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ITEM DE PAUTA 3.1 Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Delibera sobre as ações da CPFi no Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 
2021-2023 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG  

DCPFi-CAU/MG Nº 167.3.1/2020 

 
Delibera sobre as ações da CPFi no Plano de 
Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023. 

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

extraordinária no dia 26 de maio de 2021, através de videoconferência, em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, no exercício das competências e prerrogativas que trata o art. 98 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 I do art. 92 do Regimento Geral do CAU/BR dispõe apreciar e deliberar 

sobre matérias de sua competência e, quando for o caso, solicitar a sua inclusão na pauta da reunião 

plenária, para deliberação; 

 

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

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 VII do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

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

das diretrizes para elaboração dos planos de ação e orçamento do CAU/MG e do CAU/BR, a ser 

encaminhado para deliberação pelo CAU/BR; 

 

Considerando que a Gerência de Planejamento do CAU/MG encaminhou, através de correspondência 

eletrônica, no dia 03 de maio do ano corrente, as sugestões de ações para a Comissão de 

Planejamento e Finanças do CAU/MG enviadas pelos Conselheiros, Colaboradores do CAU/MG e 

Arquitetos registrados no Estado de Minas Gerais; 

 

Considerando que na 167ª Reunião Extraordinária da CPFi foram analisadas todas as ações sugeridas, 

e acrescentadas as ações consideradas pertinentes pelos Conselheiros da CPFi; 

 

DELIBEROU: 

1. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica em documento anexo as 

ações pertinentes a Comissão de Planejamento e Finanças no Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 

2021-2023.  

 

2. Encaminhar para análise da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG a sugestão de 

aprimorar os processos internos do CAU e revisar as deliberações das Comissões do CAU/MG com o 
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objetivo de desburocratizar e facilitar o relacionamento com os profissionais. 

 

3. Dar ciência à Presidência do CAU/MG desta decisão para as providências cabíveis. 

 

Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. 

 

Folha de Votação DCPFi-CAU/MG N° 167.3.1/2021 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim       

(a 

favor) 

Não 

(contra) 
Abstenção 

Ausência na 

votação 

1 Rosilene Guedes Souza TITULAR X    

2 Mariana Fernandes Teixeira TITULAR X    

5 
Claudia Alkmim Guimarães 

Teixeira                         
SUPLENTE X    

 

 

Rosilene Guedes Souza                                   ____________________________________          
Coordenadora da CPFi-CAU/MG                                                  

 

 

 



Ações Objetivo Estratégico Indicador vinculado Meta sugerida Orçamento Estimado ODS relacionado Cronograma estimado

Realizar o calendário de 12 (doze) Reuniões Ordinárias para o cumprimento

de suas competências regimentais e o desenvolvimento das ações previstas no

Plano de Ação do CAU/MG 

Assegurar a sustentabilidade 

financeira
-

Cumprir calendário

inicialmente 

estipulado

60.000,00R$                               ODS 008 - Trabalho decente e Crescimento Econômico 31/12/2021

Análise das Prestações de Contas dos Editais de Patrocínio e Assistência

Técnica do CAU/MG

Estimular o conhecimento, o 

uso de processos criativos e a 

difusão das melhores

práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

-

Concluir a análise de 

todas as prestações 

de contas pendentes 

com geração de 

documento suporte 

ao trabalho.

10.000,00R$                               ODS 008 - Trabalho decente e Crescimento Econômico 30/06/2022

Analisar a Proposta de Programação e Reprogramação Orçamentária do

CAU/MG

Assegurar a sustentabilidade

financeira
-

Cumprir tarefa de 

análise primando 

pela criticidade e 

esclarecimento pleno 

sempre direcionado 

ao bem comum e 

desenvolvimento do 

CAU/MG

30.000,00R$                               ODS 008 - Trabalho decente e Crescimento Econômico 31/12/2021

Elaborar proposta de um seminário entre a CPFi-CAU/BR e as CPFI-CAU/UF's a 

fim de otimizar procedimentos e a eficiência das CPFis, 

Construir cultura 

organizacional

adequada à estratégia

Número de ações

executadas

Realização de pelo 

menos 1 (um) 

seminário de 

integração e troca de 

experiências e boas 

práticas.

25.000,00R$                               ODS 017 - Parcerias e meios de implementação 31/12/2022

Confeccionar relatório didático/resumido semestral/anual com as informações 

das receitas e despesas, bem como as despesas agrupadas por ações do 

CAU/MG

Fomentar o acesso da 

sociedade à

Arquitetura e Urbanismo

-

Confecção e 

publicação do 

referido relatório.

5.000,00R$                                  ODS 008 - Trabalho decente e Crescimento Econômico 31/12/2021

Gerar caderno de orientações e normativos internos da CPFi para os 

Conselheiros e funcionários do CAU/MG

Construir cultura 

organizacional

adequada à estratégia

Número de ações

executadas

Confecção e 

disponibilização do 

referido documento.

12.000,00R$                               ODS 008 - Trabalho decente e Crescimento Econômico 31/12/2022
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