
I Encontro Nacional 
das Comissões de 

Política Urbana e 
Ambiental do CAU

10 ABR. 2019

Comissão Especial de 
Política Urbana e Ambiental  

CPUA-CAU/MG



A CPUA-CAU/MG foi instituída mediante Deliberação Plenária
DPOMG n°249/2015, de 26 de junho de 2015, composta atualmente:
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Orientar ações e parcerias junto aos municípios mineiros no âmbito
das competências regimentais da CPUA-CAU/MG.

Aplicação em 41 municípios dos 853 municípios mineiros, para conhecer a
situação do planejamento urbano quanto à:
 Existência e atuação de secretarias no planejamento urbano e na aprovação

de projetos;
 Presença de Arquitetos e Urbanistas - situação funcional e área de atuação;
 Participação em Associações Municipais e/ou Consórcios;
 Existência e participação em Associações Profissionais;
 Quantidade de licenças expedidas nos últimos 12 (doze) meses: projetos de

construção e reforma; levantamentos para legalização; projetos de
loteamentos; projetos de remembramento / desmembramento.
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Os municípios selecionados para a 
aplicação do questionário:
contém 40% da população do 
Estado; e 74% dos Arquitetos e 
Urbanistas Ativos.

Dos 32 municípios mineiros com 
população maior que 100 mil 
habitantes, 23 municípios estão 
respondendo o questionário.

Central

Leste 
de Minas

Norte de Minas

Sul de Minas

Zona da Mata 
e Vertentes

Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba

Elaboração: CAU/MG, 2019, jan.QGIS Geographic Information System. 
Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/
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Dados do Perfil dos Municípios IBGE-MUNIC 2015 e 2017
estão sendo consultados quanto à existência e ano de
elaboração/revisão do Plano Diretor, Leis de perímetro
urbano, de parcelamento, uso e ocupação, Código de
obras e de posturas, Planos de regularização fundiária,
local de habitação de interesse social, de risco, de
mobilidade, de saneamento e ambiental.

Plano Diretor

Elaboração: CAU/MG, 2019, jan.QGIS Geographic Information System. 
Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/
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Código de Obras

Elaboração: CAU/MG, 2019, jan.QGIS Geographic Information System. 
Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/
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Plano Local de Habitação 
de Interesse Social

Elaboração: CAU/MG, 2019, jan.QGIS Geographic Information System. 
Open Source Geospatial Foundation Project. http://www.qgis.org/



A CPUA-CAU/MG está divulgando
o 27°Congresso Mundial de
Arquitetos aos profissionais do
Estado de Minas Gerais na forma
de palestra permanente que
compõe painel do Evento CAU e
a Cidade, destinado a divulgar a
importância da Arquitetura e
Urbanismo no planejamento das
cidades, dentre outros temas
escolhidos mediante consulta
pública.
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13 ago

• Montes 
Claros

8 out

• Poços de 
Caldas

11 dez

• Belo 
Horizonte

16 abr

• Juiz de 
Fora

25 jun

• UberlândiaPróximos 
eventos



O CAU/MG, com o apoio da CPUA e do CEAU, realizará evento
preparatório, em 19 e 20 de agosto, sobre o Eixo Temático Mudanças e
Emergências, com foco nos seguintes aspectos:
 Arquitetura do edifício: novos métodos, novas tecnologias de projeto

e de construção;
 A regulação profissional, os desafios do arquiteto a ser formado para

os próximos tempos;
 A assistência técnica e as possibilidades para enfrentar a

insalubridade e a precariedade do parque habitacional popular;
 Os desafios ambientais e a contribuição da arquitetura.
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Mês de referência à questão urbana para as Nações Unidas – ONU.

O CAU/MG organizará evento com data prevista para 1º de outubro de
2019 e irá divulgar calendário de ações de temas correlatos no Estado
de Minas Gerais.
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Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental  
CPUA-CAU/MG
cpua@caumg.gov.br

Obrigado!

mailto:cpua@caumg.gov.br
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