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ITEM DE PAUTA 3.3. Elaboração do Plano de Ação 2021-2023 conforme solicitado pela GEPLAN-CAU/MG. 

INTERESSADO Presidência CAU/MG, GEPLAN CAU/MG 

ASSUNTO Plano de Ação 2021-2023 
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

DCATHIS-CAU/MG Nº 25.3.3/2021 

 
A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS-CAU/MG, 
em reunião extraordinária, no dia 03 de maio de 2021, por meio de videoconferência, no exercício das 
competências e prerrogativas que trata, o art. 99-A, 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 Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando o 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”. 

Considerando o inciso IX, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, 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”. 

 
Considerando o inciso X, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, 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”. 
 
Considerando o 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”. 
 
Considerando o inciso XII, 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 o aprimoramento e 
cumprimento dos indicadores estratégicos pertinentes às competências da respectiva comissão”. 
 
Considerando o Plano de Ação e Programação Orçamentária 2021 aprovado por meio de deliberação plenária do 
CAU/MG DPOMG N° 0108.6.5/2020, de 16 de novembro de 2019. 

Considerando o plano de gestão da Presidência 2021-2023 que dentre os princípios norteadores propostos, 
apresenta a gestão democrática e participativa e a arquitetura e urbanismo para todos.  

Considerando a proposta de plano de trabalho CATHIS encaminhada para a Presidência do CAU/MG através da 
deliberação DCATHIS-CAU/MG 21.3.1/2021. 
 
 
DELIBERA: 

1. Dar ciência à Presidência do CAU/MG do Plano de Ação da CATHIS-CAU/MG para o triênio 2021-2023 
conforme Anexo I dessa deliberação. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021. 
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DCATHIS-CAU/MG Nº 25.3.2/2021 
 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Lucas Lima Leonel Fonseca TITULAR x    

2 Felipe Colmanetti Moura TITULAR x    

3 Fábio Almeida Vieira TITULAR x    

4 Rosilene Guedes Souza                                            TITULAR x    

5 Rafael Decina Arantes TITULAR x    

 

 
Lucas Lima Leonel Fonseca                                      ____________________________________ 
Coordenador da CATHIS-CAU/MG                                                  

Felipe Colmanetti Moura                                            ____________________________________ 
Coordenador adjunto da CATHIS-CAU/MG                                                 

Fábio Almeida Vieira                                                 ____________________________________                                 
Membro Titular da CATHIS-CAU/MG                                                       
   
Rosilene Guedes Souza                                           ____________________________________                                 
Membro Titular da CATHIS-CAU/MG                                                  
 
Rafael Decina Arantes                                               ____________________________________                                 
Membro Titular da CATHIS-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 por meio elet rônico e com a anuência 
dos membros da Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social do CAU/MG. 

 
 

 
 
 
 

Lucas Lucas Lima Leonel Fonseca 
Coordenador da CATHIS-CAU/MG 
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ANEXO I 

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

Elencar projetos de lei estaduais 

para a atuação do CAU/MG

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Deliberação 

formalizando a 

manifestação sobre 

os projetos de lei

ODS 11 - Cidades e 

comunidades 

sustentáveis 2° semestre 2021

Propor diretrizes para o Edital de 

Patrocínio na modalidade 

Assistência Técnica para Habitação 

de Interesse Social (Athis), e enviar 

para a aprovação do Conselho 

Diretor do CAU/MG

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Deliberação 

formalizando as 

diretrizes do Edital R$ 300.000,00

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2021

Avaliar e revisar a meta e critérios 

de medição do indicador de 

desempenho “Participação do CAU 

na elaboração ou regulamentação 

da Lei da Assistência Técnica 

Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%)”

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Deliberação com 

revisão da meta e 

critérios de 

medição

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2021

Avaliar e revisar a meta e critérios 

de medição do indicador de 

desempenho “"Índice de ações 

realizadas destinadas à Assistência 

Técnica (%)”

Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Deliberação com 

revisão da meta e 

critérios de 

medição

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2021

Propor e realizar campanha, em 

rádio e televisão, de conteúdo 

relativo a suas competências 

regimentais

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Realização da 

campanha

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2021

Organizar articulação 

interinstitucional com a finalidade 

de implementação da Athis como 

política pública local, 

preferencialmente, parte de PLH – 

ação piloto nos 20 municípios da 

Zona da Mata Norte, observando 

possibilidades abertas com o TCT 

entre CAU/MG e Sedese/MG

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Implementação de 

ATHIS nos 

municípios

ODS 16 - Paz, justiça e 

instituições eficazes 2° semestre 2021

Organizar o “III Seminário Athis: 

experiência dos Editais do CAU/MG”

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo Realizar o evento R$ 1.500,00

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 2° semestre 2021

Propor ação de campanha de 

divulgação da Athis no Congresso da 

AMM 2021

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Realizar a 

divulgação de Athis 

no congresso da 

AMM

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2021

Promover a articulação de ações em 

rede com a CPP-CAU/BR e Cathis 

dos outros CAU/UF relacionadas a 

política de Athis

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Realização de 

reunião com a CPP-

CAU/BR

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2021

Propor outras finalidades, além dos 

Editais, para a alocação estratégica 

de recursos destinada à Athis.

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Deliberaçaõ 

propondo outras 

finalidades para 

alocação de 

recursos destinados 

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2021

Propor convênios que busquem a 

elaboração de estudos 

municipais/regionais abrangendo 

todo o Estado de Minas Gerais, a fim 

de gerar e disponibilizar dados e 

informações atualizadas e 

qualificadas que orientem a boa e 

adequada tomada de decisão e 

ações estratégicas do CAU/MG em 

Athis

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização do 

convênio

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2021

Ação de aproximação junto às 

instâncias governamentais 

financiadoras e gestoras de recursos 

públicos destinados à HIS a fim de 

melhor orientar os gestores 

públicos municipais

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização da 

ação através de 

termo de 

cooperação ou de 

parceria

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação

Propor ações conjuntas com as 

demais Comissões Especiais, tais 

como, o 2° Seminário Conjunto das 

Comissões Especiais

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo Realizar o evento 1500

ODS 11 - Cidades e 

comunidades 

sustentáveis 2° semestre 2021

Desenvolver novas ações: firmar 

convênio com o MPMG; criar 

plataforma de compartilhamento 

de informações sobre ATHIS; 

aproximar da iniciativa privada para 

fomentação da ATHIS por meio de 

isenção fiscal; relacionar ATHIS com 

o novo marco regulatório do 

saneamento; entre outras

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização do 

convênio com 

MPMG

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2021

Proposta de frente parlamentar na 

ALMG

Garantir a participação dos arquitetos 

e urbanistas no planejamento 

territorial e na gestão urbana

Formalização da 

frente parlamentar

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2021

Criação de Núcleo de práticas 

arquitetônicas em parceria com a 

SEDESE, IAB e IAB/MG

Garantir a participação dos arquitetos 

e urbanistas no planejamento 

territorial e na gestão urbana

Criação do núcleo 

de práticas.

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2021

Plano de Ação 2021-2023
Comissão/Gerência/Assessoria: CATHIS/GERTEF/
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2022

Buscar novas fontes de fomento e 

parcerias para os editais de ATHIS

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Formalização da 

ação através de 

termo de 

cooperação ou de 

parceria

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2022

Propor diretrizes para o Edital de 

Patrocínio na modalidade 

Assistência Técnica para Habitação 

de Interesse Social (Athis), e enviar 

para a aprovação do Conselho 

Diretor do CAU/MG

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Deliberação 

formalizando as 

diretrizes do Edital

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2022

Propor e realizar campanha, em 

rádio e televisão, de conteúdo 

relativo a suas competências 

regimentais

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Realização da 

campanha

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2022

Organizar articulação 

interinstitucional com o MPMG para 

obtenção de fundos com a 

finalidade de implementação da 

Athis 

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Formalização 

através de termo 

de cooperação ou 

de parceria

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2022

Organizar o “IV Seminário Athis: 

experiência dos Editais do CAU/MG”

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo Realizar o evento

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 2° semestre 2022

Propor ação de campanha de 

divulgação da Athis no congresso da 

AMM 2022

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado Realizar campanha

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 2° semestre 2022

Ampliar participação no Núcleo de 

práticas arquitetônicas: CEAU, 

Universidades, AMM, dentre 

outros.

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Formalização  

através de termo 

de cooperação ou 

de parceria

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 1° semestre 2022

Ampliar convênios com Prefeituras 

de Minas Gerais com a finalidade de 

implementação da Athis 

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização do 

convênio

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2022

Organizar articulação 

interinstitucional com a AMM e de 

outras associações intermunicipais 

com a finalidade de implementação 

da Athis

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização 

através de termo 

de cooperação ou 

de parceria

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2022

Organizar articulação 

interinstitucional com com o 

Conselho Regional de Serviço Social 

- CRESS com a finalidade de 

implementação da Athis

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização  

através de termo 

de cooperação ou 

de parceria

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 1° semestre 2022

Organizar articulação 

interinstitucional com com o 

CREA/MG com a finalidade de 

implementação da Athis

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização  

através de termo 

de cooperação ou 

de parceria

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 1° semestre 2022

Propor e realizar campanha, em 

rádio e televisão, de conteúdo 

relativo a suas competências 

regimentais

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Realização da 

campanha

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 2° semestre 2022

Propor solução de habitação social 

em edificações desocupadas

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Deliberar sobre a 

proposta

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 2° semestre 2022

Propor ações conjuntas com as 

demais Comissões Especiais, tais 

como, o 3° Seminário Conjunto das 

Comissões Especiais

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo Realizar o evento

ODS 11 - Cidades e 

comunidades 

sustentáveis 2° semestre 2022

Levantamento de dados junto aos 

cartórios para subsidiar ações de 

regularização fundiária

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Levantamento dos 

dados e 

formalização da 

análise dos dados 

através de 

deliberação

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 2° semestre 2022  
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2023

Buscar novas fontes de fomento e 

parcerias para os editais de ATHIS

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Formalização da 

ação através de 

termo de 

cooperação ou de 

parceria

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2023

Propor diretrizes para o Edital de 

Patrocínio na modalidade 

Assistência Técnica para Habitação 

de Interesse Social (Athis), e enviar 

para a aprovação do Conselho 

Diretor do CAU/MG

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Deliberação 

formalizando as 

diretrizes do Edital

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2023

Propor e realizar campanha, em 

rádio e televisão, de conteúdo 

relativo a suas competências 

regimentais

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Realização da 

campanha

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2023

Organizar articulação 

interinstitucional com o MPMG para 

obtenção de fundos com a 

finalidade de implementação da 

Athis 

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização 

através de termo 

de cooperação ou 

de parceria

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2023

Organizar o “V Seminário Athis: 

experiência dos Editais do CAU/MG”

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo Realizar o evento

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 2° semestre 2023

Propor ação de campanha de 

divulgação da Athis no congresso da 

AMM 2023

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado Realizar campanha

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 2° semestre 2023

Ampliar participação no Núcleo de 

práticas arquitetônicas

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 1° semestre 2023

Ampliar convênios com Prefeituras 

de Minas Gerais com a finalidade de 

implementação da Athis 

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização do 

convênio

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2023

Organizar articulação 

interinstitucional com a AMM e de 

outras associações intermunicipais 

com a finalidade de implementação 

da Athis

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Formalização 

através de termo 

de cooperação ou 

de parceria

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 2° semestre 2023

Propor e realizar campanha, em 

rádio e televisão, de conteúdo 

relativo a suas competências 

regimentais

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Formalização  

através de termo 

de cooperação ou 

de parceria

ODS 17 - Parcerias e 

meios de 

implementação 1° semestre 2023

Propor solução de habitação social 

em edificações desocupadas

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Deliberar sobre a 

proposta

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 1° semestre 2023

Propor ações conjuntas com as 

demais Comissões Especiais, tais 

como, o 4° Seminário Conjunto das 

Comissões Especiais

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo Realizar o evento

ODS 11 - Cidades e 

comunidades 

sustentáveis 2° semestre 2022

Proposição de ações de 

regularização fundiária

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado

Levantamento dos 

dados e 

formalização da 

análise dos dados 

através de 

deliberação

ODS 10 - Redução das 

desigualdades 2° semestre 2022  
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