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1 Ata da Comissão de Planejamento e

2 Finanças em sua 51!! Reunião do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo
4 do estado de Minas Gerais, realizada em
5 vinte e seis de março de 2015.
6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros
7 Douglas Paiva Costa e Silva, Letícia Soares de Miranda, Presidente Vera Maria Naves
8 Carneiro Mascarenhas de Araújo, Gerente Geral Pedro Schultz, Gerente
9 Administrativo-Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira, Assessor Contábil

10 Geraldo Magela Pereira de Souza, Auditores do CAU/BR Sérgio Kohlrausch e
11 Emanuel Eassy Soares. Assuntos abordados - Falta elaborar TI: Plano Diretor TI, que
12 já havia sido solicitado; Integração entre sistemas (Siscontnet/Siccau); Comunicação
13 com Recursos Humanos; Plano de Parada (controle de mudanças operacionais);
14 Plano de Contingência (servidores/rede); Back up dos arquivos (a recomendação foi
15 armazenar arquivos em outro local/prédio); Melhorar TI para maior segurança. A
16 organização dos servidores e cabeamento foi solucionada. Recursos Humanos: GPS
17 deve ser enviada ao sindicato com protocolo de entrega; foi encontrada diferença de
18 um colaborador no CAGED (uma entrada de profissional); Intervalos entre turnos de
19 trabalho na jornada de 6 horas, não estão sendo observados os 15 minutos de
20 intervalos, está sendo computada 6 horas de trabalho ininterruptas; Alguns
21 profissionais estão marcando ponto manual; Marcação de horário acima das 8 horas
22 de trabalho para computar horas extras; Em novembro e dezembro foi recolhido
23 INSS a mais do devido; Não foram computadas horas de atraso; O cônjuge deve
24 apresentar documento assinado informando de quem são os dependentes para
25 declarar ao Imposto de Renda. Administrativo/Financeiro: Na compra de mercadoria
26 (móveis/computadores) por processo licitatório não foram retidos os impostos; No
27 pagamento, nem todos os contratados possuem certidões negativas (no processo de
28 compra e no pagamento) e devem constar as certidões válidas; Falta termo de
29 responsabilidade de uso do patrimônio; Não foi apresentada prestação de contas
30 das diárias dos Conselheiros; Existem dois processos de ações com perdas provável e
31 não há previsão no orçamento.
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Comissão de Finanças - CAU/MG

NOME Presença na reunião do dia 26 de março de 2015.

1 Letícia Soares de Miranda ~I~/m,
Douglas Paiva Costa e (

2
Silva
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