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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 098.3.1.2019 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 17 de junho de 2019, nas 
instalações da Sede do CAU/MG, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 447, 11º andar, Funcionários, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento 
Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação 
Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 
 
Considerando a publicação do Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional de seleção de projetos a serem 
apoiados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, na modalidade Assistência 
Técnica Habitacional de Interesse Social – ATHIS nº 001/2019, aprovado conforme Deliberação Plenária 
DPOMG Nº 0088.6.10/2019; 
 
Considerando a Deliberação do Conselho Diretor – DCD-CAU/MG nº 096.3.2019, que procedeu ao julgamento 
dos Recursos da Etapa de Habilitação, deferindo os recursos dos proponentes Instituto Educacional para 
Conscientização e Realização de Políticas Públicas – ICPP; Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade 
Sócio Cultural (IDESSC); ONE Consultoria e Empreendimentos EIRELI; e Sociedade Mineira de Cultura – 
Mantenedora da PUC/MG; e, na oportunidade, realizou a avaliação dos Projetos do Edital ATHIS 001/2019, 
aprovando a concessão de patrocínio aos proponentes Sociedade Mineira de Cultura – Mantenedora da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; Instituto Educacional para Conscientização e Realização de 
Políticas Públicas – ICPP; ONE Consultoria e Empreendimentos EIRELI; Instituto de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade Sócio Cultural (IDESSC) e Fundação de Apoio Universitário – FAU; 
 
Considerando o recebimento de recurso da Associação Esperança de um Novo Milênio, que, expondo suas 
razões de irresignação, solicita esclarecimentos acerca do motivo pelo qual os proponentes antes considerados 
inabilitados foram contemplados com o patrocínio do referido Edital; bem como requer a divulgação do 
Julgamento da etapa de Avaliação dos projetos, com as referidas notas atribuídas à cada um dos proponentes, 
com a pontuação dada aos critérios estabelecidos no referido Edital; 
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ITEM DE PAUTA 3.1 

INTERESSADO Associação Esperança de um Novo Milênio 

ASSUNTO Aprecia o recurso da fase de avaliação do Edital de ATHIS nº 001/2019. 
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DCD-CAU/MG Nº 098.3.1.2019 
 
DELIBEROU: 
 
1. Esclarecer que, quanto à fase de habilitação, os 04 (quatro) recursos que foram deferidos já haviam 
apresentado todos os documentos de justificativa técnica e social do projeto, habilitação jurídica e regularidade 
fiscal, o que foi verificado quando da análise dos fundamentos recursais. Inclusive, os outros 04 (quatro) 
recorrentes, os quais juntaram novos documentos que estavam pendentes, tiveram os seus recursos indeferidos 
na oportunidade, conforme determina o item 7.2 do Edital 001/2019, e, por conseguinte, não foram habilitados; 
 
2. Esclarecer que, quanto à fase de avaliação dos projetos, os critérios de originalidade/Inovação do projeto; 
clareza e coerência na apresentação do projeto; qualidade nas contrapartidas; relevância do projeto para o 
desenvolvimento da arquitetura e urbanismo; e relevância do projeto para a sociedade, foram individualmente 
avaliados por cada julgador e, ato contínuo, se procedeu ao cálculo da média aritmética para o estabelecimento 
da nota final de cada proponente. Dessa forma, foram contemplados os 05 (cinco) primeiros classificados dentro 
do valor máximo disponível para o patrocínio, nos termos do item 3.1 do Edital, tendo a ora recorrente ficado em 
6º lugar na classificação final; 
 
3. Esclarecer, ainda, a possibilidade da interessada de comparecer à Sede desta autarquia para ter acesso às 
suas pontuações, ressaltando-se que o CAU/MG é soberano no que se refere à decisão dos resultados de todas 
as fases do processo de seleção, de acordo com o previsto no item 12.1 do referido Edital; 
 
4. Encaminhar para a Assessoria de Eventos e Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 
 

Belo Horizonte, 17 de junho de 2019. 
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