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ITEM DE PAUTA 3.3 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Proposta de plano de trabalho COA-CAU/MG (2021) 
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU/MG  

DCOA-CAU/MG Nº 211.3.3/2020  

 

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAU/MG – COA-CAU/MG, em reunião 
ordinária, no dia 26 de janeiro de 2021, 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 IX, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que dispõe como 
competência comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “apreciar, deliberar e 
monitorar a execução de programas e projetos do Planejamento Estratégico do CAU, no âmbito 
de suas competências” (grifo nosso). 

Considerando inciso X, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que dispõe como 
competência comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “elaborar e deliberar sobre os 
planos de ação e orçamento e os planos de trabalho da comissão, e suas alterações, 
observando o Planejamento Estratégico do CAU e as diretrizes estabelecidas” (grifo nosso). 

Considerando inciso XI, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência 
comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “apreciar, cumprir e fazer cumprir a 
execução das metas previstas nos planos de ação e orçamento, e acompanhar os resultados 
alcançados no plano de trabalho das comissões” (grifo nosso). 

Considerando a formulação do plano de ação e orçamento do CAU/MG para o exercício de 2021, 
aprovado mediante deliberação plenária DPOMG Nº 0108.6.5-2020, de 16 de novembro de 2020 
(grifo nosso). 

Considerando o inciso III, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como 
competência comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “propor, apreciar e deliberar 
sobre matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, referentes à sua área de atuação e no âmbito de sua jurisdição, 
para apreciação do presidente ou para deliberação, em tempo hábil, do Plenário ou do Conselho 
Diretor”. 

Considerando que Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica (Geplan) foi, no exercício de 
2020, designada a realizar a triagem dos projetos de lei e/ou normas junto a Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) (ref. DPOMG Nº 0082.6.3/2018; CEP CAU-MG 158.6.5.2020; CPC CAU-MG 
08.2020 do Protocolo Siccau n. 1088438/2020); CPC CAU-MG 13.2020 do Protocolo Siccau 
1102070/2020). 

Considerando o inciso VIII, do art. 97, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete à 
COA-CAU/MG “apreciar e deliberar sobre regularidade e admissão de entidades no Colegiado 
das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/MG (Ceau-CAU/MG), conforme atos 
normativos do CAU/BR” (ref. Protocolo SICCAU n° 1033711/2020, grifo nosso). 

Considerando o parágrafo primeiro do artigo 175 do Regimento Interno do CU/MG que dispõe que 
deve ser verificada a regularidade das entidades membros do Ceau-CAU/MG, no primeiro trimestre 
do ano consecutivo ao ano de eleições de conselheiros (grifo nosso). 

Considerando a deliberação de comissão COA-CAU/MG Nº 207.3.3.2020, de 27 de outubro de 2020, 
que deu ciência à Presidência do CAU/MG de que a regional Minas Gerais da Associação Brasileira 
de Escritórios de Arquitetura (AsBEA-MG), entidade membro do Ceau-CAU/MG, encontra-se em 
regularidade como membro deste Colegiado, conforme dispositivos regimentais, e solicitou notificar a 
Regional Minas Gerais do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-MG) e do Sindicato dos Arquitetos e 
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Urbanistas no Estado de Minas Gerais (Sinarq-MG) para o saneamento de pendências documentais, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir de recebimento da notificação. 

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

Considerando o anteprojeto de resolução do CAU/BR que “Regulamenta o acesso a informações 
produzidas no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 
(CAU/UF) e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá outras providências” 
(ref. protocolo Siccau Nº 1195838/2020). 

Considerando que a eventual entrada em vigor da resolução que regulamentará o acesso a 
informações produzidas no âmbito dos CAU/UF e CAU/BR e, por decorrência exigindo verificar 
irregularidades e responsabilidades relacionadas aos procedimentos de acesso à informação 
praticados no CAU/MG. 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 120.3.2.2020, de 05 de maio de 
2020, que aprovou a proposta de Chamada Pública de Convênios para o credenciamento de 
pessoas jurídicas de direito privado interessadas na concessão de benefícios e descontos nos 
serviços prestados, beneficiando com descontos reais os Arquitetos e Urbanistas do estado de Minas 
Gerais com registro regular no CAU, em atenção ao disposto pela deliberação plenária DPOMG n° 
0096.6.7/2019, de 18 de novembro de 2019 (ref. Protocolo SICCAU n° 741397/2018, 968604/2019 e 
n° 1027769/2019, grifo nosso). 

Considerando que o prazo para a entrega dos documentos e propostas referentes ao Edital n. 
002/2020 para a Chamada Pública de Convênios para o credenciamento de pessoas jurídicas 
de direito privado interessadas na concessão de benefícios e descontos encerrou-se no dia 5 de 
novembro de 2020, não tendo sido recebida nenhuma proposta, sendo considerada, portanto, 
deserta, a Presidência do CAU/MG solicitou, em 08/12/2020, a análise e providências dessa 
Comissão, tendo em vista que a jurisprudência considera equivocado o ato de republicar os prazos 
de edital de licitação deserta sem nenhuma modificação no edital (ref. Protocolo Siccau 
1215097/2020, grifo nosso). 

Considerando o Chamamento Público Nº 001/2020 para a aquisição de imóvel para abrigar a 
sede do CAU/MG suspenso, no exercício 2020, devido medidas de contingenciamento e 
reprogramação do plano de ação e orçamento 2020. Porém, tem previsão mantida no plano de ação 
e orçamento para o exercício 2021. 

Considerando o plano de ação e orçamento de 2021 que prevê a abertura de editais de chamada 
pública de patrocínio nas modalidades: Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas, no valor de 
R$ 100.000,00, a partir de diretrizes a serem elaboradas pelo Ceau-CAU/MG; Patrimônio Cultural, no 
valor de R$ 150.000,00, a partir de diretrizes a serem elaboradas pela Comissão de Patrimonial 
Cultural (CPC-CAU/MG); e Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis), no valor 
de R$ 300.000,00, a partir de diretrizes a serem elaboradas pela Cathis-CAU/MG. 

Considerando o encerramento das atividades do Grupo de Trabalho criado para a realização de 
estudos e/ou documentos visando subsidiar eventuais procedimentos administrativos para atualizar e 
tornar mais efetiva a aplicação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG), a Presidência do 
CAU/MG solicita a apreciação da COA-CAU/MG para posterior encaminhamento ao Plenário do 
CAU/MG para a devida deliberação (ref. Protocolo Siccau n. 1196131/2020, grifo nosso). 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG DCD-CAU/MG n° 103.3.3.2019, de 19 
de agosto de 2019, que designou o Coordenador da Comissão de Organização e Administração 
(COA-CAU/MG) como responsável por responder os questionamentos dos Editais de 
Patrocínio do CAU/MG. 

Considerando a deliberação de comissão COA-CAU/MG Nº 207.3.4/2020, de 27 de outubro de 2020, 
que fossem tomadas as devidas providências para a homologação da adoção no CAU/MG de que 
pelo menos as reuniões extraordinárias passassem a ocorrer remotamente por meio de transmissão 
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eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância e certificação digital, salvo quando for 
indispensável a participação presencial de membro ou convidado, mediante justificativa e autorização 
do órgão responsável. 

Considerando o V Encontro Nacional COA e CPFi realizado, em 28 e 29 de novembro de 2019, em 
Brasília-DF, no qual foram dados encaminhamentos quanto ao levantamento, priorização e 
elaboração de conjunto normativo alinhado às exigências e recomendações da Corregedoria Geral da 
União (CGU). 

Considerando as demais competências da COA-CAU/MG que versam os artigos 92 e 97 do 
Regimento Interno do CAU/MG. 

Considerando a deliberação COA CAU-MG COA CAU-MG 171.3.1.2018, de 11 de dezembro de 
2018, que encaminhou o Relatório de Atividades da COA-CAU/MG no exercício de 2018. 

Considerando a deliberação COA CAU-MG 193.3.5.2019, de 18 de dezembro de 2019, que 
encaminhou o Relatório de Atividades da COA-CAU/MG no exercício de 2019. 

Considerando a deliberação COA CAU-MG 209.3.5.2020, de 10 de dezembro de 2020, que 
encaminhou o Relatório de Atividades da COA-CAU/MG no exercício de 2020. 

Considerando o inciso V, do art. 104 do Regimento Interno do CAU/MG que dispõe que “compete ao 
coordenador de comissão ordinária ou especial apresentar ao Conselho Diretor, ou na falta 
desse, ao Plenário, os planos de ação e orçamento, e os planos de trabalho da comissão, 
incluindo objetivos, ações, metas, cronograma de execução e calendário de reuniões e suas 
alterações” (grifo nosso). 

Considerando o art. 79, do Regimento Interno do CAU/MG que dispõe que, “as comissões ordinárias 
terão seus planos de ação e orçamento e planos de trabalho apreciados e deliberados pelo Conselho 
Diretor”. 

Considerando o centro de custo 1.05.08.001. 

 

DELIBERA: 

 

1. Encaminhar à Presidência do CAU/MG Proposta de Plano de Trabalho da COA-CAU/MG 
para o exercício 2021 e outros documentos anexados nesta deliberação. 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Folha de Votação DCOA-CAU/MG n° 211.3.3/2020 

 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Elaine Saraiva Calderari                        TITULAR X    

2 
Maria Carolina Nassif Mesquita de 
Paula 

TITULAR 
X    

3 Sérgio Myssior                              TITULAR X    

4 Cláudia Bernadeth Ribeiro SUPLENTE X    

 
 
Elaine Saraiva Calderari                   ____________________________________          
Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  
 
Maria Carolina Nassif Mesquita de Paula           ____________________________________  
Coordenadora-adjunta da COA-CAU/MG 
 
Sérgio Myssior                                                      ____________________________________  
Membro da COA-CAU/MG 
 
Cláudia Bernadeth Ribeiro                                   ____________________________________ 
Membro da COA-CAU/MG 
 
 
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do 
Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões 
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em 
reunião gravada e com a anuência dos membros da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG.  

 
 
 
 
 
 

 
Rita Gomes Lopes 

Assessoria COA-CAU/MG 
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ANEXO I – DCOA-CAU/MG n° 211.3.3/2021 
Atividades e projetos do plano de ação e orçamento do CAU/MG para o exercício 2021 

relativas às competências da COA-CAU/MG 
 

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              -                               -                              -   

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                             -                              -   

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)                             -                              -   

Meta da Ação  (Quant.) Descrições das Ações
Ações Estratégicas 

Prioritárias

Reprogramação 

2020

(A)

Programação 

2021

(B)

1

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                             -                              -   

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 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 

Objetivo Estratégico Principal Aprimorar e inovar os processos e as ações

Ação Custo da Ação Fundo de Apoio 

Total

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)

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

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

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)

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  
Fonte: Aba “Anexo 4” da planilha da Programação do Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU/MG, 

16 nov. 2020. 
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ANEXO II – DCOA-CAU/MG n° 211.3.3/2021 
Mapa Estratégico do Planejamento Estratégico do CAU 

 

 

Em destaque os objetivos estratégicos prioritários nacionais (preenchimento realçado) e locais 
(contorno realçado). Fonte: Aba “Mapa Estratégico” da planilha da Programação do Plano de Ação e 

Orçamento 2021 do CAU/MG, 16 nov. 2020. 
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ANEXO III – DCOA-CAU/MG n° 211.3.3/2021 
Lista de ações previstas e cronograma  

 

AÇÕES COA-CAU/MG 
2021 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1 

Acompanhar e promover junto à Geplan 
ações que permitam a aproximação 
institucional necessária para criação de 
uma Frente Parlamentar Estadual pela 
Valorização da Arquitetura e Urbanismo 
em Minas Gerais. 

   X   X    X  

2 

Formatar Edital de Patrocínio na 
modalidade Entidades Estaduais de 
Arquitetos e Urbanistas, a partir de 
diretrizes a definir pelo Ceau-CAU/MG2 

  X X         

3 

Formatar Edital de Patrocínio na 
modalidade Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social (Athis), a 
partir de diretrizes a definir pela Cathis3 

    X X    X   

4 

Aprimorar o Edital para Chamada Pública 
para Credenciamento de benefícios (ref. 
Protocolo Siccau n. 1215097/2020)4 

  X          

5 

Apreciar Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração (PCCR) (ref. Protocolo 
Siccau n. 1196131/2020)5 

 X           

6 

Formatar Edital de Patrocínio na 
modalidade Patrimônio Cultural, a partir de 
diretrizes a definir pela CPC6 

       X   
  

7 

Verificar regularidade regimental das 
entidades que compõem o Ceau-CAU/MG 
(ref. Protocolo Siccau n. 1033711/2020)7 

      X      

8 

Responder pedidos de esclarecimento 
sobre editais de patrocínio ou tomar outras 
providências cabíveis8 

 X X X X X X X X X X X 

9 

Elaborar um programa de integridade e 
transparência, e monitorar o cumprimento 
da LAI, considerando os princípios 
relacionados às temáticas de equidade e 
representaividade9    X   

  

X    

10 

Propor conteúdo relativo aos resultados 
que as competências regimentais podem 
gerar para a sociedade, para uma 
campanha em formato de diálogo – 
podcast (ref. Protocolo Siccau n. 
1145686/2020)10 

  X  X  X  X  X  

11 

Construir um sistema de gestão da 
qualidade, através de consultorias 
especializadas 

     X       

12 

Acompanhar a entrada em vigência de 
resolução do CAU/BR que regulamentará 
o acesso a informações produzidas no 
âmbito dos CAU/UF e CAU/BR, a fim de 
apurar seus efeitos, se houver, no 
CAU/MG quanto a irregularidades e 
responsabilidades relacionadas (ref. 
protocolo Siccau n. 1195838/2020) 

X   X         

13 

Acompanhar desdobramentos, se houver, 
da proposta de adoção da realização de 
reuniões extraordinárias por meio de 
videoconferência e certificação digital12 

X X           
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14 

Responder demandas do CAU/BR, se 
houver, relativas a recomendações da 
CGU que compuseram parte da pauta do 
V Encontro Nacional COA e CPFi (2019) 

       X     

  

 

* O mês de junho, normalmente, antecede a reprogramação do plano de ação e orçamento do exercício que ocorre nos meses de julho e 
agosto. Deste modo, é imprescindível que se providencie a revisão do plano de trabalho da Comissão neste período. 

 

1 Competência da COA-CAU/MG prevista no inciso III, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG. A Gerência de Planejamento e Gestão 
Estratégica (Geplan) foi, em 2020, designada por realizar a triagem dos projetos de lei e/ou normas junto a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). 

 

2 O Edital foi suspenso no exercício 2020, devido medidas de contingenciamento e reprogramação do plano de ação e orçamento 2020. A 
abertura deste Edital está prevista no plano de ação e orçamento de 2021 no valor de R$ 100.000,00 em patrocínio. 

 
3 A abertura deste Edital de Patrocínio está prevista no plano de ação e orçamento de 2021 no valor de R$ 300.000,00 em patrocínio. 

 

4 Edital n. 002/2020 para a Chamada Pública de Convênios para o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado interessadas na 
concessão de benefícios e descontos encerrou-se no dia 5 de novembro de 2020, não tendo sido recebida nenhuma proposta, sendo 
considerada, portanto, deserta. 

 

5 A Presidência do CAU/MG solicitou a apreciação da COA-CAU/MG para posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/MG para a devida 
deliberação (ref. Protocolo Siccau n. 1196131/2020). 

 
6 A abertura deste Edital de Patrocínio está prevista no plano de ação e orçamento de 2021 no valor de R$ 150.000,00 em patrocínio. 

 

7 Competência da COA-CAU/MG prevista no inciso VIII, do art. 97, do Regimento Interno do CAU/MG, que prevê também que ocorra no 
primeiro trimestre de 2021, verificação de regularidade documental das entidades que compõem o Colegiado de Entidades de Arquitetura e 
Urbanismo (Ceau-CAU/MG), observando os dispositivos, em especial, do artigo 169 ao artigo 175 do Regimento Interno do CAU/MG. Ver a 
deliberação COA-CAU/MG Nº 207.3.3.2020, de 27 de outubro de 2020. 

 

8 Ver deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG DCD-CAU/MG n° 103.3.3.2019, de 19 de agosto de 2019, que designou o Coordenador 
da Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/MG) como responsável por responder os questionamentos dos Editais de 
Patrocínio do CAU/MG. 

 

9 Competência da COA-CAU/MG prevista no inciso X, do art. 97, do Regimento Interno do CAU/MG. Devendo-se acompanhar, no decorrer 
de 2021, a entrada em vigor de Resolução do CAU/BR que regulará o acesso à informação nos CAU/UF e CAU/BR, a fim de verificar 
irregularidades e responsabilidades relacionadas aos procedimentos de acesso à informação praticados no CAU/MG. 

 

10 Para participar da ação de spots de podcast do CAU/MG é necessário: 
a) Redigir um texto com no máximo 1.000 caracteres. 
b) Gravar este texto em áudio três vezes em local silencioso. 
c) Enviar este texto e os três áudios gravados para a Presidência do CAU/MG dar os encaminhamentos necessários. 

Ver deliberação N° 19/2020 – CED – CAU/MG, de 28 de julho de 2020. Qualquer dúvida contactar a Assessoria de Comunicação do 
CAU/MG (Ascom). 

 

11 Chamamento público Nº 001/2020 para prospecção a fins de aquisição de imóvel para abrigar a sede do CAU/MG foi suspenso no 
exercício 2020, devido medidas de contingenciamento e reprogramação do plano de ação e orçamento 2020. Entretanto, a ação está 
prevista no plano de ação e orçamento 2021. 

 

12 A COA-CAU/MG propôs à Presidência do CAU/MG mediante deliberação de comissão COA-CAU/MG Nº 207.3.4/2020, de 27 de outubro 
de 2020, que fossem tomadas as devidas providências para a homologação da adoção no CAU/MG de que pelo menos as reuniões 
extraordinárias passassem a ocorrer remotamente por meio de transmissão eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância e 
certificação digital, salvo quando for indispensável a participação presencial de membro ou convidado, mediante justificativa e autorização 
do órgão responsável. 
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ANEXO IV – DCOA-CAU/MG n° 211.3.3/2021 
Modelo de e-mail em resposta a pedido de esclarecimento sobre Edital de Patrocínio 

 
 

À Nome da Requerente 
Setor (se houver) 
Razão Social ou Nome Fantasia da Requerente 

Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento – Edital nº XX/20XX de 
Chamada Pública para Patrocínio na modalidade 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Prezada Senhora,  

Com nossos cordiais cumprimentos, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Minas Gerais (CAU/MG) em conformidade com o disposto na Deliberação do 
Conselho Diretor do CAU/MG DCD-CAU/MG n° 103.3.3.2019, de 19 de agosto de 
2019, vem responder o pedido de esclarecimento acerca do Edital nº XX/20XX de 
Chamada Pública para Patrocínio na modalidade 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 

1 – Transcrição da pergunta manifestada no pedido de 
esclarecimento? 

CAU: Resposta do CAU/MG fazendo referência aos dispositivos do Edital. 

 

Em tempo, sua opinião é muito importante para a melhoria dos serviços prestados 
pelo CAU/MG. Por isso, convidamos a responder seis perguntas do seguinte 
formulário: http://bit.ly/avalie-atendimento-caumg. Levará menos de 1 minuto. 

Favor acusar recebimento. 

 Observação: Dúvidas sobre Editais de Chamamento Público para Patrocínio devem 
ser encaminhadas impreterivelmente para coa@caumg.gov.br com cópia para 
patrocionio@caumg.gov.br. O CAU/MG compromete-se em respondê-las no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis. 

Atenciosamente, 

 

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/DCD-CAUMG-N%C2%BA-103.3.3.2019-Aprecia-a-defini%C3%A7%C3%A3o-de-respons%C3%A1vel-por-responder-aos-questionamentos-dos-Editais-de-Patroc%C3%ADnio.pdf
http://bit.ly/avalie-atendimento-caumg
mailto:coa@caumg.gov.br
mailto:patrocionio@caumg.gov.br
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