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1 Ata da Comissão de Finanças em
2 sua Reunião Extraordinária nº 20/2013, do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
4 estado de Minas Gerais, realizadas em
5 quatro e cinco de fevereiro de 2013.

6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com o apoio técnico do Gerente
7 Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira e do contador Geraldo Magela
8 Pereira de Souza. Assuntos abordados:
9 Para o ano de 2013 a Conselheira Regional Ana Paula Costa Andrade desempenhará a
10 função de coordenadora e eu Conselheira Regional Vera Therezinha A O Santos como
11 coordenadora adjunta conforme acordado por todos os Conselheiros desta Comissão.
12 Analise do projeto de deliberação que antecede a portaria para avaliação da Comissão de
13 Finanças e da Comissão de Atos Administrativos referente ao reajuste de todos os
14 funcionários da casa em 9% independente do tempo de serviço baseando-se em ato do CAU-
15 BRcom voto favorável desta Comissão.
16 Conforme deliberação do CAU-BR a portaria de diárias e passagens sofreu reajuste passando
17 a diária para o valor de R$650,00 e por Km rodado R$1,12. A Comissão solicita que o
18 Gerente financeiro Flavio Vidigal verifique a disponibilidade do CAU-MG para a próxima
19 reunião extraordinária desta Comissão.
20 Para colocarmos em dia a validação dos documentos contábeis do ano que se encerrou
21 (2012L trabalhamos com os meses de novembro e dezembro de 2012.
22 Ao analisarmos os documentos do mês de novembro alguns fatos nos chamaram a atenção
23 como por exemplo:
24 -Foram validados com ressalva devido ao pagamento de multas os lançamentos 4978, 4981,
25 4982,4983,4986 todos referentes a guias de pagamento de ISSQN.
26 -A visita do Presidente Joel Campolina ao IEPHA conforme lançamento 5032 deu-se por
27 convocação do CAU-BR.
28 -Para maior transparência a Comissão sugere que o Gerente financeiro do CAU-MG Flavio
29 Vidigal passe a visar os documentos de ordenação das despesas do Presidente Joel
30 Campolina.
31 -Confecção das carteiras profissionais dos arquitetos foi baseada no parecer 44/2012; os
32 lançamentos 5253 e 5259 foram encontros solicitados pelo CAU-BR. Todos os processos com
33 dispensa de licitação "carteira" são referentes à divulgação da coleta de dados biométricos
34 dos arquitetos.
35 -O comprovante das passagens aéreas que sempre deveram ser anexadas a fim de deixarem
36 o processo claro e democrático, tanto para conselheiros quanto funcionários do CAU-MG; O
37 Conselheiro Regional Dennison Caldeira prestou conta da viagem de retorno a sua cidade de
38 origem referente a reunião de Comissão do dia 02 de dezembro e seu comprovante de
39 passagem não se encontra na contabilidade do mês de dezembro o qual deverá ser
40 providenciado assim como a Conselheira Regional Andrea precisa apresentar o comprovante
41 de retorno de sua viagem a Brasília (Evento Internacional).
42 -Documentos validados da época emergencial para o inicio das atividades do CAU-MG,
43 (empenho 504 -liquidação 924L Comercio e serviços de informática - GMAC - aquisição de
44 equipamentos de informática.
45 -Documentos validados (empenho 504 - liquidação 924) apesar do Presidente Joel
46 Campolina não ter viajado na data marcada as passagens foram transferidas, o valor
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47 correspondente as multas cobradas pela companhia aérea foram debitadas na viagem
48 posterior no mês de outubro.
49 Nos documentos do mês de dezembro outros fatos nos chamaram a atenção merecendo
50 maior analise e cuidado de todos como, por exemplo:
51 -O lançamento 6585 a BH Trans. deu-se por solicitação do CAU-BR.
52 -O lançamento 6843 referente a compra de computadores "notebook" deu-se por adesão a
53 ata de registro de preços.
54 -Validado o empenho 1041 - liquidação 2116 apesar de no livro razão aparecer como "INSS"
55 o favorecido deveria estar constando como "nossos servidores".
56 -Validado o empenho 980 -liquidação 1834 a nota fiscal deverá ser anexada ao processo.
57 -Validado o empenho 955 - empenho 1834 a nota fiscal deverá ser anexada ao processo.
58 Solicitação de curso de Auditores para Autarquias públicas dentro das novas leis
59 Internacionais para todos os Conselheiros interessados e funcionários que atuam nesta área.
60 Contato conforme solicitado janyluce@yahoo.com.br - professora da Universidade federal
61 do Espirito Santo.
62 Verificação jurídica para maior transparência, conforto e segurança do Presidente quanto a
63 assinatura do mesmo em documentos como ordenador de suas próprias despesas. A
64 comissão sugere a assinatura conjunta com o Vice Presidente. O Jurídico ficou de emitir
65 relatório.
66 Oficio de apresentação do CAU-MG e da equipe de Conselheiros relacionando-os no mesmo
67 a ser enviado para os diversos municípios de Minas Gerais. Planejamento estratégico das
68 visitas às cidades no interior do estado pelos Conselheiros regionais - maior divulgação do
69 CAU-MG.
70 Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos, lavrei a
71 presente Ata.

Comissão de Finanças - CAU/MG

NOME
Presença na reunião dos dias 04 e 05 de fevereiro de

,/ 2013.
~L

1 Flávio Vinícius Ferreira ~f!I~ ......---......

2
Vera Therezinha de J~ C~~~Almeida de Oliveira Santos

3 Dennison Caldeira Rocha /J
4 Ana Paula Costa Andrade ~(2~t /~f~~~

Rogério Carvalho de Mello V
5

Franco
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