIMBRA VELOSO (Titular) 
Coordenadora
LUIS PHILLIPE GRANDE SARTO (Suplente)

• SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO CARDOSO AYRES 
(Titular) –Coordenador adjunto
MARIA DEL MAR FERRER POBLET (Suplente)

• GUSTAVO ROCHA RIBEIRO (Titular)
DENISE AURORA NEVES FLORES (Suplente)

2- COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED-CAU/MG

• CECILIA MARIA RABELO GERALDO (Titular) Coordenadora
ANA CARLA DE CARVALHO(Suplente)

• JOAO PAULO ALVES DE FARIA (Titular) – Coordenador adjunto
SIDCLEI BARBOSA (Suplente)

• ILARA REBECA DURAN DE MELO (Titular)
FERNANDA CAMARGO FERREIRA (Suplente)

• MICHELA PERIGOLO REZENDE (Titular)
ADRIANE DE ALMEIDA MATTHES (Suplente)

3- COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/MG

• FABIO ALMEIDA VIEIRA (Titular) – Coordenador
REGINA COELI GOUVEIA VARELLA (Suplente)

• LUCAS LIMA LEONEL FONSECA (Titular) – Coordenador adjunto
EMMANUELLE DE ASSIS SILVEIRA (Suplente)

• ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA (Titular)
PAULO VICTOR YAMIM PEREIRA (Suplente)

• FELIPE COLMANETTI MOURA (Titular)
THAIS RIBEIRO CURI (Suplente)

• RAFAEL DECINA ARANTES (Titular)
ISABELA STIEGERT (Suplente)

4- COMISSÃO 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 MYSSIOR (Titular)
RAMON DUPLÁA SOARES PINHEIRO DE ARAÚJO 
MOREIRA (Suplente)

5- COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS –
CPFi-CAU/MG

• ROSILENE GUEDES SOUZA (Titular) – Coordenadora
LARISSA MENDES MOREIRA (Suplente)

• MARIANA FERNANDES TEIXEIRA (Titular) –
Coordenadora adjunto
MARCIO CESAR ANTUNES JUNIOR (Suplente)

• ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA
CLAUDIA ALKMIM GUIMARAES TEIXEIRA (Suplente)

• FERNANDA BASQUES MOURA QUINTAO
MARCELO GOULART DE SENA (Suplente)

• JOAO HENRIQUE DUTRA GRILLO (Titular)

COMISSÕES ORDINÁRIAS

2.3.1 QUEM É QUEM (CONSELHEIROS)



3- COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL –
CPUA-CAU/MG

• SERGIO MYSSIOR (Titular) – Coordenador
RAMON DUPLÁA SOARES PINHEIRO DE ARAÚJO 
MOREIRA (Suplente)

• CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE (Titular) –
Coordenador adjunto
CLAUDIA BERNADETH RIBEIRO (Suplente)

• ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA (Titular)
CLAUDIA ALKMIM GUIMARAES TEIXEIRA (Suplente)

• MARIA CAROLINA NASSIF DE PAULA (Titular)
VALMIR ORTEGA (Suplente)

• MARIANA FERNANDES TEIXEIRA (Titular)
MARCIO CESAR ANTUNES JUNIOR (Suplente)

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

• LUCAS LIMA LEONEL FONSECA (Titular) – Coordenador
EMMANUELLE DE ASSIS SILVEIRA (Suplente)

• FELIPE COLMANETTI MOURA (Titular) – Coordenador adjunto
THAIS RIBEIRO CURI (Suplente)

• FABIO ALMEIDA VIEIRA (Titular)
REGINA COELI GOUVEIA VARELLA (Suplente)

• RAFAEL DECINA ARANTES (Titular)
ISABELA STIEGERT (Suplente)

• ROSILENE GUEDES SOUZA (Titular)
LARISSA MENDES MOREIRA (Suplente)

2- COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL – CPC-CAU/MG

• SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO CARDOSO AYRES 
(Titular) – Coordenador
MARIA DEL MAR FERRER POBLET (Suplente)

• LUCIANA BRACARENSE COIMBRA VELOSO (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)

COMISSÕES ESPECIAIS

2.3.1 QUEM É QUEM (CONSELHEIROS)



COLEGIADO DE ENTIDADES DOS ARQUITETOS E URBANISTAS - CEAU-CAU/MG

CAU/MG
Presidente CAU/MG: Maria Edwiges Sobreira Leal
Coordenador CEF-CAU/MG: Luciana Bracarense Coimbra Veloso
Coordenador CEP-CAU/MG: Fábio Almeida Vieira

ASBEA-MG Presidente: Fernanda Basques Moura (Coordenadora CEAU)
Suplente: Júlio Guerra Torres

IAB-MG
Presidente: Iracema G. de Abreu Bhering
1º Secretário: Antônio Henrique Villela Alves (Coordenador adjunto 
CEAU)

SINARQ-MG  

FENEA
(entidade 
convidada)

Presidente: Matheus Guerra Cotta
Suplente:

Diretora Regional: Maria Victória Podboy

2.3.1 QUEM É QUEM (CONSELHEIROS)



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 junho de 2021, a partir de
um processo participativo envolvendo todos os
seus conselheiros, empregados, e sociedade em
geral (através de consulta pública) o seu Plano de
Ação para o triênio 2021-2023, com base no
Planejamento Estratégico do CAU e na inclusão
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
previstos na Agenda 2030 da ONU.

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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R$  851.209,12  

R$  705.540,24 

R$ 368.940,59 

R$  840.990,62 

R$ 0,00 

R$ 0,00

R$ 0,00

2.5 MAPA ESTRATÉGICO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS



4 2 2 2 3 5 6 3 1

Tornar a fiscalização 
um vetor de melhoria 

do exercício da 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Assegurar a eficácia 
no atendimento e no 
relacionamento com 

os Arquitetos e 
Urbanistas e a 

Sociedade

Estimular a produção 
da Arquitetura e 
Urbanismo como 
política de Estado

Fomentar o acesso da 
sociedade à 
Arquitetura e 
Urbanismo

12,0% 
% da RAL

10,0%
da RAL

11,9% da RAL 5,2% da RAL 0,00% da 
RAL

0,00% da 
Folha

0,00 % da 
RAL

Estimular o 
conhecimento, o uso de 
processos criativos e a 
difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Aprimorar e inovar os 
processos e as ações

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

Desenvolver 
competências de 

dirigentes e 
colaboradores

Fomentar o acesso da 
sociedade à 
Arquitetura e 
Urbanismo

2

0,014% da 
RAL

2.6 PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Legenda:
1. RAL – Receita de Arrecadação Líquida

2. % Alocação de recursos – % aprovados (Previstos)
3. Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade



2.7 CADEIA DE VALOR
A Cadeia de Valor a seguir 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 e estão disponíveis através do link:
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=3710

https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=3710


3. RISCOS,
OPORTUNIDADES, 
PERSPECTIVAS.



Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR
realizou um levantamento junto a todos os
CAU/UF e ao CAU/BR por meio de um
“Questionário de Avaliação de Controles Internos
e Gestão de Riscos (QACI) visando avaliar o
nível de maturidade institucional nestes quesitos.

Não obstante, em 2020 o CAU/BR não tenha
implementado política de gestão de riscos, tal
deficiência será debelada em 2021,
conjuntamente com as ações do grupo de
trabalho criado para atuar nas ações de
estruturação e implantação dentre outros, de
Política de Gestão de Riscos e Controles
Internos, cujos trabalhos se iniciarão em março,
com prazo conclusivo estimado para junho de
2021. O resultado dos trabalhos serão
disseminados a todos os CAU/UF que poderão
implementar as adequações do modelo do
CAU/BR julgadas necessárias a cada realidade.

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 conta com os seguintes grupos de
responsáveis envolvidos com o gerenciamento de
riscos:

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

• 2ª linha de defesa – Controladoria e Gerência de
Planejamento e Gestão Estratégica – 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, Gerência
de Planejamento e Gestão Estratégica e
Auditoria Independente (abrangência: CAU/BR e
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



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.

Imagem ilustrativa disponível em:
http://www.idebrasil.com.br/blog/o-que-e-a-gestao-de-riscos-e-por-que-ela-e-importante/

Em termos de Contabilidade, o CAU/MG segue as
recomendações do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e as Normas Internacionais
de Contabilidade e Normas Brasileiras Contábeis
aplicadas ao Setor Público - NBCASP 16.9 de
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
e 16.10 AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE
ATIVOS E PASSIVOS EM ENTIDADES DO
SETOR PÚBLICO.

Os processos de compras do CAU/MG obedecem
às normas de licitação descritas na Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

3.1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

http://www.idebrasil.com.br/blog/o-que-e-a-gestao-de-riscos-e-por-que-ela-e-importante/


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 30/06/2021, 51
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: 50 Cíveis e 01
Trabalhista/Cível.

b) Ganhos recuperados
Considerando o período de apuração de
01/01/2021 a 30/06/2021, foram recuperados R$
928.681,31 (novecentos e vinte e oito mil
seiscentos e oitenta e um reais e trinta e um
centavos) por intermédio da cobrança
administrativa e/ou judicial de profissionais
(pessoa física) e empresas (pessoa jurídica)
devedoras de anuidades.

O quantitativo leva em consideração o
adimplemento de anuidades de 2012 (ano de
instalação do Conselho e da primeira anuidade
cobrada) até 2020 (exercício imediatamente
anterior ao período de apuração) pelos
profissionais e empresas devedoras.

c) Perdas estimadas
As perdas totais estimadas ao final de junho de 
2021 em processos judiciais, classificadas em 
razão do risco são:
•         Remoto: R$ 211.800,00
•         Possível: R$ 61.995,00
•         Provável: R$ 66.150,00
Total: R$ 339.945,00 (trezentos e trinta e nove 
mil novecentos e quarenta e cinco reais)

3.1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS



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. Patrocínio e Apoio Institucional

4.11. Acordos e Parcerias

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
permanentes 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 2021.

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



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 851.209,12

INVESTIMENTO REALIZADO

12,0 % da RAL

LIMITE ALCANÇADO

› Limite Estabelecido: Mínimo 15 % da 
Receita de Arrecadação Líquida

PRINCIPAIS AÇÕES E 
PROJETOS

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.

37,7 % do programado

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.

As ações de fiscalização possuem 
3 (três) frentes principais:

Atendimento a denúncias

4.1 FISCALIZAÇÃO

53%
PRINCIPAIS INDICADORES ALCANÇADOS

Índice da capacidade de fiscalização

16%
Índice da capacidade de atendimento

de  denúncias

17%
Índice de eficiência na conclusão de processos

de fiscalização

3%
Índice de presença profissional nas obras

e serviços fiscalizados



2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS 
DE FISCALIZAÇÃO

 2019 – 1850 ações em 444 municípios
 2020 – 2190 ações em 537 municípios
 2021 – 610 ações em 409 municípios

No primeiro semestre de 2021, o CAU/MG
realizou ações de fiscalização em 48% do total
de 853 municípios do Estado de Minas Gerais,
de modo que se realizaram ações integradas
em 80 municípios.

a) A fiscalização do CAU/MG realizou
cadastrou processos de fiscalização para
atividades de Arquitetura e Urbanismo
desenvolvidas em 129 municípios;

b) Através da verificação dos editais
publicados no Estado, que envolvem
serviços de Arquitetura e Urbanismo, 360
municípios tiveram pelo menos um Edital
fiscalizado.

4.1 FISCALIZAÇÃO RESULTADOS

Nos três mapas apresentados a seguir: um, das ações de fiscalização, refere-se àquelas que geraram
processos de fiscalização e que se encontram cadastrados no SICCAU, englobando as frentes de
fiscalização, como atendimento de denúncias e fiscalização de empresas (a), sendo que esta última a
principal frente de fiscalização neste primeiro semestre de 2021. Outro mapa, localiza a frente de
fiscalização de editais (b). Já o mapa ações integradas engloba todas as frentes de fiscalização citadas.



AÇÕES DE 
FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do CAU/MG 
realizou ações de fiscalização 
em 129 municípios. 

TRIÂNGULO MINEIRO E
ALTO PARANAÍBA

SUL DE MINAS

ZONA DA MATA 
E VERTENTES

LESTE DE 
MINAS

NORTE DE 
MINAS

CENTRAL

Elaboração: CAU/MG, jul. 2020. 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



360 municípios tiveram 
pelo menos um Edital 
fiscalizado.

TRIÂNGULO MINEIRO E
ALTO PARANAÍBA

SUL DE MINAS

ZONA DA MATA 
E VERTENTES

LESTE DE 
MINAS

NORTE DE 
MINAS

CENTRAL

Elaboração: CAU/MG, jul. 2020. 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



AÇÕES 
INTEGRADAS DE 
FISCALIZAÇÃO

Elaboração: CAU/MG, jul. 2020. 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

409 municípios
(48% do Estado) TRIÂNGULO MINEIRO E

ALTO PARANAÍBA

SUL DE MINAS

ZONA DA MATA 
E VERTENTES

LESTE DE 
MINAS

NORTE DE 
MINAS

CENTRAL



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, 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 registrado um significativo aumento dos
números nessa ação ao longo dos últimos 2 (dois)
anos.

Desta forma, em 2021, ampliou-se novas frentes de
fiscalização, focando em ações em meio virtual,
utilizando informações disponibilizadas no Sistema de
Informação de Comunicação do CAU (SICCAU), bem
como está prevista a retomada das ações in loco no
segundo semestre, tendo em vista a ampliação da
vacinação e a redução dos casos de infecção pelo
vírus, além da convocação realizada para o cargo de
Assistente de Fiscalização, cujo trabalho principal será
reforçar a equipe para buscarmos atender tal objetivo,
cujos custos já estavam previstos no orçamento.

DENÚNCIAS POR REGIONAL

4.1 FISCALIZAÇÃO DESAFIOS E PERSPECTIVAS



INDICADORES 
ALCANÇADOS

Assegurar a eficácia no 
atendimento e no 

relacionamento com os 
Arquitetos e Urbanistas 

e a Sociedade

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

R$ 705.540,24 

INVESTIMENTO REALIZADO

10,0% da RAL

LIMITE ALCANÇADO

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

AÇÕES DE 
ATENDIMENTO

RNON

Índice de Atendimento

Índice de satisfação com a demanda

100%

94%

48,8% do programado
Em todas as Regionais do estado
estão disponíveis:

- Atendimento presencial (seguindo 
restrições impostas pela Pandemia)
- Atendimento telefônico
- Correio eletrônico
- WhatsApp
- 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/

4.2 ATENDIMENTO

https://www.caumg.gov.br/atendimento/
https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/


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:

E-mail/SICCAU: 3.844
Telefone: 2.855
Presencial: 222
Whatsapp: 8.989

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 os
seguintes quantitativos de Atendimentos: por chat:
1.708, por Telefone: 1.420, por e-mail: 130.

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

Pesquisa de Satisfação do 
Atendimento
Os atendimentos realizados pelo CAU/MG são registrados
pelos auxiliares administrativos por meio de protocolo no
Sistema de Informação e Comunicação do CAU
(SICCAU), que envia uma cópia do registro para o e-mail
cadastrado em nosso banco de dados, no qual é
disponibilizado link para que seja realizada a avaliação do
atendimento. O atendimento recebeu 318 avaliações no
primeiro semestre de 2020, de modo que 94% dos
profissionais satisfeitos com o atendimento. Para o
mesmo período, em 2021, recebemos 1.244 avaliações, o
que representa um aumento de 290%, estando 94% dos
profissionais satisfeitos com o atendimento.

4.2 ATENDIMENTO RESULTADOS

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


4.2 ATENDIMENTO RESULTADOS
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Atendimento na
CENTRAL

Escritório 
Descentralizado do SUL 
DE MINAS Escritório 

Descentralizado da 
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VERTENTES1491
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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. Em 2020,
havíamos programado a aquisição
de tal sistema, contudo, tivemos
que contingenciar valores, devido
à pandemia do COVID-19. No
segundo semestre de 2021,
contrataremos serviço de telefonia
via internet, de modo que
esperamos que os índices de
satisfação do atendimento
cresçam 3%.

4.2 ATENDIMENTO DESAFIOS E PERSPECTIVAS
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PRINCIPAL INDICADOR 
ALCANÇADO

Promover o exercício 
ético e qualificado da 

profissão.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PRINCIPAIS

AÇÕES

Análise de processosÍndice de eficiência na conclusão

de processos éticos.

48,38%

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. 

R$ 840.990,62  * = 11,9% da RAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS
– TOTAL DE 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 Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação Líquida)

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL



O CAU/MG, através da sua Comissão de Ética
e Disciplina (CED), encaminhou no primeiro
semestre de 2021 : 46 intimações, 16 ofícios e
25 deliberações. Neste período, relatou e
decidiu sobre 15 processos e denúncias, sendo
que 31 processos estiveram em tramitação.
Foram realizadas 03 audiências de instrução e
conciliação.
O gráfico ao lado demonstra a proporção de
processos em tramitação por cada região onde
ocorreu o fato gerador.

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL RESULTADOS

Região onde ocorreu o fato

Belo Horizonte e Região Metropolitana
Montes Claros e Norte de Minas
Uberlândia e Triângulo Mineiro
Juiz de Fora e Zona da Mata
Ipatinga e Vale do Rio Doce

Região Total

Belo Horizonte e Região Metropolitana 17

Montes Claros e Norte de Minas 1

Uberlândia e Triângulo Mineiro 7

Juiz de Fora e Zona da Mata 4

Ipatinga e Vale do Rio Doce 1

Poços de Caldas e Sul/Sudoeste de Minas 1



O gráfico ao lado demonstra a proporção dos
processos ético-disciplinares do período
distribuídos pelos seus diversos motivos
geradores, isto é, referem-se às principais
causas das supostas faltas éticas.

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL RESULTADOS

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.

Motivação Total
Negligência, imprudência e imperícia. 11
Descumprimento contratual. 6
Obra irregular. 0
Alteração em obra ou projeto sem consulta ao profissional
que a realizou. 2
Acobertamento. 0
Uso de cargo público para se beneficiar. 3
Crime ambiental. 0
Reserva técnica. 0
Falta de pagamento. 0
Ausência de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. 0
Plágio 1
Diversos. 8



4.3 ÉTICA PROFISSIONAL RESULTADOS

Tempo de tramitação do 
processo/denúncia na CED/MG

Até 6 meses (até 180 dias).

Entre 6 meses e 1 ano (de 181 dias a 365 dias).

Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses (de 366 dias a 540
dias).

Entre 1 ano e 6 meses e 2 anos (de 541 dias a 730
dias).

Acima de 2 anos (de 731 dias em diante).

Para a geração do gráfico
comparativo do tempo de tramitação
do processo/denúncia na CED/MG foi
necessário a subtração de 16 destes
processos/denúncias que ainda se
encontram em posse da CED/MG.
Portanto, foram considerados o
número de 15 processos/denúncias
da onde foi possível extrair o dado
necessário.

TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO
PROCESSO/DENÚNCIA NA CED/MG Total

Até 6 meses (até 180 dias). 7
Entre 6 meses e 1 ano (de 181 dias a 365
dias). 3
Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses (de 366 dias a
540 dias). 3
Entre 1 ano e 6 meses e 2 anos (de 541 dias a
730 dias). 1
Acima de 2 anos (de 731 dias em diante). 1



O CAU/MG busca o cumprimento
do objetivo principiológico da Ética
e Disciplina, 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 trabalho rotineiro
de recebimento de denúncias,
abertura de denúncias de ofício,
julgamento de admissibilidade das
mesmas, instrução processual e
julgamento do mérito.

Entende-se como necessária a
Revisão das Deliberações da CED-
CAU/MG que instituem
procedimentos na tramitação dos
processos ético-disciplinares:
Deliberações CED-CAU/MG n°s
08/2018 e 02/2019.

4.3 ÉTICA PROFISSIONAL DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Ao lado imagem da capa do Código de ética 
e Disciplina, disponível em:

https://www.caumg.gov.br/wp-
content/uploads/2016/05/Codigo_Etica_Arqui

tetos.Urbanistas_CAUBR.pdf

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


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

OBJETIVO ESTRATÉGICO PRINCIPAIS
PROJETOS/AÇÕES

RNON

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

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.

* 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.

(Limite Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação Líquida)R$ 840.990,62  * = 11,9% da RAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS
– TOTAL DE 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 Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação Líquida)

4.4 ENSINO E FORMAÇÃO



O CAU/MG, através da sua Comissão de Ensino e
Formação (CEF), concluiu os seguintes processos:
• Aprovação de Registro Profissional de diplomados

no Brasil: 1.356 profissionais registrados;

• Registros Profissionais de egressos de curso na
modalidade à distâncias, efetivados por força de
liminar judicial: 7 registros efetivados;

• Aprovação de Registro Profissional de diplomados
no Exterior: 1 profissional registrado;

• Anotação de título de Especialização em
Engenharia de Segurança do Trabalho: 12 títulos
anotados;

• Anotação de curso de Pós-graduação: 17 cursos
anotados.

Além disso, deliberou sobre outros assuntos, com
destaque para:

 Posicionamento da CEF-CAU/MG acerca da
efetivação de Registro Profissional de egressos de
cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo
na modalidade de ensino à distância (EAD);

 Aprovação do Edital CEF-CAU/MG nº 01/2021,
referente à Premiação dos Trabalhos de Conclusão
de Curso do CAU/MG – Premiação TCC/2021;

 Análise do Ofício nº 010/2021 – FCTE, encaminhado pela
Procuradoria Institucional da UninCor - Universidade Vale
do Rio Verde, e manifestação acerca de convite para visita
in loco na IES;

 Resposta a consulta à CEF-CAU/MG, que questiona sobre
atribuições profissionais: Estudo de emissão de poluentes
para propostas do Plano de Mobilidade;

 Análise de demanda encaminhada pela Secretaria de Meio
Ambiente de Uberaba, por meio OFÍCIO Nº 43/2021, com
questionamentos acerca de atribuições profissionais,
conforme Protocolo SICCAU N. 1282892/2021;

 Encaminhamento à CEF-CAU/BR de informações
recebidas, referentes ao processo que trata de análise de
inclusão de título complementar de “Engenheiro (a) de
Segurança do Trabalho (Especialização)” deferida pelo
CAU/MG e indeferida pelo CAU/SP e encaminhada à CEF-
CAU/BR;

 Resposta a questionamento quanto às atribuições
consideradas como responsabilidade técnica de arquitetos
e urbanismo;

 Apreciação da situação das solicitações de registro
profissional de egressos de cursos EAD.

4.4 ENSINO E FORMAÇÃO RESULTADOS



4.4 ENSINO E FORMAÇÃO DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Em 2021, ainda sob impactos da pandemia da
COVID-19, em termos de Ensino e Formação, há
fortes 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.

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.

Imagem disponível em: https://www.caumg.gov.br/ensino/



INDICADOR 
ALCANÇADO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

R$ 368.940,59  

INVESTIMENTO REALIZADO

5,2% da RAL

LIMITE ALCANÇADO

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

PROJETOS E AÇÕES

RNON

171.144
acessos à página 

do CAU

41,7 % do programado - 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”.

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e 

comunicação com a 
sociedade

4.5 COMUNICAÇÃO



4.5 COMUNICAÇÃO RESULTADOS

31.133 - CURTIDAS DA PÁGINA
43.538 - IMPRESSÕES
25.469 - ALCANCE

67% PÚBLICO FEMININO
33% PÚBLICO MASCULINO

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

FACEBOOK CAU/MG
facebook.com/caumgoficial

229 - SEGUIDORES
819 - CONEXÕES
4.640 - IMPRESSÕES DA PÁGINA
2.157 - ALCANCE DA PÁGINA

LINKEDIN CAU/MG
linkedin.com/company/caumg

403 - SEGUIDORES DA PÁGINA
19.400 - IMPRESSÕES

48% PÚBLICO FEMININO
52% PÚBLICO MASCULINO

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

TWITTER CAU/MG
twitter.com/caumgoficial

1.490 – INSCRITOS NO CANAL
6.740 – VISUALIZAÇÕES
62.700 – IMPRESSÕES

68% PÚBLICO FEMININO
32% PÚBLICO MASCULINO

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

YOUTUBE CAU/MG
youtube.com/arquiteturacaumg

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

75.943 - USUÁRIOS
171.144 - SESSÕES
245.616 - VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

56% PÚBLICO FEMININO
44% PÚBLICO MASCULINO

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

Números totais dos Canais de Comunicação

9.610 - SEGUIDORES DA PÁGINA
121.107 - IMPRESSÕES
35.352 - ALCANCE

67% PÚBLICO FEMININO
33% PÚBLICO MASCULINO

GÊNERO DA AUDIÊNCIA

INSTAGRAM CAU/MG
instagram.com/caumgoficial



4.5 COMUNICAÇÃO DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O primeiro semestre de 2021 foi um período
de transição e organização. Com o início de
uma nova gestão, novas propostas e formas
de trabalhar foram apresentadas, sendo
necessário planejar e pensar novas ideias e
formas de agir para atender uma nova
presidência e um plenário majoritariamente
renovado.

Parte do que se planeja cumprir em
questões de comunicação e divulgação do
Conselho e seus serviços, está apoiado na
nova contratação a ser concluída em julho
de 2021. Com a agência que irá prestar os
serviços de comunicação integrada, espera-
se uma disseminação mais ampla do que é
a arquitetura e urbanismo pelo Estado de
Minas Gerais, enquanto o CAU/MG é
apresentado como um órgão no qual
sociedade e profissionais podem contar.

Ao mesmo passo em que a empresa
contratada atua nessa divulgação, torna-se
viável a busca e adequação de novos meios
de comunicação para atender de forma
híbrida as necessidades de ações
presenciais, paralelas às remotas. Uma vez
que avança cada vez mais a vacinação da
população contra a Covid-19, eventos e
reuniões com presenças físicas e virtuais
dos envolvidos e interessados tomarão o
lugar do novo padrão.

Mas o distanciamento continua, e continua
também o trabalho do CAU/MG em levar a
informação aos profissionais e estudantes
de arquitetura e urbanismo, bem como a
sociedade em geral de forma célere e
segura. Teremos no segundo semestre
novas ferramentas que vão auxiliar nesse
esforço.

RETORNO DO PRESENCIAL, FORMATOS HÍBRIDOS 
E UM NOVO ESFORÇO EM COMUNICAÇÃO

E-MAIL MKT MAIS
EFICAZES

NOVO CANAL NO
WHATSAPP

GARANTIR A BOA 
COMUNICAÇÃO NO 
FORMATO HÍBRIDO



INDICADOR 
ALCANÇADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO PRINCIPAIS AÇÕES

124%
Índice de difusão de 
conhecimento em 
eventos próprios

- Debate “CIDADE PARA AS MULHERES”, 
em março, convidando para um “bate-
papo” sobre a Arquitetura e Urbanismo com 
a Presidente, do CAU/MG, mulheres que 
atuam no mercado profissional e 
representam o Colegiado de Entidades dos 
Arquitetos e Urbanistas – CEAU, 
assegurando uma rica troca de 
experiências DELAS;

- Encontro virtual “POLÍTICAS PÚBLICAS –
ATHIS” em dois dias de junho, com 
agentes ligados à pauta da habitação 
social, para dar bases para discussão e 
construção de uma política pública no 
Estado de Minas Gerais fundada no 
urgente cumprimento da Lei 11.888/2008 
pelos municípios mineiros;

- Fruto do TCT entre o CAU/MG e o 
Sebrae/MG, junto promoveram o evento 
virtual “GESTÃO DE NEGÓCIOS EM 
ARQUITETURA: Aprender para 
empreender” que divulgou uma série de 
ações voltadas para a capacitação 
empresarial, com condições especiais para 
os profissionais registrados no Conselho. 

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

Urbanismo

4.6 EVENTOS e outras divulgações

INDICADOR 
ALCANÇADO

100%
Índice de alcance das 
melhores práticas (%)



 Em virtude da necessária extensão no tempo das medidas de
distanciamento social por razão da pandemia do COVID-19,
todos os três eventos realizados no 1º semestre ocorreram em
formato virtual não requerendo custos diretos de execução,
senão do próprio apoio técnico das Assessorias do CAU/MG.

 Os eventos reuniram participação ao vivo de aproximadamente
370 pessoas.

 O público alcançado pelos eventos e materiais produzidos e
distribuídos pelo CAU/MG somou o total 3.934 pessoas (cf.
somatória do registro de visualizações na página do Sympla e
YouTube).

 Considerando os três eventos realizados, foram produzidos 18
(dezoito) materiais informativos específicos para seis veículos
de divulgação diferentes, (cf. somatória do sítio eletrônico
Sympla, YouTube e divulgação no sítio eletrônico, mailing,
Facebook, Instagram próprios do CAU/MG).

4.6 EVENTOS e outras divulgações RESULTADOS

Acesse o evento em: https://www.youtube.com/watch?v=kkcVSS4XE9A. 

Acesse o evento em: https://www.youtube.com/watch?v=0FK_gPiPPP8. 

Acesse o evento em: https://www.youtube.com/watch?v=2j-yGgWs8AY.  

https://www.youtube.com/watch?v=kkcVSS4XE9A
https://www.youtube.com/watch?v=0FK_gPiPPP8
https://www.youtube.com/watch?v=2j-yGgWs8AY


INDICADORES 
ALCANÇADOS

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e 

na gestão urbana

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRINCIPAIS AÇÕES

37%

68%
Índice de municípios que possuem um

órgão de planejamento urbano

• Proposta de Chamamento Público de Patrocínio elaborada pela CPUA-CAU/MG a fim de
premiar boas práticas na Arquitetura e Urbanismo no campo da política urbana e
ambiental.

• Diretrizes definidas pela CPUA-CAU/MG para edital de seleção de projetos que
contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo em Minas Gerais na
modalidade de Patrocínio Técnico e/ou Cultural, com enfoque nos 20 anos do Estatuto da
Cidade.

• A CPUA-CAU/MG definiu diretrizes para edital destinado ao desenvolvimento de conteúdo
pedagógico para ensino fundamental e médio sobre política urbana e ambiental que seja
de uso livre.

• Diretrizes definidas pela CPUA-CAU/MG para edital de credenciamento de instituições
para qualificar e capacitar Arquitetos(as) e Urbanistas para atuação em regularização
fundiária.

• Proposição manifestada pela CPUA-CAU/MG para a criação de frente parlamentar para
defesa da arquitetura, urbanismo e meio ambiente, em parceria com as demais comissões
afetas ao tema.

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

* 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.

(Limite Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação Líquida)R$ 840.990,62  * = 11,9% da RAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS
– TOTAL DE 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 Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação Líquida)

4.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

Índice de municípios que possuem Plano 
Diretor em cf. com os critérios da 

legislação



4.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL RESULTADOS

Em termos da Política Urbana e Ambiental, realizou-
se o planejamento das atividades e de entregas
alinhadas aos propósitos da Comissão Especial
Política Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/MG), das
quais destacam-se:

Aprovação da proposta de Chamamento Público de
Patrocínio elaborada pela CPUA-CAU/MG a fim de
premiar boas práticas na Arquitetura e Urbanismo no
campo da política urbana e ambiental.

Aprovação das diretrizes definidas pela CPUA-
CAU/MG para edital de seleção de projetos que
contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e
Urbanismo em Minas Gerais na modalidade de
Patrocínio Técnico e/ou Cultural, com enfoque nos
20 anos do Estatuto da Cidade.

Definição de diretrizes para edital de seleção para
desenvolvimento de conteúdo pedagógico para
ensino fundamental e médio sobre política urbana e
ambiental que seja de uso livre e enviar para a
aprovação do Conselho Diretor do CAU/MG

Aprovação de diretrizes definidas pela CPUA-
CAU/MG para edital de credenciamento de

instituições para qualificar e capacitar Arquitetos(as)
e Urbanistas para atuação em regularização
fundiária.

Realização de convênios e parcerias com entidades
para a promoção de ações conjuntas;

Estruturação de canal de comunicação permanente
com a sociedade.

Acesse a página de Política Urbana reaberta pela CPUA no 
sítio eletrônico do CAU/MG: 

https://www.caumg.gov.br/politica-urbana-ambiental /

https://www.caumg.gov.br/politica-urbana-ambiental


4.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O início de uma gestão envolve o planejamento das
atividades e o alinhamento aos objetivos e demandas da
sociedade. Ocorre que a Comissão de Política Urbana e
Ambiental (CPUA-CAU/MG) ainda não conta com
orçamento para a consecução de seus objetivos, o que
torna praticamente impossível a viabilização de entregas
alinhadas aos propósitos desta comissão especial.

Por isso tem sido desafiador percorrer pelos caminhos
administrativos e burocráticos da autarquia de forma a
aprovar as ações pelas instâncias competentes, bem
como incluir linha orçamentária para a consecução das
entregas focadas às políticas urbana e ambiental locais.

Contudo, observada a finalidade institucional do
Conselho e competências da CPUA-CAU/MG, em
parceria com as demais comissões afetas ao tema, tem-
se aproveitado da diversidade geográfica e territorial do
Estado para a construção de parcerias e convênios de
cooperação com os órgãos municipais e estaduais
dedicados à questão urbana e ambiental, formulação de
criação de frente parlamentar para defesa da arquitetura,
urbanismo e meio ambiente na Assembleia Legislativa.

O CAU/MG, através de Edital proposto pela CPUA, lembra 
dos 20 anos de vigência do Estatuto da Cidade. Imagem 

capa: OLIVEIRA, I. C. E. D. Estatuto da Cidade; para 
compreender. Rio de Janeiro: IBAM/DUMA, 2001. 64 p.



PRINCIPAL INDICADOR 
ALCANÇADO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

R$ 0,00

INVESTIMENTO REALIZADO

0,00 % da RAL

LIMITE ALCANÇADO

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

PRINCIPAIS AÇÕES

Índice de RRT mínima *

5,0 % 

0,00 % do programado

• Reunião conjunta entre a Presidente do CAU/MG, Cathis-CAU/MG e o diretor
de gestão urbana da Prefeitura de Congonhas, a fim de subsidiar os
trabalhos que o governo local pretende realizar, também, futuras ações
conjuntas.

• Definição das diretrizes do Edital de Patrocínio nº 001/2021 “Casa
saudável – Moradia Digna” pela Cathis/CAU/MG e elaboração da minuta do
edital pela COA/CAU/MG. Execução programada para o 2º semestre de
2021.

• Evento online “Políticas Públicas em Athis: Incentivo à implementação da
Lei Federal N° 11.888/2008” promovido pela Cathis-CAU/MG em parceria
com a Sedese/MG, em 23 e 24 de junho.

• Aprovação, em junho, da criação do projeto piloto de um núcleo de práticas
arquitetônicas na sede do IAB/DN e IAB/MG, conforme objetivos
estabelecidos pela Cathis-CAU/MG em cooperação com a Sedese/MG.

Fomentar o acesso da 
sociedade à Arquitetura e 

Urbanismo

4.8 ATHIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL

* Calculado com base no Cenário 
de Arrecadação CAU/BR



Ao final do primeiro semestre de 2021, o CAU/MG
preparou o Edital de ATHIS com o tema “Casa
saudável – Moradia digna” para o seu lançamento
no início do 2º semestre, em 12 de julho de 2021. O
chamamento destina-se ao trabalho de promoção
de melhores condições de vida para as
populações em situação de vulnerabilidade social,
frente à pandemia da COVID-19, obrigatoriamente,
em Minas Gerais. 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.

Diferente dos dois editais de 2020, essa edição vai
apoiar especificamente propostas que
visem qualificar a habitação social, promovendo
melhorias nas residências, especialmente nas
instalações hidrossanitárias, patologias construtivas,
conforto térmico (ventilação, iluminação) e qualidade
ambiental, com funções de complementar/suprir
ações de enfrentamento da pandemia da COVID-19.

4.8 ATHIS RESULTADOS

Edital disponível em: https://www.caumg.gov.br/athis-2021/

https://www.caumg.gov.br/athis-2021/


4.8 ATHIS 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 e permanência do quadro de
incertezas gerado na pandemia da COVID-19, em
2021.

Seja como for, o CAU/MG, especialmente através da
Comissão Especial de Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social (CATHIS-CAU/MG),
tem buscado promover e apoiar ações que venham
influenciar políticas locais de ATHIS e, por
decorrência, impulsionar o objetivo estratégico do
CAU de “Fomentar o acesso da sociedade à
Arquitetura e Urbanismo”.



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

Urbanismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 0,00 *
* Os eventos realizados no 1º semestre 

porque obedeceram as medidas de prevenção 
da COVID-19, ocorreram exclusivamente em 

formato on-line, não executando custos diretos 
relativos. Os valores previstos para o Edital 
não foram executados, uma vez que está 

programado para o 2º semestre.

INVESTIMENTO REALIZADO

PRINCIPAIS AÇÕES
• Em 18 de março, a Presidência do Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG)
reuniu-se com a CPC-CAU/MG para tratar de proposição da
regulamentação sobre o instrumento de Inventário de Bens
Culturais.

• Após discussão sobre ação sobre Patrimônio Cultural no
município de Oliveira, regional central, programou evento online
“Patrimônio Cultural: da Legislação a Valorização”, em 29 de
julho, com apoio da CED-CAU/MG e CPUA-CAU/MG.

• Apreciação e revisão pela CPC-CAU/MG da "Cartilha Patrimônio
Cultural, Proteção e Valorização", desenvolvida pela gestão
anterior do CAU/MG (cf. Deliberação CPC-MG Nº 25/2020).

• Debate na CPC-CAU/MG sobre diretrizes de Edital de Apoio
Institucional na modalidade Patrimônio Cultural.

• Debate na CPC-CAU/MG sobre a elaboração de Cartilha para os
Conselhos Municipais do Patrimônio Cultural com foco na
importância de profissionais qualificados, como arquitetos e
urbanistas, nas atividades de proteção ao Patrimônio Cultural.

• Proposta da CPC-CAU/MG para Manual de orientação aos
municípios para contratação de Consultorias do ICMS Patrimônio
Cultural, com enfoque nas atribuições dos arquitetos e urbanistas
como responsáveis técnicos.

• Proposta da CPC-CAU/MG de oficina de capacitação para os
órgãos de administração municipal cujo tema será a educação
patrimonial - metodologias e boas práticas.

4.9 PATRIMÔNIO CULTURAL



4.9 PATRIMÔNIO CULTURAL RESULTADOS

A atuação do CAU/MG na área do Patrimônio Cultural se dá,
principalmente, através da Comissão Especial de Patrimônio
Cultural, tendo os seguintes destaques, nesse 1º semestre de
2021:

• Devido mudanças na gestão do Iepha-MG, aguarda-se
retorno para o agendamento de reunião com seu novo
presidente para tratar de proposição da regulamentação
sobre o instrumento de Inventário de Bens Culturais ;

• Confirmação do evento online, para 29 de julho,
“Patrimônio Cultural: da Legislação a Valorização” que
contará com a participação do Dr. Marcos Paulo de Souza
do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios
(ICOMOS-Brasil) e do Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) com a apresentação “Introdução ao Direito do
Patrimônio Cultural: O papel dos municípios na proteção
do patrimônio”; do Professor Dr. Ítalo Stephan da
Universidade Federal de Viçosa (UFV) com a
apresentação “A atuação do Arquiteto e urbanista na
proteção do patrimônio cultural”; da Arquiteta e Urbanista
e Conselheira Titular Cecília Maria Rabelo, Coordenadora
da CED-CAU/MG, com a apresentação “Atuação de
profissionais em consonância com o código de ética”. O
evento contará com a mediação do Arquiteto e Urbanista e
Conselheiro Titular Sergio Ayres, Coordenador CPC-
CAU/MG.

• Da revisão da "Cartilha Patrimônio Cultural, Proteção e
Valorização“, discute-se na CPC-CAU/MG formas de
divulgação da cartilha revisada.

• Participação institucional, em 25 de fevereiro, no III
Seminário de Patrimônio Cultural de Varginha com o
tema “Memória, cidade e patrimônio” e no evento sobre
ambiência urbana no município de Caxambu, regional
sul de Minas.

• Confirmada participação, para 27 de julho, na 2ª
Reunião Extraordinária da Comissão de Patrimônio
Cultural do CAU/RS, com a participação de CPC’s de
Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco
e Bahia.



4.9 PATRIMÔNIO CULTURAL DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Conforme versa o art.99-B do Regimento Interno do
CAU/MG, O CAU/MG, através da Comissão de Patrimônio
cultural (CPC-CAU/MG) tem como atribuição “zelar pela
preservação do patrimônio cultural como política de Estado,
defender a participação dos arquitetos e urbanistas na
atuação direta e sua gestão”.

Nesse sentido, diante dos 853 municípios mineiros e da
diversidade sociocultural do nosso estado, recoloca-se
como principal desafio à CPC-CAU/MG, o reconhecimento
e a valorização de rico patrimônio cultural.

Assim como na gestão anterior, acredita-se que as
principais ações destinadas a promover as riquezas
materiais e imateriais de Minas Gerais sejam por meio de
oficinas temáticas e capacitação dos conselheiros
municipais.

Além disso, tem-se no ICMS Patrimônio Cultural, a
perspectiva de se garantir o protagonismo de
arquitetos(as) 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.

Imagem disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/. 

http://www.iepha.mg.gov.br/


Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como 
política de Estado

OBJETIVO ESTRATÉGICO 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.

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

* 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.

(Limite Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação Líquida)R$ 840.990,62  * = 11,9% da RAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS
– TOTAL DE 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 Estabelecido = mínimo 6% do total da Receita de Arrecadação Líquida)

4.10 ACORDOS E PARCERIAS



Termos e Acordos de Cooperação Técnica com
instituições públicas e privadas, e prefeituras municipais,
em vigência e tratativas em andamento:

• Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (ARMBH) – termo em vigência, assinado, em dez/20.

• Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas
Gerais (SEDESE/MG) – termo em vigência, assinado, em
out/20.

• Sebrae/MG – termo em vigência, assinado, em nov/20.

• PROEDUC (MPMG) – termo em vigência, assinado, em nov/20.

• CBMMG, MPMG e Crea-MG – termo em vigência, assinado, em
ago/20.

• Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) – termo em
vigência, assinado, em mai/20.

• Tribunal de Contas do Estado (TCE) – termo em vigência,
assinado, em dez/19.

• Ministério Público Federal – termo em vigência, assinado, em
nov/19.

• Ministério da Defesa do Exército Brasileiro 4ª Região – termo
em vigência, assinado, em jul/17.

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

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

• Associação Mineira de Municípios (AMM) – em negociação.

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

4.10 ACORDOS E PARCERIAS RESULTADOS
Fase final de assinatura do Acordo de Cooperação 
Técnica de abrangência internacional, entre o 
CAU/MG e o American Institute of Architects 
International Region (AIA IR).

Parceria com Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo (Secult) na elaboração do Plano de 
Salvaguarda do Patrimônio Documental Arquitetônico 
e Urbanístico de Minas Gerais.

Todos os termos e acordos estão disponíveis em:
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=122

https://www.caumg.gov.br/cemig-lanca-ead-gratuito-sobre-uso-seguro-de-energia/
https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=122


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 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. Acesse o Plano de Ação
em: https://www.caumg.gov.br/planejamento/.

4.10 ACORDOS E PARCERIAS DESAFIOS E PERSPECTIVAS

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


5. ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS E ÁREAS 
ESPECIAIS DE GESTÃO



5.1. GESTÃO DE PESSOAS

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° 0113.7.4.2021, de 20 de
abril de 2021. 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.

5.1.1 Regramentos e Composição



O Quadro de Pessoal do CAU/MG, até 30 de junho de 2021, é
composto por 43 empregados, 05 estagiários e 01 colaboradora
terceirizada.

No 1º semestre de 2021, ocorreram as seguintes movimentações
de pessoal:

- 6 (seis) admissões para os seguintes cargos:
Gerente Geral
Arquiteto Urbanista
Assistente de Fiscalização e Atendimento
Assistente de Fiscalização e Atendimento
Assistente Administrativo Financeiro
Assistente Administrativo Financeiro

- Substituição do empregado no Cargo de Gerente 
Administrativo Financeiro (ocupado por empregado do quadro 
efetivo);

- Desligamento da Coordenadora de Cobrança (a pedido);
- Ocupação do cargo de Secretário do Plenário, Conselho 

Diretor e Colegiado de Entidades (ocupado por empregado do 
quadro efetivo);

- Nomeação para a Função Gratificada de Gestora de 
Atendimento (ocupado por empregada do quadro efetivo);

- Nomeação para o cargo de Coordenador Técnico (ocupado por 
empregado do quadro efetivo);

- Ocupação do cargo de Assessor Jurídico (ocupado por 
empregado de livre provimento).

5.1. GESTÃO DE PESSOAS
5.1.2 Composição e movimentação



Os empregados do CAU/MG estão distribuídos em
nove áreas:

As despesas de pessoal no 1º Semestre de 2021
totalizaram R$ 1.713.448,29, o que corresponde a
23,48% do total de receitas arrecadas.

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS COM 
PESSOAL

1º SEMESTRE / 2021

5.1.3 Distribuição e despesas

5.1. GESTÃO DE PESSOAS



5.1. GESTÃO DE PESSOAS

O gráfico abaixo apresenta a escolaridade dos empregados do CAU/MG:

No 1º semestre de 2021 não foram aplicados recursos em ‘Capacitações’.
Contudo, na Proposta de Reformulação Orçamentária está prevista a aplicação de cerca de 119.000,00.

Obs.1: A falta de investimento em capacitações se deve ainda ao cenário de pandemia que limita participações 
presenciais em cursos de maior duração e aprofundamento. A pandemia também implicou no cancelamento ou 

extinção dos treinamentos/capacitações presenciais agendados para o primeiro semestre de 2021.  

Obs.2: Vale destacar que as capacitações gratuitas, sem alocação de recursos, estão ocorrendo de forma virtual.

5.1.4 Capacitação



5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A receita realizada no 1º semestre de
2021 totaliza R$ 7.296.902,95 o que
em termos percentuais representa
70,44% da Programação Orçamentária
Anual.

A arrecadação de 2021 supera a do
exercício anterior em 31,88%,
conforme gráfico ao lado.

O Gráfico à direita demonstra a receita 
realizada mensal do período janeiro a 

junho de 2021.

5.2.1 Receita realizada



O Gráfico abaixo apresenta o comportamento da receita de arrecadação do CAU/MG no 1º Semestre de 2021. Note-se que a
arrecadação difere do ano de 2020, quando teve-se queda significativa da arrecadação em abril e maio devido à deflagração da
pandemia do Covid-19. No exercício de 2021, teve-se arrecadação média na casa de 1.000.000 nos primeiros seis meses.

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
5.2.1 Receita realizada



A despesa liquidada no período 
de janeiro a junho de 2021 
totaliza o valor de R$ 
3.616.478,54 sendo 99,34% 
referente às despesas correntes. 
Tal despesa corresponde a 
34,91% do total estimado para 
execução de despesas na 
Proposta de Programação 
Orçamentária 2021 do CAU/MG, 
conforme gráfico ao lado.

Note-se à direita na “Evolução da Despesa – 1º 
Semestre de 2021 e exercícios anteriores” que a 
despesa liquidada no 1º semestre apresenta um 

aumento de R$ 79.347,25 o que representa 
2,24% em comparação ao mesmo período de 

2020. Mas quando comparada a despesa 
liquidada no exercício de 2019 verifica-se uma 

queda de 9,13%.

5.2.1 Despesa líquida

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



A tabela abaixo apresenta a segmentação da despesa liquidada no 1º semestre de 2021.Nota-se um aumento no agrupamento
de Pessoal no percentual de 2,92% em comparação com o ano anterior que se deve ao reajuste de salários e auxílio
alimentação no percentual de 5,26%. Ademais houveram significativas movimentações de pessoal, vacância do Cargo de
Gerente Geral no mês janeiro, nomeação do Contador para o Cargo de Gerente Administrativo Financeiro e exoneração a
pedido da Coordenadora Financeira. Além de cinco nomeações de candidatos aprovados no Concurso Nº 001/2019 sendo 1
Arquiteta, 2 Auxiliares de Fiscalização e Atendimento e 2 Assistentes Administrativos e Financeiros.

No agrupamento de Material de Consumo verifica-se um
aumento de 3,88% que se deve a aquisição do Certificado E-
CNPJ devido à alteração de Presidente do CAU/MG e
aquisição de certificados digitais para os novos Conselheiros
além da renovação dos certificados dos empregados e
Conselheiros adquiridos no exercício anterior.
O agrupamento de Serviços de Terceiros - Pessoa Física é
composto pelas Contas de Diárias, Traslados e Conselheiros
e Empregados do CAU/MG nota-se uma queda significativa
devido à suspensão das atividades presenciais do Conselho
com a realização de reuniões por videoconferência o que
implica em ausência de deslocamentos e viagens para
comparecimento em reuniões, treinamentos e eventos
institucionais.

5.2.2 Classificação da Despesa Liquidada
5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



No agrupamento de Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica nota-se um aumento de 17,16% que é atribuído
principalmente ao aumento das despesas com Postagens
Institucionais devido às notificações de Inscrição em Dívida
Ativa terem sido enviadas no 1º semestre de 2021, a
contratação do serviço de WhatsApp Business para garantir
o atendimento aos profissionais mesmo com a suspensão
do trabalho presencial na sede e escritórios
descentralizados do CAU/MG, a contratação de acesso
remoto a rede do CAU/MG e serviço de backup em nuvem.
Houveram também a contratação dos serviços de avaliação
patrimonial de todos os bens do CAU/MG e o
desenvolvimento do aplicativo de fiscalização “Arquiteto
Protagonista”.
O agrupamento de Encargos Diversos teve aumento de
29,24% atribuído principalmente às despesas com tarifas
bancárias em consequência da arrecadação 31,88%
superior ao exercício de 2020. Uma vez que o CAU/MG
arca com 100% das tarifas bancárias referentes ao registro,
liquidação e baixa dos boletos emitidos pelos profissionais
para quitação das anuidades, taxas de RRT e demais taxas.
Cabe ressaltar que posteriormente o CAU/BR reembolsa

5.2.2 Classificação da Despesa Liquidada
5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

20% das despesas vinculadas as tarifas de arrecadação
que correspondem a cota parte do CAU/BR.
Já no agrupamento de Transferências Correntes o
aumento de 20,48% 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 2021 no agrupamento de
Equipamentos e Materiais Permanentes foi realizada a
aquisição de um Notebook e da Licença Anual do Software
Adobe CC para Equipes do CAU/MG.



O comportamento da despesa liquidada do CAU/MG no
1º Semestre do exercício de 2021 difere do
comportamento do ano anterior. Em 2021 a despesa do
primeiro semestre manteve a média de R$ 600.000,00
enquanto em 2020 houve uma grande queda da
despesa nos meses de abril e maio devido ao início da

pandemia da Covid-19 e suspensão das atividades
presencias no CAU/MG. Nota-se um aumento
significativo na despesa do mês de junho que se deve
ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário dos
empregados em cumprimento ao Manual dos
Empregados do CAU/MG.

5.2.3 Distribuição mensal da despesa
5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



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 2021. 

Mês Receita Orçamentária Despesa Orçamentária Superávit Orçamentário
Janeiro 1.557.865,48R$                      500.893,31R$                      1.056.972,17R$                 
Fevereiro 1.396.501,76R$                      574.274,33R$                      822.227,43R$                     
Março 1.288.243,26R$                      615.086,53R$                      673.156,73R$                     
Abril 1.095.125,04R$                      580.849,19R$                      514.275,85R$                     
Maio 955.854,96R$                          616.103,15R$                      339.751,81R$                     
Junho 1.003.312,45R$                      729.272,03R$                      274.040,42R$                     
Subtotal 7.296.902,95R$                      3.616.478,54R$                  3.680.424,41R$                 

O Gráfico à esquerda mostra que a 
Despesa Orçamentária nos meses de 
janeiro a junho corresponde a 49,56% da 
Receita Orçamentária.

5.2.3 Comparativo Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária
5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



O gráfico acima mostra o resultado orçamentário mensal para o 1º semestre de 2021. O superávit acumulado no
período totaliza R$ 3.680.424,41. Nota-se que o superávit apresenta comportamento decrescente devido ao
pagamento das Anuidades de Pessoa Física do Exercício se concentrarem nos três primeiros meses do ano, devido
ao desconto de 10% para pagamentos nos meses de janeiro e fevereiro, bem como o desconto de 5% para
pagamento até 31 de março de 2021.

5.2.4 Resultado orçamentário
5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



O gráfico abaixo mostra o superávit acumulado no período janeiro a junho de 2017 a 2021. Verifica-se que o
superávit do exercício de 2021 ultrapassa o acumulado dos anos de 2017 a 2020. E supera em R$
1.684.657,82 o exercício de 2020 o que representa um aumento de 84,41%.

5.2.4 Superávit acumulado comparado com exercícios anteriores
5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



5.3 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 2021.



CAU/MG não possui uma área específica
responsável pela gestão de TI. Existe a alocação de
(um) cargo de Assistente de TI lotado dentro da
Gerência Administrativa Financeira para
atendimento das demandas internas. Contudo, os
sistemas maiores e mais complexos são fornecidos
pelo CAU/BR através de uma Gerência de Centro
de Serviços Compartilhados. Este gerenciamento
gera uma série de vantagens para os CAU/UF e
para a comunidade dos arquitetos e urbanistas, tais
como: a ampla prestação de serviços em todo o
país e de maneira uniformizada; economia de
escala na compra de tecnologias e treinamento dos
atendentes, bem como a facilidade de atualização
tecnológica, uma vez que o mesmo sistema será
usado em todas as Unidades da Federação. O

CSC gerencia serviços como o Sistema de
Comunicação e Informação do CAU (SICCAU) e o
Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO), além de
informações contábeis e gerenciais internas do
conjunto autárquico do CAU. Os custos são
compartilhados entre o CAU/BR, o CAU/DF e os
CAU/UF em conformidade com as obrigações
respectivas estabelecidas pela Lei Federal nº
12.378/2010.

5.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R$ 337.574,46 foi o valor repassado pelo 
CAU/MG ao CAU/BR no exercício de 2021 
referente à sua parcela no custeio do CSC.



5.5 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

No 1º semestre de 2021 foi realizada a 
aquisição de um Notebook  e da Licença Anual 

do Software Adobe CC para Equipes do 
CAU/MG

O CAU/MG segue parcialmente a Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017 expedida pelo CAU/BR, quanto aos
procedimentos na aquisição, baixa e na depreciação/amortização dos seus bens patrimoniais. O gráfico abaixo
mostra a composição do imobilizado do CAU/MG, em 30/06/2021.

A depreciação dos bens é calculada pelo
método linear, para distribuir seu valor de
custo ao longo da vida útil estimada,
conforme tabela abaixo.



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.
Cada Projeto e ou Atividade, definidas no Plano de
Ação, possuem um centro de custos que está vinculado
ao objetivo estratégico principal e a um resultado
previsto estabelecido no momento da confecção do

Plano de Ação.
A execução do orçamento é acompanhada
mensalmente, pela Gerência Administrativa e
Financeira e Comissão de Planejamento e Finanças do
CAU/MG. O Gráfico abaixo demonstra a realização e
execução do orçamento para as despesas e receitas do
CAU/MG no 1º semestre de 2021.



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

5.6 GESTÃO DE CUSTOS



5.6 GESTÃO DE CUSTOS



6. 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

6.1 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E 
CONTÁBEIS

Fim do Relatório Semestral 2021

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