Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Minas Gerais

1

Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua

2

83a Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

3

do Estado de Minas Gerais, realizada em 25 de

4

outubro de 2016.

5

A Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG foi realizada com a presença dos Conselheiros

6

Dennison Caldeira Rocha, Sérgio Myssior, Paulo Henrique Silva de Souza, a Contadora Livian

7

Fernandes Hott, a Gerente Administrativa Financeira Sandra Nogueira de Araújo e o Gerente Geral

8

Pedro Schultz. A reunião teve início com a confecção do parecer de aprovação do mês de setembro,

9

os conselheiros realizaram a aprovação realizando o destaque dos seguintes pagamentos:

10

Nota Fiscal n044 -Mônica Cristina da Silva Lucas referente a fornecimento de lanches, no valor de R$

11

3.295,00 e NF-438 Lequipee referente à prestação de serviços e locação de equipamentos de Áudio e

12
13

Vídeo no valor de R$650,00 pagos pelo CAU/MG para o Prêmio IAB-MG Gentileza Urbana 2016,

14

que os pagamentos desta natureza, ou seja, para fins de apoio ou patrocínio das entidades colegiadas,

lS
16
17
18
19

sejam previamente discutidos e deliberados em reunião plenária. Fatura-71373 da Condor Turismo

20

destaque desses pagamentos se deve à comissão considerar que pagamento dessa natureza deverá

21

ser realizado por meio de edital de patrocínio, com discussão ampla no Conselho, divulgação,

22

mobilização e, inclusive, participação ativa nos painéis ou mediação por algum representante do

23

CAU/MG ou respectiva comissão que trate de tema afeto aquele do evento para participação dos

24
25

conselheiros e servidores. Após os conselheiros realizaram a análise da solicitação do profissional
Antônio Dinilton Carvalho que pede prorrogação do prazo para pagamento das multas de fiscalização

26

referente aos processos N° 1000011759/2014 e 1000009885/2016 após discussão os conselheiros

27

deliberaram (DCPFI-CAU/MG

28

pagamento até o dia 18 de dezembro de 2016. Os conselheiros ponderaram que para a CPFI bem

29

como para a equipe de auditoria externa, realizarem a análise/conferência dos pagamentos referente à

30

diárias e auxílios deslocamentos, é necessário que conste no formulário de custeio ou ressarcimento

31
32
33

de despesas as informações

34

Organização

3S

ressarcimento de despesas. Posteriormente houve discussão sobre à contratação do Plano de Cargos

36

e salários e mapeamento de processos do CAU/MG o Gerente Geral relatou a possibilidade de

37

contratação da Empresa João Pinheiro Júnior (contratada para con~~~

38

processos)também para a confecção do Plano de car9rlárr

realizado em 03 de setembro de 2016. O destaque desses pagamentos se deve à comissão entender

EIRELLI Ltda. referente à aquisição de passagem aérea da companhia TAM no valor de R$8.524,36,
pago pelo CAU/MG para o palestrante Bráulio Antônio Diaz Castro referente ao deslocamento da
Cidade do México a Belo Horizonte para participação no evento Workshop- Habitat

111,

etapa Minas

Gerais no auditório do BDMG em 14 de setembro, realizado pelo governo de Minas Gerais. Já o

N° 083.3.1/2016) pela procedência do pedido concedendo prazo para

referentes ao domicilio do conselheiro,

servidor e ou colaborador

eventual, bem como as informações sobre o deslocamento com a data de saída e chegada ao seu
domicílio. Dessa forma, deliberaram (DCPFI-CAU/MG N° 083.3.2/2016) por solicitar à Comissão de
e Administração

que realize as devidas alterações

no formulário

de custeio ou

do mapeamento de
d

r CAU/MG, devido á
www.caumg.gov.br
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39

possibilidade de contratação sem a realização de pregão (dispensa/inexigibilidade),

contudo os

40

conselheiros se mostraram contrários à essa contratação para confecção também do Plano de Cargos

41

e Salários recomendando à realização de pregão para essa contratação. A assessora da Comissão

42

informou aos conselheiros o andamento dos procedimentos de cobrança administrativa e inscrição dos

43

débitos em dívida ativa e respondeu aos questionamentos dos conselheiros. Sem mais assuntos a

44

reunião foi encerrada.
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CAU/MG
NOME
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