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ITEM DE PAUTA 3.2 
INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Aprecia a atualização do Plano de trabalho anexo ao Termo de Cooperação 
Técnica Proeduc CAU/MG o Crea-MG e o MPMG. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 133.3.2.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 04 de novembro de 2020, 

por videoconferência, 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 o disposto no inciso XVIII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre convênios, termos de colaboração, termos de fomento, acordos de 

cooperação e memorandos de entendimento; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG nº 116.2.1.2020, de 06 de março de 2020, que 

aprovou o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais e o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Estado de Minas Gerais, que tem por objeto o desenvolvimento de ações de colaboração entre os 

partícipes voltadas à realização pelos, dois conselhos, de fiscalização da execução das obras do Proinfância no 

estado de Minas Gerais; e 

 

Considerando a atualização do Plano de Trabalho do referido TCT, diante da pandemia de Covid-19, com a 

apresentação de novo cronograma das atividades. 

 

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar a atualização do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Cooperação Técnica Proeduc CAU/MG o 

Crea-MG e o MPMG. 
 
2.  Encaminhar à Gerência Técnica e de Fiscalização para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2020. 

 
 

Danilo Silva Batista     -------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 
Paulo Henrique Silva de Souza                         -------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------
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ANEXO I - PLANO DE TRABALHO 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

CAU/CREA/MPMG 

 
            O presente Anexo se insere como parte do Termo de Cooperação Técnica, celebrado ente o 

CAU, o CREA e o MPMG, que tem por objeto o desenvolvimento de ações de colaboração entre os 

partícipes voltadas à realização pelos, dois conselhos, de fiscalização da execução das obras do 

Proinfância no estado de Minas Gerais. 

 

ETAPAS DE EXECUÇÃO 

Atividades/etapas Prazo limite de execução Responsável 

Disponibilização da planilha atuali-

zada das obras a serem incluídas no 

cronograma de visitas do CREA e do 

CAU. Divisão proporcional à estru-

tura de cada órgão (10% CAU e 90% 

CREA). 

Até 15 de março de 2020 

(Executada) 

MPMG 

Disponibilidade de acesso ao sistema 

BI elaborado pelo MPMG ao CAU e 

ao CREA. 

Até 15 de março de 2020 

(Executada) 

MPMG 

Elaboração conjunta do calendário 

de visitas do ano 2020/2021. 

Até 10 de novembro de 2020 

 

CAU E CREA 

Realização das visitas nas obras com 

os seguintes status1: concluída, em 

execução, inacabada e paralisada (a 

partir da informação oficial constante 

do site do FNDE) e posterior enca-

minhamento de relatório ao MPMG. 

De novembro/2020 a dezembro 

2021 

 

CAU E CREA 

Elaboração de material de apoio aos 

Promotores de Justiça.  

Até 15 de março de 2020 

(Executada) 

MPMG 

 

 
1 Os status de “concluída”, “em execução”, “inacabada” e “paralisada” utilizados no presente documento para definir a 

situação das obras a serem visitadas se baseiam nos conceitos utilizados pelo FNDE na execução do Programa 

Proinfância, constantes do sistema SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 

Educação - e não nos conceitos utilizados pelas áreas técnicas de engenharia e arquitetura. 

 


