
1 Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua
2 6Sa Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
3 do Estado de Minas Gerais, realizada em 09 de
4 Novembro de 2015.

5 Dennison Caldeira Rocha, Paulo Henrique Silva de Souza e Letícia Soares de Miranda, Gerente
6 Administrativo-Financeira Sandra Nogueira de Araújo e o Contador Reinaldo Antero. Assuntos
7 abordados: o contador apresentou a análise do movimento contábil de Setembro/2015 e aprovação de
8 contas - terceiro trimestre/2015; verificação da execução orçamentária e financeira acumulada de
9 Setembro de 2015. Foi discutida a reestruturação dos critérios para obtenção e utilização do telefone

10 móvel corporativo. Foi identificada a existência de 27 telefones corporativos, sendo 12 de conselheiros
11 e 15 de funcionários. O contador Reinaldo Antero fará um levantamento individual da utilização da
12 conta telefônica para readequar os valores do plano. Foram discutidos critérios para o pagamento das
13 diárias, sendo que as representações dentro da cidade de 8elo Horizonte, com duração de até 4 horas,
14 seria devido apenas o deslocamento. As demais representações serão devidas diária e deslocamento.
15 Foi sugerida a video conferência para reuniões e treinamentos para reduzir as diárias dos funcionários
16 e conselheiros. Houve correção do livro de ata da comissão de finanças. As baixas de pagamento do
17 mês de Setembro foram avaliadas, não encontrando irregularidades. Foi realizada consulta ao
18 CAU/GO para obter orientação sobre o parcelamento das multas a pessoas fisicas e jurídicas daquela
19 Unídade de Federação, uma vez que obtívemos informação que o CAU/GO é a única UF que adota
20 este procedimento. A Adriana da Gerência Juridica da entidade nos informou que o parcelamento das
21 multas é realizado após a execução fiscal e controlado pelo Departamento Financeiro. Com base nas
22 informações fornecidas pelo CAU/GO a Comissão de Planejamento e Finanças juntamente com a
23 Gerência Administrativo Financeira avaliará a melhor maneira de realizar as cobranças e o
24 parcelamento das multas devidas ao CAU/MG.
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