




 

1 

ITEM DE PAUTA 3.1 Apresentação e Análise da Proposta de Programação Orçamentária 2021 

INTERESSADO CAU/MG. 

ASSUNTO Análise da Proposta de Programação Orçamentária 2021 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG  

DCPFi-CAU/MG Nº 156.3.1/2020 

 
Delibera sobre a Proposta de Programação 
Orçamentária do CAU/MG 2021; 

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG – CPFi-CAU/MG, em reunião 

extraordinária no dia 10 de novembro de 2020, realizada através de videoconferência, no exercício das 

competências e prerrogativas que trata o art. 98º, do Regimento Interno aprovado pela Deliberação 

Plenária n° 0085.6.5/2018, e homologado pela Deliberação Plenária DPABR nº 0087-11/2019, do 

CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando que o inciso VII, do art. 92º, do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete às 

comissões ordinárias apreciar e deliberar sobre matérias de sua competência;  

 

Considerando que o inciso V, do art. 98º, do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre os planos de 

ação e orçamento do CAU/MG, e suas reformulações; 

Considerando que o inciso VI, do art. 98º, do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre as diretrizes para 

elaboração dos planos de ação e orçamento do CAU/MG; 

Considerando que o inciso XIV, do art. 98º, do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre alterações de 

despesas não previstas nos planos de ação e orçamento do CAU/MG; 

Considerando que a Proposta Orçamentária de 2021 foi confeccionada conforme as Diretrizes para 

elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU 2021, enviadas pelo CAU/BR em 28 de setembro 

de 2020; 

Considerando as alterações promovidas pela Proposta nº 004/2020 – CG-CSC, que modifica o valor do 

aporte ao Centro de Serviços Compartilhados (CSC) pelo CAU/MG de R$ 912.959,75 para R$ 

675.148,87 para 2021; 

Considerando que, analisada a Proposta Orçamentária de 2021, foi verificada sua pertinência quanto às 

previsões das demandas e dos valores correspondentes, obedecendo aos critérios institucionais e 

normativos, inclusive quanto à exigência do CAU/BR de se explicitar os critérios utilizados para a 

recuperação das anuidades de pessoas físicas e jurídicas dos exercícios anteriores (2012 a 2020), 

quais sejam, de 90% da projeção da reprogramação orçamentária 2020 para Anuidades Exercício 

Anteriores de Pessoa Física e de 80% da projeção da reprogramação orçamentária 2020 para 

Anuidades Exercício Anteriores de Pessoa Jurídica, o que corresponde a R$ 989.040,98 e R$ 

135.682,06, respectivamente; 

Considerando todas as demais premissas apresentadas, discutidas e apreciadas na reunião. 
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DELIBEROU: 

 

1. Aprovar a Proposta de Programação Orçamentária 2021 e encaminhar para o Plenário para 

análise e deliberação. 

 

 

 

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

José Eustáquio Machado de Paiva- Coordenador                ____________________________________      

 

 

Rosilene Guedes Souza – Coordenadora Adjunta               ____________________________________          

                               

Paulo Henrique Silva de Souza   
Membro da CPFi                                                                   ____________________________________                           
 



MAPA ESTRATÉGICO CAU/MG

Visão:

Sociedade

Processos Internos

Ser reconhecido como referência na defesa e 

fomento das boas práticas da Arquitetura e 

Urbanismo

• Ética e transparência

• Excelência organizacional

• Comprometimento com a inovação

• Unicidade e integração

• Democratização da informação e conhecimento

• Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

Valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo

Excelência Organizacional Relações Institucionais

Impactar significativamente o 

planejamento e a gestão do 

território

Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos

Alavancadores

Relação com a Sociedade

Missão:

Pessoas e 

Infraestrutura

Mapa Estratégico 

CAUMG

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria 

do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Garantir a participação dos arquitetos 

e urbanistas no planejamento 

territorial e na gestão urbana

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os arquitetos e 

urbanistas e 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

Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Ter sistemas de informação e infraestrutura 

que viabilizem a gestão e o atendimento 

dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a 

sustentabilidade financeira

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação 

com a sociedade

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 



Impactar significativamente o planejamento e a gestão do 
território

Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

número de municípios  da UF que possuem  Plano Diretor
total de municípios da UF

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

Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

quantidade de ações de fiscalização realizadas pelo CAU/UF no mês 
número de ações de fiscalização previstas no Plano de Ação aprovado 

quantidade de obras e serviços regulares
quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF

quantidade de denúncias atendidas
número de denúncias recebidas

número de processos de fiscalização concluídos no semestre
 número total de processos de fiscalização em aberto no ano

quantidade de termos de cooperação técnica e parcerias para racionalização da 
ações de fiscalização

número de termos e parcerias previstos no Plano de Ação

quantidade mensal de ações de fiscalização realizada
número de horas de fiscalização mensal

quantidade obras e serviços com RRT
quantidade de obras e serviços regulares

quantidade de obras e serviços regularizados
quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF

quantidade de obras e serviços regularizados com RRT
quantidade obras e serviços regularizados

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 
com os arquitetos e urbanistas e a sociedade

Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

Número de solicitações tratadas no prazo estipulado pela Carta de Serviços no 
trimestre

Número de solicitações abertas no trimestre

número de usuários satisfeitos com a solução da demanda
número de usuários que responderam a pesquisa

número de reclamações recebidas pela Ouvidoria  no trimestre                                                                                                               
número total de atendimentos pela Ouvidoria no trimestre                                   

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

Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

valor orçamentário investido (executado) em patrocínios no ano
valor orçamentário destinado (orçado) em patrocínios no ano

Quantidade de participantes presentes
quantidade de participantes previstas no Plano de Ação Aprovado

número de pessoas atingida pelo material produzido e distribuído
quantidade de material informativo produzido

B- INDICADORES DE RESULTADO

Fórmula 

Índice da capacidade de fiscalização (%) 
(CAU/UF) 

x 100 Mensal 85%

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS

Fórmula 

Índice de municípios que possuem  Plano Diretor, em 
conformidade com os critérios da legislação (%) 
(CAU/UF) 

x 100 Anual 45%

Índice de presença profissional nas obras e  serviços 
fiscalizados  (%)
(CAU/UF)                    

x 100 Mensal 50%

Índice de RRT por profissional ativo (Qtd)
(CAU/UF)                

número total de RRT registrados (pagos) por mês
Mensal 15%

 total de profissionais ativos 
21%

Índice de capacidade de atendimento de denúncias  (%)
(CAU/UF)

x 100 Mensal 60%

Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização  
(%)
(CAU/UF)

x 100 Semestral 50%

55%

55%

Índice da capacidade de articulação institucional para 
fiscalização (%)
(CAU/UF)

x 100 Semestral 90%

Índice produtividade de fiscalização (%)
(CAU/UF)

x 100 Mensal 15%

NSA

NSA 

Índice de regularidade no CAU (%)
(CAU/UF)

x 100 Mensal 3%

Índice de regularização de obras e serviços (%)
(CAU/UF)

x 100 Mensal 30%

NSA 

NSA 

Índice de satisfação com a solução da demanda (%)
(CAU/UF)

x 100 Trimestral 90%

Índice de reclamações recebidas na Ouvidoria (%)
(CAU/UF)

x 100 Trimestral NSA

Índice de regularização com RRT (%)
(CAU/UF)

x 100 Mensal 75%

Fórmula 

Índice de atendimento (%)
(CAU/UF)

x 100 Trimestral 100%

NSA

100%

95%

NSA

Fórmula 

Índice da capacidade de execução dos investimentos em 
patrocínios  (%)
(CAU/UF)

x 100 Anual 2,41%

Índice de difusão de conhecimento em eventos próprios (%)
(CAU/UF)

x 100 Semestral 130%

2,16%

NSA

Índice de eficiência de custos de eventos próprios
(CAU/UF)

custos totais dos eventos
Semestral 13%

quantidade de participantes presentes

Índice de alcance das melhores práticas (%)
(CAU/UF)

x 100 Semestral 200%NSA

NSA

CAU/UF:  

Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

45%

90%

3%



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

Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

Ações realizadas em conjunto com municípios, destinadas ao 
planejamento urbano
(CAU/UF)

Anual NSA 10

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como 
política de Estado

Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

número de municípios da UF que passaram a aplicar a Lei de Assistência Técnica
total de municípios da UF

número de ações com participação do CAU/UF
total de municípios da UF

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

Acessos à página do CAU (Qtd.)
(CAU/UF)

Mensal                 100.000                 150.000 

número de inserções na mídia em geral onde o CAU/UF foi citado
total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo

número de inserções positivas do CAU/UF na mídia
total de inserções do CAU na mídia

Número de  visualizações das publicações do CAU/UF das 
redes sociais

Semestral  NSA                 700.000 

65%

Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (%)
(CAU/UF)

x 100 Anual 30%

Fórmula 

Fórmula 

número de ações com participação do CAU/UF

Fórmula 

Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei 
da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%)
(CAU/UF)

x 100 Anual NSA

NSA

quantidade de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais

quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU/UF

Índice de presença na mídia como um todo (%)
(CAU/UF)

x 100 Trimestral NSA

Índice de inserções positivas na mídia (%)
(CAU/UF)

x 100 Trimestral 100%

NSA

90%



Promover o exercício ético e qualificado da profissão Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

número de escolas da UF com a disciplina de ética profissional na grade curricular
número total de escolas da UF

número de processos éticos concluídos em um ano
número total de processos éticos abertos

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

RRT mínima
total de RRT na UF

RRT Social
total de RRT na UF

Fórmula 

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre 
a ética profissional (%)
(CAU/UF)

x 100 Anual NSANSA

Fórmula 

Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (%)
(CAU/UF)

total de RRT na UF
Trimestral 2%

população total da UF/1000 habitantes

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%)
(CAU/UF)

x 100 Anual 60%

Eficiência no trâmite de processos éticos (dias)
(CAU/UF)

tempo médio de conclusão de processos éticos
Semestral 60%

tempo máximo para conclusão de processo

10%

Índice de RRT mínimos (%)
(CAU/UF)

x 100 Trimestral 3%

Índice de RRT Social (%)
(CAU/UF)

x 100 Trimestral 0,2%

NSA

1,5%

2,8%

NSA



Assegurar a sustentabilidade financeira Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

custo total de pessoal
receita corrente

total de profissionais inadimplentes
total de profissionais ativos 

total de empresas inadimplentes
total de empresas ativas 

Aprimorar e inovar os processos e as ações Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

número de processos mapeados
total de processos existentes 

número de processos normatizados
total de processos existentes

número de processos automatizados
total de processos existentes

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

Construir cultura organizacional adequada à estratégia Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

Número de ações executadas Anual  NSA 5

total de iniciativas executadas                                                                       
total de iniciativas planejadas                                                                                  

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 
gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a 
sociedade

Periodicidade 
Meta

Reprogramação
2020

Meta
Projeção

2021

número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia
total de usuários internos que participaram da pesquisa

número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia
total de usuários externos que participaram da pesquisa

Fórmula 

Índice de receita por arquiteto e urbanista 
(CAU/UF)

receita corrente Semestral 
641,2

total de profissionais ativos

Relação receita/custo total de pessoal (%)
(CAU/UF)

x 100 Semestral 57,57%

Índice de liquidez corrente 
(CAU/UF)

ativo circulante
Semestral 14,1

passivo circulante
17,3

Semestral 

NSA

Fórmula 

Índice de mapeamento processos (%)
(CAU/UF)

x 100 Semestral 90%NSA

Índice de inadimplência pessoa física (%)
(CAU/UF)

x 100 Mensal 29,1%

Índice de inadimplência pessoa jurídica (%)
(CAU/UF)

x 100 Mensal 43,2%

38,2%

43,8%

NSA

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%)
(CAU/UF)

x 100 Semestral 70%

Fórmula 

quantidade de ações executadas voltadas à cultura organizacional e estratégia                                                                                                                  

Índice de cumprimento das metas do Plano de Ação (%) x 100 Semestral 60%

Fórmula 

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%)
(CAU/UF)

x 100 Semestral 70%

Fórmula 

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes
(CAU/UF)

horas totais de treinamento
Anual 4

número total de colaboradores e dirigentes

Índice de normatização de processos (%)
(CAU/UF)

x 100 Semestral 45%

45%
Índice de automação de processos (%)
(CAU/UF)

x 100

2

NSA

70%

70%

608,1

57,63%



 Valor(R$)

(C=B-A)

% 

(D= C/A *100)

Assessoria de Comunicação 

(Ascom)
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Assessoria de 

Comunicação

Fortalecer a imagem do CAU/MG e 

garantir a divulgação das informações da 

autarquia para a sociedade.

Impactar significativamente o 

planejamento e a gestão do território

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Acompanhamento da produção, 

desenvolvimento e distribuição de 

cartilhas e divulgação de campanhas; 

Demandas administrativas relativas a 

assessoria.

                362.486,09                 362.486,09                         0,00                           0,0                            -   

Comissão Especial de 

Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social 

(Cathis)

A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão 

Especial de Assistência Técnica 

para Habitação de Interesse 

Social

Cumprir as competências da Comissão 

conforme Regimento Interno e as ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no 

Plano de Ação do CAU/MG.

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Diretrizes e orientações elaboradas e 

revisadas voltadas para o 

aperfeiçoamento da política de 

assistência técnica para habitação de 

interesse social pública e gratuita e 

para o desenvolvimento profissional 

integrado às demandas 

habitacionais, urbanas e ambientais 

dos territórios; Demandas 

administrativas relativas à Comissão 

realizadas conforme previsões 

regimentais e pelos normativos do 

CAU.

                   16.323,22                    28.000,00               11.676,78                         71,5                            -   

Colegiado das Entidades 

Estaduais de Arquitetos e 

Urbanistas do CAU/MG 

(CEAU)

A

Manter e Desenvolver as 

Atividades do Colegiado das 

Entidades Estaduais de 

Arquitetos e Urbanistas do 

CAU/MG

Cumprir as competências do Colegiado 

conforme Regimento Interno e as ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no 

Plano de Ação do CAU/MG.

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
17 - Parcerias e meios de 

implementação

Ações desenvolvidas voltadas à 

capacitação técnica, valorização 

profissional e conscientização da 

sociedade do papel do arquiteto e 

urbanista; Demandas administrativas 

relativas ao CEAU realizadas 

conforme previsões regimentais e 

pelos normativos do CAU.

                     9.017,05                    16.000,00                 6.982,95                         77,4                            -   

Colegiado das Entidades 

Estaduais de Arquitetos e 

Urbanistas do CAU/MG 

(CEAU)

P

Edital de Patrocínio para 

Entidades de Arquitetos e 

Urbanistas

Fortalecer a relação institucional com as 

entidades de arquitetos e urbanistas no 

sentido 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

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Lançamento de Edital de Patrocínio e 

firmar convênios específicos com o 

objetivo de valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo em Minas Gerais.

                100.000,00                 100.000,00                             -                               -                              -   

Comissão de Organização e 

Administração (COA)
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão de 

Organização e Administração

Cumprir as competências da Comissão 

conforme Regimento Interno e as ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no 

Plano Estratégico do CAU/MG para o 

biênio 2019-2020.

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Diretrizes e orientações elaboradas e 

revisadas voltadas para melhorias 

organizacionais, normativas e 

administrativas do CAU/MG; 

Demandas administrativas relativas à 

Comissão realizadas conforme 

previsões regimentais e pelos 

normativos do CAU.

                   39.228,91                    64.000,00               24.771,09                         63,1                            -   

Comissão de Ensino e 

Formação (CEF)
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão de 

Ensino e Formação

Cumprir as competências da Comissão 

listadas no Regimento Interno e ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no 

Plano Estratégico do CAU/MG para o 

biênio 2019-2020.

Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

04 - Educação de qualidade

Diretrizes e orientações 

desenvolvidas para maior integração 

entre CAU/MG e as Instituições de 

Ensino Superior mineiras; Demandas 

administrativas relativas à Comissão 

realizadas conforme previsões 

regimentais e pelos normativos do 

CAU.

                   57.217,59                    92.000,00               34.782,41                         60,8                            -   

Resultado

Variação (2021/2020) 

Unidade Responsável
P/A/ 

PE
Denominação Objetivo Estratégico PrincipalObjetivo Geral 

1. QUADRO GERAL

FA

Reprogramação 

2020 

(A)

Fundo de Apoio 

 (E)

Programação

 2021

 (B)

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Facultativo)

% Utilização do 

Fundo de Apoio

(F=E/B)



 Valor(R$)

(C=B-A)

% 

(D= C/A *100)

Resultado

Variação (2021/2020) 

Unidade Responsável
P/A/ 

PE
Denominação Objetivo Estratégico PrincipalObjetivo Geral 

1. QUADRO GERAL

FA

Reprogramação 

2020 

(A)

Fundo de Apoio 

 (E)

Programação

 2021

 (B)

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Facultativo)

% Utilização do 

Fundo de Apoio

(F=E/B)

Comissão de Ética e 

Disciplina (CED)
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão de 

Ética e Disciplina

Cumprir as competências da Comissão 

conforme Regimento Interno e as ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no 

Plano Estratégico do CAU/MG para o 

biênio 2019-2020.

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Diretrizes e orientações 

desenvolvidas e divulgadas para a 

ampliação da compreensão do 

Código de Ética no Estado de Minas 

Gerais; Demandas administrativas 

relativas à Comissão realizadas 

conforme previsões regimentais e 

pelos normativos do CAU.

                   43.590,20                    76.000,00               32.409,80                         74,4                            -   

Comissão de Exercício 

Profissional (CEP)
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão de 

Exercício Profissional

Cumprir as competências da Comissão 

conforme Regimento Interno e as ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no 

Plano Estratégico do CAU/MG para o 

biênio 2019-2020.

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Diretrizes e orientações  elaboradas e 

monitoradas para a fiscalização do 

CAU/MG; Demandas administrativas 

relativas à Comissão realizadas 

conforme previsões regimentais e 

pelos normativos do CAU.

                   88.405,21                 128.000,00               39.594,79                         44,8                            -   

Comissão de Planejamento e 

Finanças (CPFi)
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão de 

Planejamento e Finanças

Cumprir as competências da Comissão 

conforme Regimento Interno e as ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no 

Plano Estratégico do CAU/MG para o 

biênio 2019-2020.

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Diretrizes e orientações elaboradas e 

revisadas voltadas para melhorias no 

planejamento das ações 

administrativas e financeiras do 

CAU/MG; Demandas administrativas 

relativas à Comissão realizadas 

conforme previsões regimentais e 

pelos normativos do CAU.

                   24.275,00                    44.800,00               20.525,00                         84,6                            -   

Comissão Especial de 

Patrimônio Cultural (CPC)
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão 

Especial de Patrimônio Cultural

Cumprir as competências da Comissão 

conforme Regimento Interno e as ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no 

Plano de Ação Estratégica do CAU/MG 

para o biênio 2019-2020.

Estimular a produção da Arquitetura e 

Urbanismo como política de Estado

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Diretrizes e orientações elaboradas e 

revisadas voltadas para a valorização 

e difusão do patrimônio cultural  e 

promoção da participação dos 

arquitetos e urbanistas na atuação 

direta e gestão do patrimônio 

cultural como política de Estado; 

Demandas administrativas relativas à 

Comissão realizadas conforme 

previsões regimentais e pelos 

normativos do CAU.

                   14.709,10                    28.000,00               13.290,90                         90,4                            -   

Comissão Especial de Política 

Urbana e Ambiental (CPUA)
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão 

Especial de Política Urbana e 

Ambiental

Cumprir as competências da Comissão 

conforme Regimento Interno e as ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no 

Plano de Ação do CAU/MG.

Garantir a participação dos Arquitetos 

e Urbanistas no planejamento 

territorial e na gestão urbana

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Diretrizes e orientações elaboradas e 

revisadas voltadas para o 

aperfeiçoamento da política urbana 

de municípios e estado e para o 

desenvolvimento profissional 

integrado às demandas relativas ao 

planejamento urbano e territorial; 

Demandas administrativas relativas à 

Comissão realizadas conforme 

previsões regimentais e pelos 

normativos do CAU.

                   41.834,76                    62.582,68               20.747,92                         49,6                            -   

Escritório Descentralizado 

Leste de Minas
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades do Escritório 

Descentralizado Leste de 

Minas.

Cumprir a finalidade precípua do 

Conselho, garantindo a fiscalização do 

exercício profissional na Regional Leste 

de Minas.

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com a 

sociedade

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Desenvolvimento das ações de 

atendimento planejadas para a 

Regional.

                310.811,60                 112.142,91           (198.668,69)                       (63,9)                            -   

Escritório Descentralizado 

Norte Minas
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades do Escritório 

Descentralizado Norte de 

Minas.

Cumprir a finalidade precípua do 

Conselho, garantindo a fiscalização do 

exercício profissional na Regional Norte 

de Minas.

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com a 

sociedade

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Desenvolvimento das ações de 

atendimento planejadas para a 

Regional.

                203.477,29                 109.988,50             (93.488,79)                       (45,9)                            -   



 Valor(R$)

(C=B-A)

% 

(D= C/A *100)

Resultado

Variação (2021/2020) 

Unidade Responsável
P/A/ 

PE
Denominação Objetivo Estratégico PrincipalObjetivo Geral 

1. QUADRO GERAL

FA

Reprogramação 

2020 

(A)

Fundo de Apoio 

 (E)

Programação

 2021

 (B)

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Facultativo)

% Utilização do 

Fundo de Apoio

(F=E/B)

Escritório Descentralizado 

Sul de Minas
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades do Escritório 

Descentralizado Sul de Minas.

Cumprir a finalidade precípua do 

Conselho, garantindo a fiscalização do 

exercício profissional na Regional Sul de 

Minas.

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com a 

sociedade

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Desenvolvimento das ações de 

atendimento planejadas para a 

Regional.

                225.540,28                    93.066,58           (132.473,70)                       (58,7)                            -   

Escritório Descentralizado 

Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba

A

Manter e Desenvolver as 

Atividades do Escritório 

Descentralizado Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba.

Cumprir a finalidade precípua do 

Conselho, garantindo a fiscalização do 

exercício profissional na Regional 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com a 

sociedade

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Desenvolvimento das ações de 

atendimento planejadas para a 

Regional.

                202.411,93                 115.114,51             (87.297,42)                       (43,1)                            -   

Escritório Descentralizado 

Zona da Mata e Vertentes
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades do Escritório 

Descentralizado Zona da Mata 

e Vertentes.

Cumprir a finalidade precípua do 

Conselho, garantindo a fiscalização do 

exercício profissional na Regional Zona 

da Mata e Vertentes.

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com a 

sociedade

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Desenvolvimento das ações de 

atendimento planejadas para a 

Regional.

                182.839,06                    91.518,48             (91.320,58)                       (49,9)                            -   

Gerência Administrativa e 

Financeira (GAF)
A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Gerência 

Administrativa e Financeira

Observar a Sustentabilidade Financeira 

do CAU/MG e acompanhar a execução 

orçamentária e financeira.

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Desenvolvimento pleno das rotinas 

administrativas e financeiras do 

CAU/MG; Garantia da 

sustentabilidade financeira do 

CAU/MG.

             2.134.725,18              2.238.776,25             104.051,07                           4,9                            -   

Gerência Administrativa e 

Financeira (GAF)
A Fundo de Apoio aos CAU/UF

Assegurar a sustentabilidade financeira 

do Sistema do CAU, apoiando os CAU/UF 

básicos.

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Garantia da sustentabilidade do 

Fundo de Apoio do CAU.
                168.361,45                 257.042,40               88.680,95                         52,7                            -   

Gerência Técnica e 

Fiscalização (Gertef) -  

Coordenação de Fiscalização

A

Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC) - 

Fiscalização

Assegurar o funcionamento do Centro de 

Serviços Compartilhados e Fundo de 

Reserva CSC relacionadas à Fiscalização.

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Garantia do funcionamento do CSC e 

dos demais Sistemas de Informação a 

ele vinculados.

                248.493,67                 602.232,79             353.739,12                       142,4                            -   

Gerência Técnica e 

Fiscalização (Gertef) -  

Coordenação Técnica

A

Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC) - 

Atendimento

Assegurar o funcionamento do Centro de 

Serviços Compartilhados e Fundo de 

Reserva CSC relacionadas ao 

Atendimento.

Assegurar a eficácia no atendimento e 

no relacionamento com os Arquitetos 

e Urbanistas e a Sociedade

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Garantia do funcionamento do CSC e 

dos demais Sistemas de Informação a 

ele vinculados.

                   49.103,54                    72.916,08               23.812,54                         48,5                            -   

Gerência Administrativa e 

Financeira (GAF)
A Reserva de Contingência

Manter o Fundo para despesas não 

planejadas.

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Fomento de despesas extraordinárias 

do CAU/MG efetivado.
                   80.000,00                    80.000,00                             -                               -                              -   

Gerência Administrativa e 

Financeira (GAF)
A

Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC) - Sistema 

de Controle e Apuração de 

Frequência (SISCAF)

Realizar o monitoramento e manutenção 

da Atividade de Cobrança de 

Inadimplência.

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a gestão 

e o atendimento dos arquitetos e 

urbanistas e a sociedade

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Manutenção do sistema de cobrança 

de inadimplentes do CAU/MG.
                   28.877,76                                  -               (28.877,76)                     (100,0)                            -   

Gerência Especial de 

Planejamento e Gestão 

Estratégica (Geplan)

A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Gerência Especial 

de Planejamento e Gestão 

Estratégica

Cumprir as atribuições da  Gerência 

Especial de Planejamento e Gestão 

Estratégica conforme atos 

administrativos do CAU/MG.

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

17 - Parcerias e meios de 

implementação

Elaboração dos Planos de Ação; 

Termos de cooperação técnica com 

municípios e órgãos públicos; Apoio à 

Presidência; Acompanhamento dos 

Indicadores Estratégicos revisados; 

Elaboração e consolidação das 

propostas de Programação e 

Reprogramação Orçamentária; 

Elaboração e consolidação dos 

Relatórios de Gestão;Atualização do 

fluxo de trabalho de processos 

operacioanis padrão (POP).

                422.207,74                 534.929,79             112.722,05                         26,7                            -   

Gerência Geral (Gergel) P Eventos Técnicos e Seminários

Promover a arquitetura e urbanismo em 

Minas Gerais através do contato e 

participação de profissionais e sociedade.

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

17 - Parcerias e meios de 

implementação

Realização de eventos de integração 

e de esclarecimentos para 

profissionais e sociedade sobre 

Arquitetura e Urbanismo.

                102.582,17                    80.062,17             (22.520,00)                       (22,0)                            -   

Gerência Geral (Gergel) A
Manter e Desenvolver as 

Atividades da Gerência Geral

Cumprir as atribuições da Gerência Geral 

conforme atos administrativos do 

CAU/MG.

Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia
05 - Igualdade de gênero

Integração das atividades realizadas 

pelas unidades administrativas do 

CAU/MG.

                317.879,05                 328.676,31               10.797,26                           3,4                            -   
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(C=B-A)

% 

(D= C/A *100)

Resultado

Variação (2021/2020) 

Unidade Responsável
P/A/ 

PE
Denominação Objetivo Estratégico PrincipalObjetivo Geral 

1. QUADRO GERAL

FA

Reprogramação 
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(A)

Fundo de Apoio 

 (E)

Programação

 2021

 (B)

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Facultativo)

% Utilização do 

Fundo de Apoio

(F=E/B)

Gerência Geral (Gergel) P
Mudança e Adequação da nova 

Sede do CAU/MG.

Ocupar espaço físico qualificado e 

acessível à sociedade para cumprir a 

finalidade precípua da autarquia.

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a gestão 

e o atendimento dos arquitetos e 

urbanistas e a sociedade

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Ocupação de nova sede que 

comporte com qualidade seu Quadro 

de Pessoal projetado, mais atividades 

e reuniões de seus órgãos colegiados, 

além de economia financeira com 

custeios de Sede.

                200.000,00                                  -             (200.000,00)                     (100,0)                            -   

Gerência Jurídica (Gerjur) A
Manter e Desenvolver as 

Atividades da Gerência Jurídica

Preservar a imagem jurídica do CAU/MG 

e observar a legalidade dos processos 

internos.

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Ajuizamento e defesa em ações do 

CAU/MG na Justiça; Cumprimento 

dos expedientes de rotina atribuída à 

Gerência pelos atos normativos do 

CAU/MG.

                448.571,02                 577.954,82             129.383,80                         28,8                            -   

Gerência Geral (Gergel) P

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão 

Eleitoral de Minas Gerais (CE-

MG)

Cumprir as competências da Comissão 

conforme Regimento Interno do CAU/MG 

e do Regulamento Eleitoral do CAU/BR.

Assegurar a eficácia no atendimento e 

no relacionamento com os Arquitetos 

e Urbanistas e a Sociedade

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Conduzir o processo eleitoral para 

escolha dos conselheiros titulares e 

respectivos suplentes de conselheiro 

federal e estadual, no âmbito de suas 

jurisdição.

                   80.000,00                                  -               (80.000,00)                     (100,0)

Gerência Técnica  de 

Fiscalização (Gertef) - 

Coordenação Técnica

A

Manter e Desenvolver as 

Atividades de Coordenação 

Técnica da Gerência Técnica  de 

Fiscalização

Manter a regularidade dos registros, 

anotação de títulos e acervo do 

profissional.

Assegurar a eficácia no atendimento e 

no relacionamento com os Arquitetos 

e Urbanistas e a Sociedade

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Atender solicitações e cumprir os 

prazos previstos na Carta de Serviços 

e normativos do CAU/BR; realização 

do assessoramento de Comissões.

             1.316.006,67              1.385.405,40               69.398,73                           5,3                            -   

Gerência Técnica  de 

Fiscalização (Gertef) - 

Coordenação Fiscalização

A

Manter e Desenvolver as 

Atividades de Coordenação da 

Fiscalização da Gerência 

Técnica  de Fiscalização

Cumprir a finalidade precípua do 

Conselho, garantindo a fiscalização do 

exercício profissional.

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Planejamento e execução das ações 

de fiscalização.
                538.426,81              1.268.379,91             729.953,10                       135,6                            -   

Gerência Técnica  de 

Fiscalização (Gertef) - Rotas
A Fiscalização Itinerante / Rotas.

Promover a atuação itinerante do 

CAU/MG e mesmo as ações de 

fiscalização que envolvam uso de veículo.

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Ampliação da atuação da Fiscalização 

Itinerante do CAU/MG, não apenas 

nas cidades onde há a presença dos 

fiscais, mas também em outros 

municípios mineiros.

                260.000,00                 260.000,00                             -                               -                              -   

Presidência A

Manter e Desenvolver as 

Atividades da Presidência e dos 

Conselheiros Federais

Cumprir as competências dos órgãos 

colegiados conforme Regimento Interno 

e seu planejamento

Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Representação oficial realizada pela 

Presidência do CAU/MG e de seus 

Conselheiros Federais nas reuniões 

dos órgãos colegiados do CAU/MG; 

Rotinas administrativas realizadas 

pela Presidência do CAU/MG.

                   58.647,50                    80.000,00               21.352,50                         36,4                            -   

Presidência A

Manter e Desenvolver as 

Atividades de Comissões 

Temporárias

Garantir a realização de reuniões e ações 

de Comissões Temporárias instituídas 

pelo Plenário para atender demandas 

específicas, conforme Regimento Interno.

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Apresentação de relatório(s) 

conclusivo(s) dirigido(s) ao órgão 

proponente pela instituição das 

Comissões Temporárias, 

apresentados ao final dos trabalhos 

de resolução de demanda específica, 

publicando-os no sítio eletrônico do 

CAU/MG.

                     5.250,00                    12.000,00                 6.750,00                       128,6                            -   

Presidência P
Representação Institucional do 

CAU/MG II

Garantir a representação de colaborador 

ou dirigente do CAU/MG no 

desenvolvimento de ações ligadas ao 

planejamento urbano e temáticas afins.

Estimular a produção da Arquitetura e 

Urbanismo como política de Estado

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Ampliar a presença do CAU/MG nos 

debates de planejamento urbano e 

temáticas afins no estado.

                   29.018,06                    28.000,00                (1.018,06)                          (3,5)                            -   

Presidência P
Representação Institucional do 

CAU/MG I

Garantir a representação de colaborador 

ou dirigente do CAU/MG no 

desenvolvimento de ações ligadas ao 

ensino, formação profissional e ao 

Código de Ética.

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Ampliar a presença do CAU/MG em 

Instituições de Ensino Superior (IES) 

mineiras e órgãos públicos 

municipais e do estado.

                   18.540,25                    44.000,00               25.459,75                       137,3                            -   

Presidência A Capacitações

Garantir a capacitação de colaboradores 

e dirigentes, melhorando e ampliando a 

capacidade técnica desses agentes.

Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores

08 - Trabalho decente e 

crescimento econômico

Capacitação realizada de 

colaboradores e dirigentes.
                   51.293,79                 119.283,17               67.989,38                       132,5                            -   
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(C=B-A)

% 

(D= C/A *100)

Resultado

Variação (2021/2020) 

Unidade Responsável
P/A/ 

PE
Denominação Objetivo Estratégico PrincipalObjetivo Geral 

1. QUADRO GERAL

FA

Reprogramação 
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(A)

Fundo de Apoio 

 (E)

Programação

 2021

 (B)

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Facultativo)

% Utilização do 

Fundo de Apoio

(F=E/B)

Presidência P
Edital de Patrocínio modalidade 

Patrimônio Cultural

Fomentar atividades que promovam a 

arquitetura e urbanismo em Minas 

Gerais.

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

17 - Parcerias e meios de 

implementação

Lançamento de Edital de Patrocínio, e 

firmar convênios específicos com o 

objetivo de valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo em Minas Gerais.

                100.000,00                 150.000,00               50.000,00                         50,0 

Presidência P

Edital de Patrocínio - 

Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social 

(Athis)

Fomentar atividades que promovam a 

arquitetura e urbanismo em Minas 

Gerais no campo da Assistência Técnica 

para a Habitação de Interesse Social 

(Athis).

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo

11 - Cidades e comunidades 

sustentáveis

Lançamento de Edital de Patrocínio, e 

firmar convênios específicos com o 

objetivo de valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo em Minas Gerais.

                300.000,00                 300.000,00                             -                               -   

Secretaria Geral A
Manter e Desenvolver as 

Atividades da Secretaria Geral

Cumprir as atribuições da Secretaria 

Geral conforme atos administrativos do 

CAU/MG.

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

16 - Paz, justiça e instituições 

eficazes

Documentos e correspondências 

oficiais elaborados; gestão 

documental da Presidência realizada; 

cotação de preços realizada.

                399.033,99                 415.780,15               16.746,15                           4,2                            -   

             9.279.185,98            10.359.139,00          1.079.953,02                         11,6                            -                              -   TOTAL



Valores em R$ 1,00

 Valores

 (C=B-A) 

%       

 (D=C/A)

           9.279.185,98          10.359.139,00            1.079.953,02                            11,6                          100,0 

           8.991.998,61          10.121.554,40            1.129.555,79                            12,6                            97,7 

           4.748.598,65            5.353.425,49               604.826,84                            12,7                            51,7 

           4.193.820,46            4.847.553,78               653.733,32                            15,6                            46,8 

           3.094.886,04            3.858.512,80               763.626,76                            24,7                            37,2 

           1.098.934,42               989.040,98             (109.893,44)                          (10,0)                              9,5 

              554.778,19               505.871,71                (48.906,48)                            (8,8)                              4,9 

385.175,61              370.189,65                             (14.985,96)                            (3,9)                              3,6 

169.602,58              135.682,06                             (33.920,52)                          (20,0)                              1,3 

3.780.321,48          4.352.960,00                        572.638,52                            15,1                            42,0 

463.078,48             415.168,91                            (47.909,57)                          (10,3)                              4,0 

183.935,88             193.500,00                                9.564,12                              5,2                              1,9 

              103.251,49                  44.084,60                (59.166,89)                          (57,3)                              0,4 

                               -                                  -                                  -   

                               -                                  -                                  -                                  -                                  -   

                               -                                  -                                  -   

                               -                                  -                                  -   

           9.279.185,98          10.359.139,00            1.079.953,02                            11,6                          100,0 

                               -   

           8.733.227,32            9.346.947,73               613.720,41                              7,0                            90,2 

930.140,48             702.062,17                         (228.078,31)                          (24,5)                              6,8 

-                            -                                                           -                                  -                                  -   

7.803.086,83          8.644.885,56                        841.798,73                            10,8                            83,5 

168.361,45             257.042,40                              88.680,95                            52,7                              2,5 

297.597,21             675.148,87                           377.551,66                          126,9                              6,5 

80.000,00                80.000,00                                               -                                  -                                0,8 

           9.279.185,98          10.359.139,00            1.079.953,02                            11,6                          100,0 

                               -                            (0,00)                          (0,00)

II.3 Aporte ao CSC 

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

Anexo 1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações - Programação 2021

Variação (2021/2020) 
 Programação 2021

  (B) 

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio

Especificação

I - FONTES

2.2 Outras Receitas de Capital

 I – TOTAL

II. APLICAÇÕES

II.1 Programação Operacional

 Reprogramação 

2020

 (A) 

Projetos Específicos

1.1.3 RRT

II.4 Reserva de Contingência

II – TOTAL

VARIAÇÃO (I-II)

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação Total

1.1.4 Taxas e Multas

1.2 Aplicações Financeiras

1.3 Outras Receitas Correntes

1.4 Fundo de Apoio

2 Receitas de Capital

Part. %

 (G)           

Projetos

Atividades

1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2021

1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores

1.1.1 Anuidades

1.1.1.1 Pessoa Física

1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2021

1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores

1.1.1.2 Pessoa Jurídica



 Reprogramação
 2020 

 Programação
 2021 

 Variação 
(%) 

 Reprogramação
 2020 

 Programação
 2021 

 Variação
(%) 

        7.723.461,61       10.121.554,40           31,0         5.347.829,90         5.964.158,71           11,5 

                             -                                -                  -               850.918,78         1.062.066,25           24,8 

        7.723.461,61       10.121.554,40           31,0         9.279.185,98       10.359.139,00           11,6 

            168.361,45             257.042,40           52,7 57,63%

        7.555.100,16         9.864.512,00           30,6 

 Reprogramação
 2020 

 Programação
 2021 

 Variação 
 Reprogramação

 2020 
 Programação

 2021 
 Variação  

 Valor         2.260.405,86         2.258.612,71           (0,1)  Valor         4.496.911,12         4.902.092,46             9,0 

 %  29,9% 22,9%           (7,0)  %  48,5% 47,3%           (1,1)

 Valor         1.365.110,21         1.458.321,48             6,8  Valor               51.293,79             119.283,17         132,5 

 %  18,1% 14,8%           (3,3)  %  1,0% 2,0%             1,0 

 Valor             442.486,09             362.486,09         (18,1)

 %  5,9% 3,7%           (2,2)

 Valor             200.000,00             250.000,00           25,0 

 %  2,6% 2,5%           (0,1)

 Valor         1.933.197,05         2.456.557,91           27,1 

 %  25,6% 24,9%           (0,7)

 Valor             300.000,00             300.000,00                -   

 %  4,0% 3,0%           (0,9)

 Valor               80.000,00               80.000,00                -   

 %  1,1% 0,8%           (0,2)

Assistência Técnica
(mínimo de 2% do total da RAL)    

Objetivos Estratégicos Locais
(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência
(até 2 % do total da RAL)              

 LIMITES  LIMITES 

Fiscalização
(mínimo de 15 % do total da RAL)                                                                         

 Despesas com Pessoal
(máximo de 55% sobre as Receitas Correntes)

Atendimento
(mínimo de 10 % do total da RAL)

Patrocínio
(máximo de 5% do total da RAL)                                                                                     

OBS 1:  Vedada a inobservância de aplicação do percentual mínimo de 15% (quinze por cento) da Receita de Arrecadação 
Líquida (RAL) nas atividades de Fiscalização e do percentual máximo de 55% da Receita Corrente com as Despesas com 

Pessoal.

JUSTIFICATIVAS, quando da flexibilização da aplicação de recursos mínimos e máximos dos limites estratégicos  do Plano de Ação e Orçamento de 2021.

 Justificativa Folha de pagamento- item B: os valores apontados pelo CAU/MG, no montante de  R$ 1.062.066,25  é composto por:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Plano de saúde R$ 491.193,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Auxílio transporte R$ 37.500,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Auxílio alimentação R$ 414.953,25;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - 
Auxílio Creche R$ 18.419,56;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Estimativa com rescisões do contrato de trabalho R$ 100.000,00

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 

Capacitação 
(mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento)                  

Comunicação
(mínimo de 3% do total da RAL)                                                                                             

OBS 2: Os órgãos deliberativos dos CAU/UF poderão, mediante as justificativas próprias, flexibilizar a aplicação de recursos 
mínimos e máximos na Programação do Plano de Ação e Orçamento de 2021."

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 APLICAÇÕES DE RECURSOS 

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO

 FOLHA DE PAGAMENTO  

1. Receita de Arrecadação Total  A. Pessoal e Encargos (Valores totais) 

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)
 B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, 
auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios. 

 3. Soma (1+2)  C. Receitas Correntes 

4. Aportes ao Fundo de Apoio

Anexo 2 - Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Programação 2021

5.  Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)

ALERTA



Pessoal e 

Encargos
Diárias Diárias Passagens

Serviços 

Prestados

Assessoria de Comunicação 

(Ascom)
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Assessoria de 

Comunicação

          362.486,09         252.916,82             1.000,00             1.000,00         107.569,27           362.486,09           362.486,09       3,5 

Comissão Especial de Assistência 

Técnica para Habitação de 

Interesse Social (Cathis)

0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Comissão Especial 

de Assistência 

Técnica para 

Habitação de 

Interesse Social

            28.000,00             9.549,09             9.549,09             8.901,83             28.000,00             28.000,00       0,3 

Colegiado das Entidades 

Estaduais de Arquitetos e 

Urbanistas do CAU/MG (CEAU)

0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades do 

Colegiado das 

Entidades Estaduais 

de Arquitetos e 

Urbanistas do 

CAU/MG

            16.000,00             6.380,00             7.190,00             2.430,00             16.000,00             16.000,00       0,2 

Colegiado das Entidades 

Estaduais de Arquitetos e 

Urbanistas do CAU/MG (CEAU)

0

Edital de Patrocínio 

para Entidades de 

Arquitetos e 

Urbanistas

          100.000,00         100.000,00           100.000,00           100.000,00       1,0 

Comissão de Organização e 

Administração (COA)
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Comissão de 

Organização e 

Administração

            64.000,00           32.000,00           32.000,00             64.000,00             64.000,00       0,6 

Comissão de Ensino e Formação 

(CEF)
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Comissão de Ensino 

e Formação

            92.000,00           41.715,00           41.715,00             3.710,00             4.860,00             92.000,00             92.000,00       0,9 

Comissão de Ética e Disciplina 

(CED)
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Comissão de Ética e 

Disciplina

            76.000,00           36.450,00           37.260,00             2.290,00             76.000,00             76.000,00       0,7 

Comissão de Exercício 

Profissional (CEP)
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Comissão de 

Exercício 

Profissional

          128.000,00           61.965,00           61.965,00             4.070,00           128.000,00           128.000,00       1,2 

Comissão de Planejamento e 

Finanças (CPFi)
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Comissão de 

Planejamento e 

Finanças

            44.800,00           20.375,00           20.375,00             4.050,00             44.800,00             44.800,00       0,4 

Material de 

Consumo

 Encargos 

Diversos 
 Soma Imobilizado TotalUnidade Responsável

Denominação 

(Projeto/Atividade)

Programação 

2021

Pessoal

Anexo 3- Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Programação 2021

% Part.

Serviços de Terceiros
 Transferências 

Correntes 

 Reserva de 

Contingência  
FA



Pessoal e 

Encargos
Diárias Diárias Passagens

Serviços 

Prestados

Material de 

Consumo

 Encargos 

Diversos 
 Soma Imobilizado TotalUnidade Responsável

Denominação 

(Projeto/Atividade)

Programação 

2021

Pessoal

Anexo 3- Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Programação 2021

% Part.

Serviços de Terceiros
 Transferências 

Correntes 

 Reserva de 

Contingência  
FA

Comissão Especial de Patrimônio 

Cultural (CPC)
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Comissão Especial 

de Patrimônio 

Cultural

            28.000,00           11.052,04           11.052,04             5.895,92             28.000,00             28.000,00       0,3 

Comissão Especial de Política 

Urbana e Ambiental (CPUA)
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Comissão Especial 

de Política Urbana e 

Ambiental

            62.582,68           25.319,53           25.319,53           11.943,61             62.582,68             62.582,68       0,6 

Escritório Descentralizado Leste 

de Minas
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades do 

Escritório 

Descentralizado 

Leste de Minas.

          112.142,91           63.018,85             1.200,00           47.764,06                160,00           112.142,91           112.142,91       1,1 

Escritório Descentralizado Norte 

Minas
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades do 

Escritório 

Descentralizado 

Norte de Minas.

          109.988,50           50.800,27             1.220,00           57.808,23                160,00           109.988,50           109.988,50       1,1 

Escritório Descentralizado Sul de 

Minas
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades do 

Escritório 

Descentralizado Sul 

de Minas.

            93.066,58           49.997,03             1.200,00           41.709,55                160,00             93.066,58             93.066,58       0,9 

Escritório Descentralizado 

Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba

0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades do 

Escritório 

Descentralizado 

Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba.

          115.114,51           55.590,59             1.200,00           58.163,92                160,00           115.114,51           115.114,51       1,1 

Escritório Descentralizado Zona 

da Mata e Vertentes
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades do 

Escritório 

Descentralizado 

Zona da Mata e 

Vertentes.

            91.518,48           44.950,90             1.200,00           45.207,58                160,00             91.518,48             91.518,48       0,9 

Gerência Administrativa e 

Financeira (GAF)
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Gerência 

Administrativa e 

Financeira

       2.238.776,25     1.218.416,65           20.828,00         713.106,60         251.411,00        2.203.762,25           35.014,00        2.238.776,25     21,6 

Gerência Administrativa e 

Financeira (GAF)
0

Fundo de Apoio aos 

CAU/UF
          257.042,40         257.042,40           257.042,40           257.042,40       2,5 

Gerência Técnica e Fiscalização 

(Gertef) -  Coordenação de 

Fiscalização

0

Centro de Serviços 

Compartilhados 

(CSC) - Fiscalização

          602.232,79         602.232,79           602.232,79           602.232,79       5,8 



Pessoal e 

Encargos
Diárias Diárias Passagens

Serviços 

Prestados

Material de 

Consumo

 Encargos 

Diversos 
 Soma Imobilizado TotalUnidade Responsável

Denominação 

(Projeto/Atividade)

Programação 

2021

Pessoal

Anexo 3- Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Programação 2021

% Part.

Serviços de Terceiros
 Transferências 

Correntes 

 Reserva de 

Contingência  
FA

Gerência Técnica e Fiscalização 

(Gertef) -  Coordenação Técnica
0

Centro de Serviços 

Compartilhados 

(CSC) - Atendimento

            72.916,08           72.916,08             72.916,08             72.916,08       0,7 

Gerência Administrativa e 

Financeira (GAF)
0

Reserva de 

Contingência
            80.000,00           80.000,00             80.000,00             80.000,00       0,8 

Gerência Administrativa e 

Financeira (GAF)
0

Centro de Serviços 

Compartilhados 

(CSC) - Sistema de 

Controle e Apuração 

de Frequência 

(SISCAF)

                          -                             -                             -           -   

Gerência Especial de 

Planejamento e Gestão 

Estratégica (Geplan)

0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Gerência Especial 

de Planejamento e 

Gestão Estratégica

          534.929,79         519.619,79             3.469,41             6.422,43             5.418,16           534.929,79           534.929,79       5,2 

Gerência Geral (Gergel) 0
Eventos Técnicos e 

Seminários
            80.062,17             2.906,48           22.830,00             5.000,08           49.325,61             80.062,17             80.062,17       0,8 

Gerência Geral (Gergel) 0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Gerência Geral

          328.676,31         320.086,24             4.025,01             4.565,06           328.676,31           328.676,31       3,2 

Gerência Geral (Gergel) 0

Mudança e 

Adequação da nova 

Sede do CAU/MG.

                          -                           -                             -                             -           -   

Gerência Jurídica (Gerjur) 0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Gerência Jurídica

          577.954,82              532.286                  2.536                20.703                22.430                577.955                577.955       5,6 

Gerência Técnica  de Fiscalização 

(Gertef) - Coordenação Técnica
0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades de 

Coordenação 

Técnica da Gerência 

Técnica  de 

Fiscalização

       1.385.405,40           1.262.938                  3.698              118.769             1.385.405             1.385.405     13,4 

Gerência Técnica  de Fiscalização 

(Gertef) - Coordenação 

Fiscalização

0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades de 

Coordenação da 

Fiscalização da 

Gerência Técnica  

de Fiscalização

       1.268.379,91           1.190.137                  5.000                  3.000                70.243             1.268.380             1.268.380     12,2 

Gerência Técnica  de Fiscalização 

(Gertef) - Rotas
0

Fiscalização 

Itinerante / Rotas.
          260.000,00                10.000                60.000              190.000                260.000                260.000       2,5 

Presidência 0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Presidência e dos 

Conselheiros 

Federais

            80.000,00                47.600                32.400                   80.000                   80.000       0,8 



Pessoal e 

Encargos
Diárias Diárias Passagens

Serviços 

Prestados

Material de 

Consumo

 Encargos 

Diversos 
 Soma Imobilizado TotalUnidade Responsável

Denominação 

(Projeto/Atividade)

Programação 

2021

Pessoal

Anexo 3- Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Programação 2021

% Part.

Serviços de Terceiros
 Transferências 

Correntes 

 Reserva de 

Contingência  
FA

Presidência 0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades de 

Comissões 

Temporárias

            12.000,00                  6.000                  6.000                   12.000                   12.000       0,1 

Presidência 0

Representação 

Institucional do 

CAU/MG II

            28.000,00                16.200                11.800                   28.000                   28.000       0,3 

Presidência 0

Representação 

Institucional do 

CAU/MG I

            44.000,00                12.150                12.150                19.700                   44.000                   44.000       0,4 

Presidência 0 Capacitações           119.283,17                21.050                21.050                35.083                42.100                119.283                119.283       1,2 

Presidência 0

Edital de Patrocínio 

modalidade 

Patrimônio Cultural

          150.000,00              150.000                150.000                150.000       1,4 

Presidência 0

Edital de Patrocínio - 

Assistência Técnica 

para Habitação de 

Interesse Social 

(Athis)

          300.000,00              300.000                300.000                300.000       2,9 

Secretaria Geral 0

Manter e 

Desenvolver as 

Atividades da 

Secretaria Geral

          415.780,15              403.401                  1.979                10.400                415.780                415.780       4,0 

     10.359.139,00     5.964.158,71           55.663,83         112.678,00         352.805,71         351.281,38     1.645.845,04     1.487.051,27           80.000,00         274.641,06     10.324.125,00           35.014,00     10.359.139,00 
                    57,6                       0,5                       1,1                       3,4                       3,4                     15,9                     14,4                       0,8                       2,7                       99,7                       0,3                     100,0 

TOTAL GERAL
  100,0 

% Part.



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atribuições da assessoria de comunicação e 

da assessoria de eventos, tais como: Acompanhamento da produção, 

desenvolvimento e distribuição de cartilhas e divulgação de campanhas; Demandas 

administrativas relativas a assessoria.

Não se aplica           249.993,07           252.916,82           1,2                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de diárias de 

colaboradores para o cumprimento das atribuições da Assessoria de Comunicação, 

tais como: Acompanhamento da produção, desenvolvimento e distribuição de 

cartilhas e divulgação de campanhas; Demandas administrativas relativas a 

assessoria.

Não se aplica               2.000,00               2.000,00             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de passagens 

aéreas, despesas com transporte urbanos (Táxi), remuneração de estagiários para 

o cumprimento das atribuições da gerência, dentre as quais: monitoramento e 

realização do Plano de Ação; integração das atividades realizadas pelas unidades 

administrativas do CAU/MG.

Não se aplica               1.930,14             16.606,14      760,4                           -   

1
Elaborar um termo de referência para a contratação de prestação de serviços de 

publicidade e propaganda.

Ações Locais em 

Mídia
                          -               -                             -   

1
Fiscalizar a execução de um contrato de prestação de serviços de comunicação 

integrada.

Ações Locais em 

Mídia
            28.562,88             40.963,13         43,4                           -   

1 Elaborar uma peça gráfica do Relatório Final de Gestão. 
Ações Locais em 

Mídia
            30.000,00                           -       (100,0)                           -   

1 Desenvolver dentro da sua competência um aplicativo Arquiteto protagonista
Cooperação Técnica 

para Fiscalização
            50.000,00             50.000,00             -                             -   

          362.486,09           362.486,09           0,0                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade :

Objetivo Estratégico Principal Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Fundo de Apoio 
Metas Físicas

Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Comunicação

Total

%

(C=B/A)

Ação Custo da Ação
(R$)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

9

Realizar o calendário de nove Reuniões Ordinárias (Comissões, Conselho Diretor, 

CEAU e Plenária) para o cumprimento de suas competências regimentais e o 

desenvolvimento de ações previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano de Ação 

do CAU/MG, prevendo datas para tratativas conjuntas com as demais Comissões 

Especiais. 

Não se aplica             12.893,22             19.098,17         48,1                           -   

4
Realizar o calendário de quatro Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 
Não se aplica               1.960,00     (100,0)                           -   

1

Constituir um grupo-piloto com prefeituras da dita Zona da Mata Norte que se 

comprometam a implantar a Athis nos seus municípios como política pública, 

preferencialmente, como parte de planos locais de habitação (PLH) de modo que 

se amplie a difusão de metodologias e práticas em Athis e referencie a replicação 

desta abordagem em rede para outros municípios. Esta ação inclui a realização de 

um evento denominado “Limites e oportunidades para a função social da 

Arquitetura e Urbanismo no Estado de Minas Gerais: um olhar sobre a Zona da 

Mata Norte”.

Cooperação Técnica 

para ATHIS
              1.470,00               4.275,91      190,9                           -   

1
Elaborar uma Minuta de Projeto Básico de Lei Municipal de Athis para municípios 

comprometidos em implantar política pública de Athis.

Cooperação Técnica 

para ATHIS
                          -               -                             -   

1

Evento: II Seminário Athis: Experiências dos Editais de Patrocínio. Realizar um 

evento para apresentação e divulgação dos projetos patrocinados pelo CAU/MG, 

no âmbito dos Editais, debater dispositivos dos Editais de Patrocínio lançados na 

modalidade Athis e integrar o forum de debates, troca de experiências e saberes 

técnicos e legais sobre Athis, articulação de rede de atores estaduais 

comprometidos com o direito à Athis.

Cooperação Técnica 

para ATHIS
                          -               -                             -   

1
Propor revisões e aprimoramentos à Comissão de Organização e Administração 

(COA-CAU/MG) para edital de patrocínio.
Não se aplica                           -               -   

1

Evento: 1° Seminário Conjunto das Comissões Especiais (CPUA, CATHIS E CPC). 

Realizar um evento a fim de promover o CAU/MG como referência estadual na 

defesa e fomento das boas práticas do planejamento e desenvolvimento urbano e 

ambiental, habitação de interesse social e patrimônio cultural integrados, além de 

ampliar visibilidade e repercussão dos serviços pretados e sua rede de 

relacionamento.

Não se aplica                           -                 4.625,92             -                             -   

            16.323,22             28.000,00         71,5                           -                             -   

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Denominação do Projeto ou Atividade :
Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social

Objetivo Estratégico Principal Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

6

Realizar o calendário de seis Reuniões Ordinárias composta por três conselheiros, 

incluindo o Presidente, e três representantes de entidades membro do Colegiado 

para o cumprimento de suas competências regimentais e o desenvolvimento de 

ações previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano de Ação do CAU/MG. 

Não se aplica               5.177,05             12.760,00      146,5                           -   

3
Realizar o calendário de três Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 
Não se aplica                  840,00     (100,0)                           -   

1

Elaborar uma proposta de campanha virtual para a divulgação do Convênio com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 

(SEBRAE-MG).

Não se aplica                           -               -                             -   

1

Elaborar na rotina de reuniões do Colegiado,  uma proposta de cartilha com foco 

em gestão de escritórios de arquitetura e urbanismo para a orientação de 

Arquitetos e Urbanistas empreendedores. 

Não se aplica               3.000,00               2.430,00       (19,0)                           -   

1
Custear uma participação dos membros do Colegiado em reuniões e eventos de 

interesse ou previstos pelo próprio Colegiado.
Não se aplica                           -                     810,00             -                             -   

              9.017,05             16.000,00         77,4                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade :
Manter e Desenvolver as Atividades do Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas 

do CAU/MG

Objetivo Estratégico Principal Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Total

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 
Metas Físicas (R$)

%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1

Ações Institucionais - Fomento e Inovação: elaborar e lançar um Edital de 

Chamada Pública de Patrocínio na modalidade Entidades Estaduais de Arquitetos 

e Urbanistas, a partir de diretrizes elaboradas pelo Ceau-CAU/MG.

Editais de 

Patrocínio
          100.000,00           100.000,00             -                             -   

          100.000,00           100.000,00             -                             -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Edital de Patrocínio para Entidades de Arquitetos e Urbanistas

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Realizar o calendário de 12 (doze) Reuniões Ordinárias (Comissões, Conselho 

Diretor e Plenária) para o cumprimento de suas competências regimentais e o 

desenvolvimento de ações previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano de Ação 

do CAU/MG. 

Não se aplica             28.728,91             58.330,00      103,0                           -   

10
Realizar o calendário de 10 (dez) Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 
Não se aplica             10.500,00     (100,0)                           -   

1
Custear uma participação dos membros da Comissão em reuniões e eventos de 

interesse ou previstos pela própria comissão.
Não se aplica                           -                 5.670,00             -                             -   

1
Elaborar, revisar e aprimorar editais de patrocínio, após ouvir as comissões 

proponentes.
Não se aplica                           -               -                             -   

            39.228,91             64.000,00         63,1                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Realizar o calendário de 12 (doze) Reuniões Ordinárias (Comissões, Conselho 

Diretor, CEAU e Plenária) para o cumprimento de suas competências regimentais e 

o desenvolvimento de ações previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano 

Estratégico do CAU/MG para o biênio 2019-2020. 

Ações de Melhoria 

da Qualidade do 

Ensino

            40.841,04             83.430,00      104,3                           -   

6
Realizar o calendário de seis Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 

Ações de Melhoria 

da Qualidade do 

Ensino

              8.389,69     (100,0)                           -   

1

CAU Jovem: Premiação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Realizar um 

evento estadual para a valorização dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no 

ensino e formação profissional

Ações de Melhoria 

da Qualidade do 

Ensino

              6.000,00               4.860,00       (19,0)                           -   

1

CAU Jovem: elaborar e realizar um calendário de exposição dos trabalhos 

premiados na Premiação de TCC para a divulgação em nível estadual da produção 

dos trabalhos de graduandos em AU.

CAU nas Escolas                           -                 1.620,00             -                             -   

1

CAU Jovem: Cartilha para estudantes. elaborar na rotina de reuniões da Comissão, 

uma cartilha orientativa para o ingresso de recém formados na vida profissional 

com ética e responsabilidade no exercício profissional. 

CAU nas Escolas               1.986,86               2.090,00           5,2                           -   

            57.217,59             92.000,00         60,8                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ensino e Formação

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Realizar o calendário de 12 (doze) Reuniões Ordinárias (Comissões, Conselho 

Diretor e Plenária) para o cumprimento de suas competências regimentais e o 

desenvolvimento de ações previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano 

Estratégico do CAU/MG para o biênio 2019-2020. 

Melhoria de 

Processo Ético
            32.600,20             72.900,00      123,6                           -   

6
Realizar o calendário de seis Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 

Melhoria de 

Processo Ético
            10.290,00     (100,0)                           -   

15 Realizar o calendário de 15 (quinze) Audiências de Instrução ou Conciliação. 
Audiências de 

Conciliação
                 700,00                   810,00         15,7                           -   

1

Evento: 	20º Seminário Regional da CED-CAU/BR. Realizar um evento para debater 

questões significativas para o exercício ético profissional junto à Comissão de Ética 

e Disciplina do CAU/BR (CED-CAU/BR).

Palestras e 

campanhas sobre 

Aspectos Éticos

                          -               -                             -   

1
CAU Jovem: elaborar na rotina de reuniões da Comissão, uma cartilha orientativa 

sobre Ética para estudantes quanto ao exercício ético profissional. 

Palestras e 

campanhas sobre 

Aspectos Éticos

                          -                 2.290,00             -                             -   

1

Infraestrutura - Grupos de Trabalho e Comissões: realizar na rotina de reuniões da 

Comissão, proposta de Câmara de Mediação e Conciliação. Elaborar proposta para 

a implementação uma Câmara de Mediação e Conciliação (CMC) para a solução 

conflitos entre arquitetos e urbanistas e seus clientes. 

Não se aplica                           -               -                             -   

1

Comunicação - Campanhas: elaborar na rotina de reuniões da Comissão, uma 

proposta de Campanha de Ética Profissional em formato de diálogo para ser 

vinculada em formato de áudio (podcast ) em veículos de comunicação, com ou 

sem suporte de imagens, dependendo da mídia, para divulgação do código de ética 

e disciplina profissional, das funções precípuas do Conselho e orientar a sociedade 

em que situações pode acionar o CAU/MG nesta área.

Palestras e 

campanhas sobre 

Aspectos Éticos

                          -               -                             -   

            43.590,20             76.000,00         74,4                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Realizar o calendário de 12 (doze) Reuniões Ordinárias (Comissões, Conselho 

Diretor, CEAU e Plenária) para o cumprimento de suas competências regimentais e 

o desenvolvimento de ações previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano 

Estratégico do CAU/MG, tais como: instruir, apreciar e deliberar sobre julgamento, 

em primeira instância, de autuação lavrada em processos de fiscalização do 

exercício profissional, demandas técnicas encaminhadas à CEP, definir diretrizes de 

fiscalização e elaborar proposta de calendário Projeto Rotas, entre outras. 

Não se aplica             67.265,21           123.930,00         84,2                           -   

6
Realizar o calendário de seis Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 
Não se aplica             16.590,00     (100,0)                           -   

6

Projeto Rotas: elaborar e realizar o calendário de seis eventos integradores. Os 

eventos visam promover o reconhecimento do CAU/MG como referência estadual 

na defesa e fomento das boas práticas de Arquitetura e Urbanismo, ampliar a 

visibilidade e repercussão dos serviços prestados e de sua rede de relacionamento, 

para além da fiscalização tradicional, integrando as atividades do CAU/MG e suas 

diversas Comissões com ações de outros órgãos e instituições relacionadas a 

Arquitetura e Urbanismo, que consistirão em espaços de reflexão e reverberação 

dos temas que envolvem a profissão.

Cooperação Técnica 

para Fiscalização
              2.800,00               2.430,00       (13,2)                           -   

6

Projeto Rotas: elaborar na rotina de reuniões da Comissão, proposta de  materiais 

de orientação do Projeto Rotas, abordando os seguintes temas: legislação 

profissional / direitos e deveres; legislação urbanística / Direitos e deveres; 

procedimentos legais / responsabilidades; importância da Arquitetura e urbanismo 

(valorização profissional); arquitetura pública; deveres e obrigações (folder da 

fiscalização). 

Fiscalização 

Orientativa
              1.050,00     (100,0)                           -   

1

Projeto Rotas: elaborar na rotina de reuniões da Comissão, proposta de um 

adesivo de fiscalização para que as Arquitetas Fiscais do CAU/MG identifiquem em 

campo as obras já fiscalizadas pelo Conselho, visto que pelo Projeto Rotas muitas 

cidades são fiscalizadas mais de uma vez. 

Fiscalização em 

Obras
                 700,00               1.640,00      134,3                           -   

2

Elaborar na rotina de reuniões da Comissão, proposta de campanhas de 

conscientização e de fiscalização (Projeto Rotas) por meio de mailing  junto às 

seções técnicas de órgãos públicos quanto à atuação regular de seus 

responsáveis técnicos arquitetos e urbanistas; e às instituições de ensino 

superior (IES) quanto à atuação regular dos docentes universitários mediante 

obrigatório registro de responsabilidade técnica.

Fiscalização 

Orientativa
                          -               -                             -   

6

Eventos: Palestras nos encontros "CAU e a Cidade". Realizar seis palestras no 

Painel sobre o exercício profissional e a importância do RRT e da fiscalização dos 

encontros programados para acontecer em meses alternados, para promover a 

aproximação institucional com as agências metropolitanas, prefeituras e 

profissionais das regionais do CAU/MG.

Não se aplica                           -               -                             -   

            88.405,21           128.000,00         44,8                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Realizar o calendário de 12 (doze) Reuniões Ordinárias (Comissões, Conselho 

Diretor e Plenária) para o cumprimento de suas competências regimentais e o 

desenvolvimento de ações previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano de Ação 

do CAU/MG. 

Não se aplica             17.275,00             38.070,00      120,4                           -   

6
Realizar o calendário de seis Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 
Não se aplica               7.000,00     (100,0)                           -   

1
Custear uma participação dos membros da Comissão em reuniões e eventos de 

interesse ou previstos pela própria comissão .
Não se aplica                           -                 2.680,00             -                             -   

1

Elaborar proposta de um seminário entre a CPFi-CAU/BR e as CPFI-CAU/UFs a fim 

de otimizar procedimentos e a eficiência das CPFis, promover campanha de maior 

aproximação junto aos profissionais e empresas para valorização do pagamento 

das anuidades e dos RRTs, ressaltando a importância do fortalecimento da 

profissão, da instituição e da CAT para a qualificação profissional

Não se aplica                           -                 4.050,00             -                             -   

            24.275,00             44.800,00         84,6                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a sustentabilidade financeira

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

9

Realizar o calendário de nove Reuniões Ordinárias (Comissões, Conselho Diretor, 

CEAU e Plenária) para o cumprimento de suas competências regimentais e o 

desenvolvimento de ações previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano de Ação 

do CAU/MG, prevendo datas para tratativas conjuntas com as demais Comissões 

Especiais. 

Não se aplica             11.594,10             22.104,08         90,6                           -   

4
Realizar o calendário de quatro Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 
Não se aplica               2.030,00     (100,0)                           -   

6

Projeto Rotas: realizar calendário de seis oficinas de capacitação de Patrimônio 

Cultural,  voltadas para órgãos da administração pública municipal, para 

esclarecimentos sobre inventariamento de bens culturais e instrumentos legais 

correlatos.

Não se aplica                           -               -                             -   

2

Elaborar na rotina de reuniões da Comissão,  duas cartilhas: uma, intitulada 

"Benefícios do Patrimônio Cultural: Compensa!" e destinada à sociedade civil para 

a conscientização sobre a importância do  Patrimônio Cultural; outra, intitulada "O 

papel do arquiteto e urbanista na conservação do Patrimônio Cultural" e destinada 

aos órgãos públicos para tratar da importância da contratação do arquiteto e 

urbanista para atuação no Patrimônio Cultural. 

Não se aplica                           -               -                             -   

1
Realizar um evento de valorização do Patrimônio Cultural por razão do dia 

Nacional do Patrimônio Cultural, comemorado anualmente no dia 17 de agosto.
Não se aplica               1.085,00               1.270,00         17,1                           -   

1
Propor revisões e aprimoramentos à Comissão de Organização e Administração 

(COA-CAU/MG) para edital de patrocínio.
Não se aplica                           -               -                             -   

1

Evento: 1° Seminário Conjunto das Comissões Especiais (CPUA, CATHIS E CPC). 

Realizar um evento a fim de promover o CAU/MG como referência estadual na 

defesa e fomento das boas práticas do planejamento e desenvolvimento urbano e 

ambiental, habitação de interesse social e patrimônio cultural integrados, além de 

ampliar visibilidade e repercussão dos serviços pretados e sua rede de 

relacionamento.

Não se aplica                           -                 4.625,92             -                             -   

            14.709,10             28.000,00         90,4                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Especial de Patrimônio Cultural

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

9

Realizar o calendário de nove Reuniões Ordinárias (Comissões e Plenária) para o 

cumprimento de suas competências regimentais e o desenvolvimento de ações 

previstas no seu Plano de Trabalho e no Plano de Ação do CAU/MG, prevendo 

datas para tratativas conjuntas com as demais Comissões Especiais. 

Não se aplica             32.995,27             50.639,07         53,5                           -   

4
Realizar o calendário de quatro Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 
Não se aplica               4.120,10     (100,0)                           -   

1

Inscrever e realizar um evento no 3° Circuito Urbano do Programa das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) abordando temas como 

inovações sociais, tecnológicas, econômico/financeiras e de políticas públicas e 

governança que contribuam para o aprimoramento dos serviços ou da política 

urbana. Além de debater e divulgar a Nova Agenda Urbana e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 11 (“Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”), o Circuito 

Urbano celebra no início do mês de outubro o Dia Mundial do Habitat e encerra, 

com o Dia Mundial das Cidades.

Não se aplica               1.134,70               1.619,97         42,8                           -   

6

Realizar seis palestras  nos encontros "CAU e a Cidade", no Painel sobre 

Planejamento Urbano e Regional dos encontros programados para acontecer em 

meses alternados, nas cinco cidades-sede de Escritório Descentralizados do 

CAU/MG: Juiz de Fora, Ipatinga, Uberlândia, Montes Claros e Poços de Caldas e na 

cidade-sede do CAU/MG, Belo Horizonte, para promover a aproximação 

institucional com as agências metropolitanas, prefeituras e profissionais das 

regionais do CAU/MG.

Não se aplica               1.400,00               1.620,00         15,7                           -   

1

Elaborar na rotina de reuniões da Comissão, uma cartilha para difundir a aplicação 

dos instrumentos de política urbana nos municípios e regiões metropolitanas 

mineiras. 

Não se aplica               1.050,00               3.240,00      208,6                           -   

41

Ampliar a representatividade do CAU/MG junto aos Municípios Mineiros mediante 

a aplicação de Questionário de Política Urbana, por meio de Ofícios enviados por 

correspondência eletrônica,  em 41 municípios mineiros selecionados pela 

Comissão por representarem 40% da população do Estado e conter 74% dos 

arquitetos e urbanistas ativos de Minas Gerais.

Não se aplica                           -               -                             -   

1

Minutar e encaminhar para a aprovação do Plenário, uma proposta de 

requerimento de constituição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) de 

Frente Parlamentar em Defesa da arquitetura e urbanismo como política de 

Estado, com a finalidade de debater e comunicar matérias legislativas que tratam 

da produção da Arquitetura e Urbanismo no Estado.

Não se aplica                           -               -                             -   

1

Evento: II Seminário Legislativo ALMG e CAU/MG. Elaborar um evento  para 

debater Projetos de Lei Estaduais e Normas que tratam do tema Arquitetura e 

Urbanismo em suas diversas dimensões: mercado de trabalho, construção civil, 

política urbana, habitação de interesse social, dentre outras.

Não se aplica               1.134,70                   837,72       (26,2)                           -   

1

Evento: 1° Seminário Conjunto das Comissões Especiais (CPUA, CATHIS E CPC). 

Realizar um evento a fim de promover o CAU/MG como referência estadual na 

defesa e fomento das boas práticas do planejamento e desenvolvimento urbano e 

ambiental, habitação de interesse social e patrimônio cultural integrados, além de 

ampliar visibilidade e repercussão dos serviços pretados e sua rede de 

relacionamento.

Não se aplica                           -                 4.625,92             -                             -   

            41.834,76             62.582,68         49,6                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atividades de atendimento e fiscalização 

realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica           261.687,54             63.018,85       (75,9)                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com material de expediente, 

material de copa e cozinha, fornecimento de gêneros alimentícios e materiais 

para manutenção de bens móveis.

Não se aplica               1.200,00               1.200,00             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com os serviços de internet, 

informática, telecomunicações, limpeza e conservação, energia elétrica, 

medicina do trabalho, seguros diversos, despesas miúdas de pronto pagamento 

e demais serviços necessários para o cumprimento das atividades de atendimento 

e fiscalização realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica             45.409,32             47.764,06           5,2                           -   

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de Indenizações e 

restituições, Impostos e taxas e tarifas bancárias.
Não se aplica               2.514,74                   160,00       (93,6)                           -   

          310.811,60           112.142,91       (63,9)                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Leste de Minas.

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atividades de atendimento e fiscalização 

realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica           144.289,06             50.800,27       (64,8)                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com material de expediente, 

material de copa e cozinha, fornecimento de gêneros alimentícios e materiais 

para manutenção de bens móveis.

Não se aplica               1.220,00               1.220,00             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com os serviços de internet, 

informática, telecomunicações, limpeza e conservação, energia elétrica, 

medicina do trabalho, seguros diversos, despesas miúdas de pronto pagamento 

e demais serviços necessários para o cumprimento das atividades de atendimento 

e fiscalização realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica             55.392,54             57.808,23           4,4                           -   

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de Indenizações e 

restituições, Impostos e taxas e tarifas bancárias.
Não se aplica               2.575,69                   160,00       (93,8)                           -   

          203.477,29           109.988,50       (45,9)                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Norte de Minas.

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atividades de atendimento e fiscalização 

realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica           182.470,73             49.997,03       (72,6)                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com material de expediente, 

material de copa e cozinha, fornecimento de gêneros alimentícios e materiais 

para manutenção de bens móveis.

Não se aplica               1.200,00               1.200,00             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com os serviços de internet, 

informática, telecomunicações, limpeza e conservação, energia elétrica, 

medicina do trabalho, seguros diversos, despesas miúdas de pronto pagamento 

e demais serviços necessários para o cumprimento das atividades de atendimento 

e fiscalização realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica             39.301,86             41.709,55           6,1                           -   

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de Indenizações e 

restituições, Impostos e taxas e tarifas bancárias.
Não se aplica               2.567,69                   160,00       (93,8)                           -   

          225.540,28             93.066,58       (58,7)                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Sul de Minas.

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atividades de atendimento e fiscalização 

realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica           142.888,01             55.590,59       (61,1)                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com material de expediente, 

material de copa e cozinha, fornecimento de gêneros alimentícios e materiais 

para manutenção de bens móveis.

Não se aplica               1.200,00               1.200,00             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com os serviços de internet, 

informática, telecomunicações, limpeza e conservação, energia elétrica, 

medicina do trabalho, seguros diversos, despesas miúdas de pronto pagamento 

e demais serviços necessários para o cumprimento das atividades de atendimento 

e fiscalização realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica             55.879,13             58.163,92           4,1                           -   

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de Indenizações e 

restituições, Impostos e taxas e tarifas bancárias.
Não se aplica               2.444,79                   160,00       (93,5)                           -   

          202.411,93           115.114,51       (43,1)                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atividades de atendimento e fiscalização 

realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica           133.771,48             44.950,90       (66,4)                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com material de expediente, 

material de copa e cozinha, fornecimento de gêneros alimentícios e materiais 

para manutenção de bens móveis.

Não se aplica               1.200,00               1.200,00             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com os serviços de internet, 

informática, telecomunicações, limpeza e conservação, energia elétrica, 

medicina do trabalho e demais serviços necessários para o cumprimento das 

atividades de atendimento e fiscalização realizadas no escritório descentralizado.

Não se aplica             45.381,93             45.207,58         (0,4)                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de Indenizações e 

restituições, Impostos e taxas, tarifas bancárias, seguros diversos, despesas 

miúdas de pronto pagamento.

Não se aplica               2.485,65                   160,00       (93,6)                           -   

          182.839,06             91.518,48       (49,9)                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Zona da Mata e Vertentes.

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atribuições da gerência.
Não se aplica        1.093.263,50        1.218.416,65         11,4                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com material de expediente, 

material de copa e cozinha, fornecimento de gêneros alimentícios e materiais 

para manutenção de bens móveis.

Não se aplica             20.828,00             20.828,00             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com os serviços de internet, 

informática, telecomunicações, limpeza e conservação, energia elétrica, 

medicina do trabalho, contratação de estagiários, Publicação de Editais, 

Despesas Miúdas de Pronto Pagamento e Demais Serviços Prestados para o 

cumprimento das atribuições da gerência administrativa e financeira.

Não se aplica           734.208,68           713.106,60         (2,9)                           -   

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de indenizações e 

restituições, Impostos e taxas, tarifas bancárias, seguros diversos, .
Não se aplica           251.411,00           251.411,00             -                             -   

100%
Aquisição de 100% de bens imobilizados necessários para Sede e Escritórios 

Descentralizados do CAU/MG.
Não se aplica             35.014,00             35.014,00             -                             -   

      2.134.725,18        2.238.776,25           4,9                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a sustentabilidade financeira

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Administrativa e Financeira

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12 Cumprir o calendário de 12 (doze) parcelas de repasse mensal ao Fundo de Apoio. Não se aplica           168.361,45           257.042,40         52,7                           -   

          168.361,45           257.042,40         52,7                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Fundo de Apoio aos CAU/UF

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a sustentabilidade financeira

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12
Cumprir calendário de 12 (doze) parcelas de repasse mensal ao Centro de 

Serviços Compartilhados (CSC) do CAU/BR.
Não se aplica           248.493,67           602.232,79      142,4                           -   

          248.493,67           602.232,79      142,4                           -                             -   

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Centro de Serviços Compartilhados (CSC) - Fiscalização

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Cumprir calendário de 12 (doze) parcelas de repasse mensal ao Centro de 

Serviços Compartilhados (CSC) do CAU/BR, no que tange ao Teleatendimento 

Qualificado (TAQ) e ao Teleatendimento pelo 0800.

Não se aplica             49.103,54             72.916,08         48,5                           -   

            49.103,54             72.916,08         48,5                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Centro de Serviços Compartilhados (CSC) - Atendimento

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%
Garantir Reserva de Contingência a partir da criação de um fundo para despesas 

não previstas ou necessidade de transposições.
Não se aplica             80.000,00             80.000,00             -                             -   

            80.000,00             80.000,00             -                             -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Assegurar a sustentabilidade financeira

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Reserva de Contingência

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

12

Cumprir calendário de 12 (doze) parcelas de repasse mensal ao Centro de 

Serviços Compartilhados (CSC) do CAU/BR, no que tange ao Sistema de Controle 

e Apuração de Frequência (SISCAF).

Não se aplica             28.877,76                           -       (100,0)                           -   

            28.877,76                           -       (100,0)                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Centro de Serviços Compartilhados (CSC) - Sistema de Controle e Apuração de Frequência (SISCAF)

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 

urbanistas e a sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atribuições da Gerência, tais como: 

Elaboração dos Planos de Ação; Termos de cooperação técnica com municípios e 

órgãos públicos; Apoio à Presidência; Acompanhamento dos Indicadores 

Estratégicos revisados; Elaboração e consolidação das propostas de Programação e 

Reprogramação Orçamentária; Elaboração e consolidação dos Relatórios de 

Gestão; Atualização do fluxo de trabalho de processos operacioanis padrão (POP).

Não se aplica           406.897,74           519.619,79         27,7                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com hospedagens de servidores, 

serviço de postagens institucionais, serviços de transporte urbanos (Táxi) para o 

cumprimento das atribuições da Gerência, tais como: Termos de cooperação 

técnica com municípios e órgãos públicos; Apoio à Presidência.

Não se aplica               5.418,16               5.418,16             -                             -   

1

Revisão do Planejamento Estratégico do CAU: pagamento de diárias para 

participar de atividades relacionadas à revisão dos indicadores estratégicos, dos 

limites de aplicação de recursos e do modelo de elaboração do Plano de Ação e 

Orçamento do CAU, que incluem as reuniões do Fórum dos Presidentes dos 

CAU/UFs e do seu Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico (GTPE) e 

reuniões do Grupo de Trabalho de Revisão do Planejamento Estratégico do CAU/BR 

(Gtarpe).

Não se aplica               3.469,41               3.469,41             -                             -   

1

Revisão do Planejamento Estratégico do CAU: pagamento de passagens aéreas 

para participar de atividades relacionadas à revisão dos indicadores estratégicos, 

dos limites de aplicação de recursos e do modelo de elaboração do Plano de Ação e 

Orçamento do CAU, que incluem as reuniões do Fórum dos Presidentes dos 

CAU/UFs e do seu Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico (GTPE) e 

reuniões do Grupo de Trabalho de Revisão do Planejamento Estratégico do CAU/BR 

(Gtarpe).

Não se aplica               6.422,43               6.422,43             -                             -   

1

Eventos: elaborar um calendário de seis encontros denominados "CAU e a 

Cidade", programados para acontecer em meses alternados, nas cinco cidades-

sede de Escritório Descentralizados do CAU/MG: Juiz de Fora, Ipatinga, Uberlândia, 

Montes Claros e Poços de Caldas e na cidade-sede do CAU/MG, Belo Horizonte, 

para promover a aproximação institucional com as agências metropolitanas, 

prefeituras e profissionais das regionais do CAU/MG, a partir dos seguintes temas: 

1 - Institucional do CAU/MG, enfatizando o seu papel perante a sociedade (PRES); 2 

- Painel sobre o exercício profissional e a importância do RRT e da fiscalização 

(CEP); 3 - Painel sobre Planejamento Urbano e Regional (CPUA), e outro definido 

por consulta pública realizada para cada região (Ascom).

Não se aplica                           -               -                             -   

1

Apurar junto a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) matérias de caráter 

legislativo em tramitação referentes à área de atuação do CAU e encaminhamento 

para as comissões permanentes, temporária (se for o caso) e colegiado de 

entidades para apreciação no âmbito de respectivas competências e jurisdição.

Não se aplica                           -               -                             -   

          422.207,74           534.929,79         26,7                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com diárias de colaboradores para a 

realização de eventos do CAU/MG fora do município Sede do CAU/MG.
Não se aplica               2.906,48               2.906,48             -                             -   

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com diárias de dirigentes, 

convidados e palestrantes para a participação em eventos do CAU/MG.
Não se aplica               5.000,08               5.000,08             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas com a locação de espaço físico, fornecimento 

de equipamentos e mobiliários, fornecimento de serviços especializados com 

equipamentos da contratada e contratação de pessoal para realização de 

eventos do CAU/MG.

Não se aplica             43.125,61             43.125,61             -                             -   

100%
Manutenção de 100% das despesas com o fornecimento de produtos alimentícios 

e congêneres para eventos realizados pelo CAU/MG. 
Não se aplica             22.830,00             22.830,00             -                             -   

1
MINASCON: apoiar e participar de um evento realizado pela Federação das 

Industrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) de repercussão estadual.
Não se aplica                           -               -                             -   

1

Congresso Mineiro de Municípios: apoiar e participar de um evento promovido 

pela Associação Mineira de Municípios (AMM) que promove tradicionalmente 

debate entre prefeitos mineiros em torno de pautas municipalistas.

Não se aplica                           -               -                             -   

1

CASACOR Minas Gerais : apoiar e participar em forma de palestra de uma mostra 

de arquitetura, design de interiores e paisagismo, que reúne renomados 

arquitetos, designers de interiores e paisagistas.

Não se aplica               3.200,00               3.200,00             -                             -   

1

16° Dia do Síndico: apoiar e participar junto com a CEP-CAU/MG e CEMIG de um 

evento comemorativo do dia do síndico celebrado, em 30 de novembro, realizado 

pelo Sindicato dos Condomínios Comerciais Residenciais e Mistos de Minas Gerais  

(Sindicon-MG).

Não se aplica               3.000,00               3.000,00             -                             -   

            80.062,17             80.062,17             -                             -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Eventos Técnicos e Seminários

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atribuições da gerência, dentre as quais: 

monitoramento e realização do Plano de Ação; integração das atividades realizadas 

pelas unidades administrativas do CAU/MG.

Não se aplica           309.288,98           320.086,24           3,5                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de diárias a 

colaboradores para o cumprimento das atribuições da gerência, dentre as quais: 

monitoramento e realização do Plano de Ação; integração das atividades realizadas 

pelas unidades administrativas do CAU/MG.

Não se aplica               4.025,01               4.025,01             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de passagens 

aéreas e despesas com transporte urbanos (Táxi), para o cumprimento das 

atribuições da gerência.

Não se aplica               4.565,06               4.565,06             -                             -   

          317.879,05           328.676,31           3,4                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%
Garantir 100% das despesas com desmobilização da sede atual e mobilização da 

nova sede (projeto)
Não se aplica           200.000,00     (100,0)                           -   

5

Grupo de Trabalho - Sede. Realizar calendário de cinco reuniões, visitas, 

levantamentos e estudos visando subsidiar o processo administrativo de aquisição 

de imóvel para sede própria do CAU/MG.

Não se aplica                           -               -                             -   

          200.000,00                           -       (100,0)                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Mudança e Adequação da nova Sede do CAU/MG.

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 

urbanistas e a sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de colaboradores 

e benefícios para o cumprimento das atribuições da gerência, tais como: atuar em 

ajuizamento e defesa em ações do CAU/MG na Justiça; Cumprir expedientes de 

rotina atribuída à Gerência pelos atos normativos do CAU/MG, emitir pareceres 

jurídicos etc.

Não se aplica           402.901,80           532.285,60         32,1                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com o pagamento de diárias aos 

colaboradores para o cumprimento das atribuições da gerência, tais como: atuar 

em ajuizamento e defesa em ações do CAU/MG na Justiça; Cumprir expedientes de 

rotina atribuída à Gerência pelos atos normativos do CAU/MG, emitir pareceres 

jurídicos etc.

Não se aplica               2.536,41               2.536,41             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com a compra de passagem aérea, 

serviço de postagens institucionais, serviços de transporte urbanos (Táxi) e 

remuneração de estagiários para o cumprimento das atribuições da gerência 

jurídica, tais como: atuar em ajuizamento e defesa em ações do CAU/MG na 

Justiça; Cumprir expedientes de rotina atribuída à Gerência pelos atos normativos 

do CAU/MG, emitir pareceres jurídicos etc.

Não se aplica             20.702,75             20.702,75             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com custas judiciais para o 

cumprimento das atribuições da gerência jurídica, tais como: atuar em ajuizamento 

e defesa em ações do CAU/MG na Justiça; Cumprir expedientes de rotina atribuída 

à Gerência pelos atos normativos do CAU/MG, emitir pareceres jurídicos etc.

Não se aplica             22.430,06             22.430,06             -                             -   

          448.571,02           577.954,82         28,8                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Jurídica

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

6

Realizar o calendário de seis Reuniões Ordinárias compostas por 3 (três) ou 5 

(cinco) membros titulares, arquitetos e urbanistas, majoritariamente não 

conselheiros, eleitos pelo plenário do CAU/UF para a condução do processo 

eleitoral. 

Atualização do 

Portal da 

Transparência

                          -               -                             -   

3%
Realizar o calendário de três Reuniões Extraordinárias para a apreciação de 

demandas extraordinárias e planejamento de novas atividades. 

Atualização do 

Portal da 

Transparência

                          -               -                             -   

1 Participar de um treinamento da assessoria técnica. Não se aplica                           -               -                             -   
1 Participar de um treinamento do Coordenador da CE-MG. Não se aplica                           -               -                             -   

1
Realizar um evento presencial de dois dias para a posse, treinamento de novos 

conselheiros eleitos e apresentação do relatório final da gestão
Não se aplica             80.000,00     (100,0)                           -   

            80.000,00                           -       (100,0)                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Eleitoral de Minas Gerais (CE-MG)

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com salários e benefícios de 

colaboradores para o cumprimento das atribuições da Coordenação Técnica.
Não se aplica        1.181.539,21        1.262.937,94           6,9                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais relacionadas aos deslocamentos de 

colaboradores a serviço do CAU/MG, tais como diária e adicional de embarque e 

desembarque, para o cumprimento das atribuições da Coordenação Técnica.

Não se aplica               3.698,00               3.698,00             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com serviços de postagens 

institucionais (Correios), hospedagens de colaboradores, remuneração de 

estagiários e despesas de transportes urbanos (táxi) para o cumprimento das 

atribuições da Coordenação Técnica.

Não se aplica             86.661,79             74.661,79       (13,8)                           -   

1

Elaborar proposta de uma cartilha institucional abordando o Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), conforme a Resolução CAU/BR nº 91/2014), com 

distribuição estimada de 2.000 (dois mil) exemplares. 

Não se aplica                           -               -                             -   

6

Elaborar proposta e realizar o calendário semestral de três oficinas de Tabela de 

Honorário e outras três oficinas relativas ao Siccau para a capacitação de pelo 

menos 90% do total de profissionais inscritos. 

Não se aplica                           -               -                             -   

100%
Manutenção de 100% das despesas mensais com serviços da Unidade de 

Resposta  Audível (URA)
Não se aplica             44.107,67             44.107,67             -                             -   

      1.316.006,67        1.385.405,40           5,3                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades de Coordenação Técnica da Gerência Técnica  de Fiscalização

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com salários e benefícios de 

colaboradores para o cumprimento das atribuições da Coordenação de Fiscalização 

da Sede e dos Escritórios Descentralizados.

Não se aplica           456.183,75        1.190.136,85      160,9                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais relacionadas aos deslocamentos de 

colaboradores a serviço do CAU/MG, tais como diária e adicional de embarque e 

desembarque, para o cumprimento das atribuições da Coordenação de Fiscalização 

da Sede e dos Escritórios Descentralizados.

Não se aplica               5.000,00               5.000,00             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com serviços de postagens 

institucionais (Correios), hospedagens de colaboradores, serviço de 

fornecimento de Bases de Dados e/ou Mailing, remuneração de estagiários e 

despesas de transportes urbanos (táxi) para o cumprimento das atribuições da 

Coordenação de Fiscalização da Sede e dos Escritórios Descentralizados.

Não se aplica             68.243,06             64.243,06         (5,9)                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas com aquisição de Materiais de Segurança / 

EPI / Materiais para o cumprimento das atribuições da Coordenação de 

Fiscalização da Sede e dos Escritórios Descentralizados.

Não se aplica               3.000,00               3.000,00             -                             -   

9

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar fiscalização em 9 (nove) 

cidades que constituem conjunto urbano tombado, para identificar a participação 

mínima de 80% dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo.

Fiscalização em 

Obras
                          -               -                             -   

6

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar fiscalização em seis Feiras e 

Exposições (conforme demanda), para identificar a participação mínima de 80% 

dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo.

Fiscalização em 

Obras
                          -               -                             -   

1000

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar ação educativa/preventiva 

mediante distribuição do informativo "Reforma Legal" em 1.000 (mil) condomínios 

verticais e horizontais.

Fiscalização 

Orientativa
                          -               -                             -   

60%

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar ação de fiscalização da 

participação e regularização de pelo menos 60% de profissionais de Arquitetura e 

Urbanismo em processos de Licenciamento e Aprovação de obras, do total de 

100% dos profissionais citados nas listas de licenciamento e aprovação de obras 

adquiridas junto às Prefeituras.

Cooperação Técnica 

para Fiscalização
                          -               -                             -   

25%

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar ação de fiscalização do 

objeto social para a regularização de pelo menos 25% das pessoas jurídicas de 

Arquitetura e Urbanismo com obrigatoriedade de registro no CAU, do total de 

100% das pessoas jurídicas listadas conforme informações adquiridas junto à 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG).

Cooperação Técnica 

para Fiscalização
              6.000,00               6.000,00 

80%

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar ação de fiscalização de Listas 

de Editais serviços de Arquitetura e Urbanismo (através de aquisição de clipping), 

garantindo a participação de pelo menos 65% de profissionais e de pessoas 

jurídicas de Arquitetura e Urbanismo em processos licitatórios e envio de 

contribuições de retificações de pelo menos 80% editais de serviços de 

Arquitetura e Urbanismo.

Cooperação Técnica 

para Fiscalização
                          -   

50%

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar ação de fiscalização 

educativa/preventiva junto aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo sem RRT 

de Cargo e Função que compõem equipes técnicas de órgãos públicos, para a 

regularização de pelo menos 50% da atuação destes profissionais.

Fiscalização 

Orientativa
                          -   

50%

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar ação de fiscalização 

educativa/preventiva junto aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo sem RRT 

de Cargo e Função que atuam como docentes em cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, para a regularização de pelo menos 50% da atuação destes 

profissionais.

Fiscalização 

Orientativa
                          -   

4

Capacitação - Treinamento e reuniões: elaborar proposta e realizar calendário 

semestral de quatro reuniões de fiscalização para o alinhamento das ações entre 

as agentes de fiscalização, de modo a atingir uma média de 2 horas de capacitação 

por agente de fiscalização.

Não se aplica                           -               -                             -   

          538.426,81        1.268.379,91      135,6                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade :
Manter e Desenvolver as Atividades de Coordenação da Fiscalização da Gerência Técnica  de 

Fiscalização

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1500

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar por meio do Projeto Rotas 

1.500 (mil e quinhentas) ações de fiscalização de atividades de projeto, execução 

construções, de obras de reformas e interiores em diversas cidades mineiras. 

Despesas com diárias das agentes de fiscalização do Projeto Rotas.

Fiscalização em 

Obras
            10.000,00             10.000,00             -                             -   

1500

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar por meio do Projeto Rotas 

1.500 (mil e quinhentas) ações de fiscalização de atividades de projeto, execução 

construções, de obras de reformas e interiores em diversas cidades mineiras. 

Despesas com combustíveis e Lubrificantes.

Fiscalização em 

Obras
            60.000,00             60.000,00             -                             -   

1500

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar por meio do Projeto Rotas 

1.500 (mil e quinhentas) ações de fiscalização de atividades de projeto, execução 

construções, de obras de reformas e interiores em diversas cidades mineiras. 

Despesas com hospedagem de colaboradores eventuais (Motorista contratado 

para o Projeto Rotas).

Fiscalização em 

Obras
            40.000,00             40.000,00             -                             -   

1500

Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar por meio do Projeto Rotas 

1.500 (mil e quinhentas) ações de fiscalização de atividades de projeto, execução 

construções, de obras de reformas e interiores em diversas cidades mineiras. 

Despesas com manutenção de veículos, despesas com locação de veículo e 

despesas com seguro da Van do Projeto Rotas.

Fiscalização em 

Obras
          150.000,00           150.000,00             -                             -   

90
Ações Institucionais - Frentes de Fiscalização: realizar por meio do Projeto Rotas 

verificação de 90% do total de denúncias recebidas.

Fiscalização em 

Obras
                          -               -                             -   

          260.000,00           260.000,00             -                             -                             -   

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

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Fiscalização Itinerante / Rotas.

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

30

Realizar 30 participações do Presidente, Vice- Presidente e Conselheiro Federal 

em reuniões dos órgãos colegiados do CAU/MG e fóruns, mensalmente ou 

quinzenalmente, a depender da demanda e justificabilidade.

Não se aplica             41.053,50             64.800,00         57,8                           -   

6

Eventos: realizar e participar dos seis encontros denominados "CAU e a Cidade", 

programados a partir de calendário elaborado pela Geplan-CAU/MG para 

acontecer em meses alternados, nas cinco cidades-sede de Escritório 

Descentralizados do CAU/MG: Juiz de Fora, Ipatinga-ARMVA (fevereiro), 

Uberlândia (março), Montes Claros (agosto) e Poços de Caldas (julho) e na cidade-

sede do CAU/MG, Belo Horizonte-ARMBH (abril), para promover a aproximação 

institucional com as agências metropolitanas, prefeituras e profissionais das 

regionais do CAU/MG, a partir dos seguintes temas: 1 - Institucional do CAU/MG, 

enfatizando o seu papel perante a sociedade (PRES); 2 - Painel sobre o exercício 

profissional e a importância do RRT e da fiscalização (CEP); 3 - Painel sobre 

Planejamento Urbano e Regional (CPUA), e outro definido por consulta pública 

realizada para cada região (Ascom).

Não se aplica             17.594,00             15.200,00       (13,6)                           -   

            58.647,50             80.000,00         36,4                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Presidência e dos Conselheiros Federais

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

7

Instituir e realizar o calendário de sete reuniões de Comissões Temporárias para 

que cumpram a finalidade regimental de atender demandas específicas de caráter 

temporário, tais como temas específicos da profissão, sindicâncias, desagravo 

público, auditorias, inquéritos, tomada de contas especial e processos 

administrativos, dentre outros.

Não se aplica               5.250,00             12.000,00      128,6                           -   

              5.250,00             12.000,00      128,6                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades de Comissões Temporárias

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

30

Realizar 30 (trinta) reuniões de relacionamento com Prefeituras e Câmaras 

Municipais de Minas Gerais, para desenvolver representação do CAU/MG junto 

aos órgãos de planejamento urbano para discutir sobre a política urbana municipal 

e matérias afins.

Representação em 

Instâncias Públicas
              9.768,07             12.150,00         24,4                           -   

10

Contatar remotamente 20 (vinte) cidades de maior população em Minas Gerais, 

além de outros órgãos como Receita Federal e Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais (JUCEMG), para parceria e troca de informações que ampliem o alcance da  

Fiscalização e estabelecer 10 (dez) parcerias com órgãos públicos de apoio à 

fiscalização em municípios mineiros.

Representação em 

Instâncias Públicas
            11.877,51     (100,0)                           -   

30

Realizar 30 (trinta) reuniões com órgãos públicos e demais instituições com a 

participação do Presidente ou de dirigente ou colador designado por ele 

representando o Conselho.

Representação em 

Instâncias Públicas
              7.372,48             11.800,00         60,1                           -   

5

Realizar cinco reuniões com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

(Cresci), Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais 

(Sinduscon/MG) e outra instituição afim para fazer aplicar a Resolução CAU/BR nº 

75/2014 (Informar sobre Projeto de Lei n° 85/2015).

Representação em 

Instâncias Públicas
                          -                 4.050,00             -                             -   

            29.018,06             28.000,00         (3,5)                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Representação Institucional do CAU/MG II

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

50

Realizar 50 (cinquenta) reuniões de relacionamento com Prefeituras Municipais 

de Minas Gerais, sendo 38 (trinta e oito) municípios metropolitanos, quatro 

municípios sede de escritórios descentralizados e oito outras cidades históricas.

Palestras e 

campanhas sobre 

Aspectos Éticos

              7.587,43             13.254,55         74,7                           -   

60

Projeto CAU nas Escolas - Realizar 60 (sessenta) visitas nos cursos de Arquitetura 

e Urbanismo para promover e estimular as relações interinstitucionais do Conselho 

com os cursos de AU e levar informações aos estudantes e professores de todas as 

IES do Estado com palestras institucionais e debates.

Palestras e 

campanhas sobre 

Aspectos Éticos

              2.392,82             11.045,45      361,6                           -   

1

Realizar um evento técnico em comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista, 

comemorado oficialmente no dia 15 de dezembro, conforme calendário oficial 

brasileiro.

Palestras e 

campanhas sobre 

Aspectos Éticos

              8.560,00             11.600,00         35,5                           -   

1

Realizar um evento técnico sobre a Arquitetura e Urbanismo brasileira, trazendo 

um relato de cada região do Brasil, mostrando um panorama do que vem sendo 

produzido e expondo as culturas locais de forma a produzir um painel de 

integração e de troca de experiências em âmbito nacional. No Brasil, o 1° de julho 

se comemora o dia Mundial da Arquitetura, por razão da data de fundação da 

União Internacional de Arquitetos (UIA), em 1949.

Palestras e 

campanhas sobre 

Aspectos Éticos

                          -                 8.100,00             -                             -   

            18.540,25             44.000,00      137,3                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Representação Institucional do CAU/MG I

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

15

15 (quinze) participações de dirigentes em eventos, reuniões técnicas, 

treinamentos promovidos pelo CAU/BR, conforme disponibilidade financeira e 

público alvo do evento.

Não se aplica                           -               21.049,97             -                             -   

15

15 (quinze) participações de colaboradores em eventos, reuniões técnicas, 

treinamentos promovidos pelo CAU/BR, conforme disponibilidade financeira e 

público alvo do evento.

Não se aplica             23.037,56             21.049,97         (8,6)                           -   

25

Realizar 25 (vinte e cinco) capacitações internas ministradas pelos próprios 

colaboradores para atender demandas identificadas no exercício de suas 

atividades.

Não se aplica                           -               35.083,29             -                             -   

30
Contratar empresas para a realização de 30 (trinta) cursos especializados, 

conforme Plano de Capacitação a ser desenvolvido e aprovado pelo Plenário.
Não se aplica             28.256,23             42.099,94         49,0                           -   

            51.293,79           119.283,17      132,5                           -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Capacitações

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

2

Ações Institucionais - Fomento e Inovação: lançar um Edital de Chamada Pública 

de Patrocínio na modalidade Patrimônio Cultural, a partir de diretrizes elaboradas 

pela Comissão de Patrimonial Cultural (CPC-CAU/MG).

Editais de 

Patrocínio
          100.000,00           150.000,00         50,0                           -   

          100.000,00           150.000,00         50,0                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Edital de Patrocínio modalidade Patrimônio Cultural

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

2

Ações Institucionais - Fomento e Inovação: lançar dois Editais de Chamada Pública 

de Patrocínio na modalidade Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social (Athis), a partir de diretrizes elaboradas pela Cathis-CAU/MG, destinado a 

prmover melhores condições de vida para as populações em situação de 

vulnerabilidade social, fundamentado na função social do Arquiteto(a) e Urbanista 

e no que se estabelece como Athis na Lei Federal n° 11.888, de 2008.

Editais de 

Patrocínio
          300.000,00           300.000,00             -                             -   

          300.000,00           300.000,00             -                             -                             -   

Denominação do Projeto ou Atividade : Edital de Patrocínio - Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis)

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)

Objetivo Estratégico Principal Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total



Meta da Ação  

(Quant.)
Descrições das Ações

Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais como o pagamento de 

colaboradores e benefícios para o cumprimento das atribuições da secretaria, tais 

como: elaboração de documentos e correspondências oficiais, gestão documental 

da Presidência do CAU/MG, cotação de preços etc.

Não se aplica           382.655,03           403.401,18           5,4                           -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais como o pagamento de diárias de 

colaboradores para o cumprimento das atribuições da secretaria, tais como: 

elaboração de documentos e correspondências oficiais, gestão documental da 

Presidência do CAU/MG, cotação de preços etc.

Não se aplica               1.978,55               1.978,55             -                             -   

100%

Manutenção de 100% das despesas mensais com passagem aérea, serviço de 

postagens institucionais, serviços de transporte urbanos (Táxi) para o 

cumprimento das atribuições da secretaria, tais como: elaboração de documentos 

e correspondências oficiais, gestão documental da Presidência do CAU/MG, 

cotação de preços etc.

Não se aplica             14.400,42             10.400,42       (27,8)                           -   

1
Custear participação de colaborador(es) na Conferência Nacional do Secretariado 

(CONASEC).
Não se aplica                           -               -                             -   

          399.033,99           415.780,15           4,2                           -                             -   

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Denominação do Projeto ou Atividade : Manter e Desenvolver as Atividades da Secretaria Geral

Total

Metas Físicas (R$)
%

(C=B/A)

A custear com 

Recursos do 

Fundo de Apoio 

(R$) 

% Utilização do 

Fundo de Apoio 

(E=D/B)


