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ITEM DE PAUTA 3.2 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Relatório n. 003/2020 – Monitoramento Portal da Transparência 
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU/MG  

DCOA-CAU/MG Nº 208.3.2/2020  

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU/MG – COA-CAU/MG, em reunião 
ordinária, no dia 24 de novembro de 2020, por videoconferência, no exercício das competências e 
prerrogativas que trata o art. 97 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária nº 
0085.6.5/2018, do CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR Nº 0087-11/2019, do 
CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando inciso III, do art. 97, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete à 
COA-CAU/MG “propor, apreciar e deliberar sobre apuração de irregularidades e responsabilidades 
relacionadas aos aspectos organizacionais e administrativos no CAU/MG”. 

Considerando o inciso X, do art. 97, do Regimento Interno do CAU/MG (2019), que dispõe que 
compete à Comissão de Organização e Administração do CAU/MG (COA) “propor, apreciar, deliberar 
e monitorar o cumprimento da legislação referente ao acesso à informação e à transparência no 
CAU/MG”. 

Considerando o cumprimento da deliberação de comissão COA-CAU/MG n° 197.3.3/2020, de 5 de 
março de 2020 que encaminhou o Relatório n° 01/2020 que contém extrato da situação do Portal da 
Transparência do CAU/MG apurada, até 18 de fevereiro de 2020, solicitando providências às 
unidades operacionais para sua atualização no prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. 

Considerando o cumprimento da deliberação de comissão COA-CAU/MG n° 205.3.3/2020, de 25 de 
agosto de 2020 que encaminhou o Relatório n° 02/2020 que contém extrato da situação do Portal da 
Transparência do CAU/MG apurada, até 10 de agosto de 2020, solicitando providências às unidades 
operacionais para sua atualização no prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. 

Considerando o terceiro monitoramento do portal da transparência do CAU/MG realizado pelas 
autoridades de monitoramento do portal da transparência, em 9 de novembro de 2020, apurando a 
informação produzida e disponível no exercício de 2020. 

 
DELIBERA: 
 

1. Solicitar à Presidência do CAU/MG que providencie a atualização do Portal da Transparência 
do CAU/MG conforme recomendações do referido relatório (vide anexo) até o dia 31 de 
dezembro de 2020. 
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DCOA-CAU/MG Nº 208.3.2/2020 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Douglas Paiva Costa e Silva TITULAR X    

2 Patrícia Martins Jacobina Rabelo            TITULAR X    

3 Márcia Andrade Schaun Reis                        TITULAR X    

4 Cecília Fraga de Moraes Galvani                        TITULAR X    

 

 
 
Douglas Paiva Costa e Silva                 ____________________________________          
Coordenador da COA-CAU/MG                                                  
 
 

 

Patrícia Martins Jacobina Rabelo             ____________________________________          

Coordenadora adjunta da COA-CAU/MG 
 
 
 
Márcia Andrade Schaun Reis                             ____________________________________  
Membro da COA-CAU/MG 
 
 
 
Cecilia Fraga de Moraes Galvani                        ____________________________________  
Membro da COA-CAU/MG 
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DCOA-CAU/MG n° 208.3.2/2020 

Relatório n° 03/2020 
Monitoramento Portal da Transparência do CAU/MG 

20 de novembro de 2020 

Este Relatório foi elaborado com base nas seguintes referências e entendimentos: 

a) Art. 8°, da Lei 12.527, de 2011, que dispõe que “é dever dos órgãos e entidades públicas 

promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 

âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 

ou custodiadas”. 

b) Inciso XXXI, do art. 3°, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete ao CAU/MG 

“manter relatórios públicos de atividades e divulgar todas as informações de forma a atender à 

legislação vigente, bem como ao princípio da publicidade, garantindo o sigilo nos casos 

determinados em lei”. 

c) Inciso XXXII, do art. 3°, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete ao CAU/MG 

“garantir o direito fundamental de acesso a informações, observando os princípios da 

administração pública”. 

d) Comportamento de transparência ativa com a máxima divulgação espontânea de dados reflete 

também iniciativa própria do CAU/MG, de modo que a informação produzida pelo Conselho 

esteja disponível à sociedade, a quem entende-se como titular de direito de propriedade da 

informação pública, para seja possível o chamado controle social. 

e) Lei 12.527, de 2011, prevê um rol de informações que devem estar necessariamente disponíveis 

em transparência ativa, dentre as quais são: programas, projetos, ações, atividades, metas, 

resultados, indicadores de resultado, impacto etc. 

f) Súmula n° 06 da Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), de 2015, que 

consagrou o entendimento de que “a declaração de inexistência de informação objeto de 

solicitação constitui resposta de natureza satisfativa”. 

g) Inciso LI, do art. 152, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete ao Presidente 

do CAU/MG “assegurar a gestão da informação do CAU/MG, por meio do Portal da 

Transparência e do Serviço de Informações ao Cidadão, observando o cumprimento de prazos, 

realizando auditorias de forma rotineira, conforme atos normativos do CAU/BR”. 
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h) Inciso X, do art. 97, do Regimento Interno do CAU/MG (2019), que dispõe que compete à 

Comissão de Organização e Administração do CAU/MG (COA) “propor, apreciar, deliberar e 

monitorar o cumprimento da legislação referente ao acesso à informação e à transparência no 

CAU/MG”. 

i) Deliberação de comissão COA-CAU/MG n° 168.3.1/2018, de 15 de outubro de 2018, que definiu 

o prazo de até o último dia útil do mês subsequente a realização de reuniões de Comissões, do 

Conselho Diretor, do Plenário e do Colegiado de Entidades para a publicação no Portal da 

Transparência de suas respectivas, atas ou súmulas, pautas, deliberações e relatórios 

conclusivos, preservados aqueles submetidos ao direito de sigilo, e outras providências. 

j) Deliberação de comissão COA-CAU/MG n° 185.3.4/2019, de 16 de julho de 2019, que 

recomendou que as autoridades de monitoramento devem proceder com a verificação mensal do 

Portal devendo ser reportados à COA-CAU/MG quaisquer erros, desatualizações ou ausências, 

considerando os prazos e publicação em vigor, e outras providências. 

k) Deliberação de comissão COA-CAU/MG n° 197.3.3/2020, de 5 de março de 2020 que 

encaminhou o Relatório n° 01/2020 que contém extrato da situação do Portal da Transparência 

do CAU/MG apurada, até 18 de fevereiro de 2020, solicitando providências às unidades 

operacionais para sua atualização no prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. 

l) Deliberação de comissão COA-CAU/MG n° 205.3.3/2020, de 25 de agosto de 2020 que 

encaminhou o Relatório n° 02/2020 que contém extrato da situação do Portal da Transparência 

do CAU/MG apurada, até 10 de agosto de 2020, solicitando providências às unidades 

operacionais para sua atualização no prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. 

Encaminhamos para a apreciação e providências da COA-CAU/MG, o Relatório n° 

03/2020 que contém extrato da situação do Portal da Transparência do CAU/MG, apuradas 

as informações produzidas pelo Conselho até 30 de outubro de 2020 e, por decorrência, 

devendo estar disponíveis até o último dia de novembro de 2020. Neste relatório estão 

citadas apenas as seções do sítio eletrônico e do Portal da Transparência do CAU/MG que 

tiveram alguma pendência documental ou problemas de acesso constatados, devendo ser 

tomadas providências para se garantir o acesso às informações, tão somente quanto aos 

documentos que se têm custódia de fato. Ou seja, não se impõe à Administração que venha 

a produzi-los, se já não os tinha em seus registros. No entanto, recomenda-se que seja 

declarado no Portal da Transparência, da inexistência da informação ou de seu teor sigiloso, 

quando for o caso. 
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PORTAL ELETRÔNICO DO CAU/MG 

1. INSTITUCIONAL 

1.1. ATAS E SÚMULAS1 

1.1.1. Comissões 

1.1.1.1. CEF 

▪ Subir súmula e pauta da 131ª reunião e do mês de outubro, se houver. 

1.1.1.2. CEP 

▪ Subir súmula e pauta da 156ª e 157ª reunião, se houver. 

▪ Subir súmulas e pautas das reuniões realizadas nos meses de agosto, 
setembro e outubro, se houver. 

1.1.1.3. COA 

▪ Subir súmula e pauta da 206ª e 207ª reunião, se houver. 

1.1.1.4. CPFi 

▪ Subir súmula da 149ª até 152ª reunião e da reunião de outubro, se 
houver. 

2. MENU LEGISLAÇÃO 

2.1. Deliberações2 

2.1.1. Comissões 

2.1.1.1. CEF 

▪ Subir deliberações da 130ª, 131ª e 132ª reuniões, se houver. 

▪ Subir deliberações manifestadas nas reuniões de agosto, setembro e 
outubro, se houver. 

2.1.1.2. CEP 

▪ Subir deliberação(ões) da 157ª reunião, se houver. 

▪ Subir deliberações manifestadas nas reuniões de agosto, setembro e 
outubro, se houver. 

2.1.1.3. CPFi 

▪ Subir deliberação(ões) da 140ª, da 149ª, da 150ª, da 151ª reunião e da 
realizada no mês de outubro, se houver. 

 

 
 

1 Foram observadas as atas e súmulas manifestadas pelos órgãos deliberativos do CAU/MG até o 
final de outubro de 2020, que terão, portanto, prazo final de publicação, em 30 de novembro de 2020. 

2 Foram observados os atos normativos manifestados pelos órgãos deliberativos do CAU/MG até o 
final de outubro de 2020, que terão, portanto, prazo final de publicação, em 30 de novembro de 2020. 
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2.1.1.4. CPUA 

▪ Subir deliberação(ões) das reuniões realizadas nos meses de abril, maio, 
junho e julho de 2020, se houver. 

2.2. Legislação Educacional 

▪ DECRETO FEDERAL N° 5773 – endereço eletrônico com problema. Link 
correto disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Decreto/D5773.htm. 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CAU/MG 

1. PLANEJAMENTO 

1.1. Relatórios e Pareceres 

▪ O Relatório de Atividades – 2018 possui dois links: um, para o Relatório 
2018; outro, para o relatório 2016. 

2. MENU FINANÇAS 

2.1. Dívida Ativa 

▪ O conteúdo tem última atualização de novembro de 2019. 

3. Fale seu pedido 

3.1. Registro seu pedido (e-sic) 

▪ e-SIC: Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão não está 
disponível, acusa: “esic.caumg.gov.br demorou muito para responder”. 

 

Tendo sido concluído o terceiro monitoramento do Portal da Transparência, em 20 de 
novembro de 2020, referente às informações produzidas no CAU/MG até 30 de outubro de 
2020, segue para os devidos fins, à Comissão de Organização e Administração (COA-
CAU/MG), o Relatório n° 03/2020 expedido pelas autoridades de monitoramento do Portal 
da Transparência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG), 
assim designadas pelo Presidente do CAU/MG, em 30 de agosto de 2018. 

 

Belo Horizonte, Minas Gerais (MG), 20 de novembro de 2020. 

     ___________________________                        ____________________________ 

Anna Maria Louzada Drummond Nogueira             Marcus César Martins da Cruz 

Gerente Geral do CAU/MG                               Arquiteto Analista do CAU/MG 
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