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1 Ata da Comissão de Finanças em sua
2 Reunião Extraordinária nº 34/2013, do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
4 estado de Minas Gerais, realizadas em nove
5 de setembro de 2013.
6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Dennison
7 Caldeira Rocha, Felipe Hanan e Vera Therezinha A. O. Santos, com apoio técnico do
8 Gerente Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira. Assuntos
9 abordados:

10 Apresentação da POP 01- Procedimento operacional padrão - refere-se ao ressarcimento
11 de diversos pagamentos efetuados ao Conselho que deverão ser devolvidos a origem.
12 Validação dos documentos do mês de Julho/2013.
13 Empenho 414-liquidação 1178 encontra-se sem a NF.
14 Suprimento de fundos no total de R$1.000,00 e o correspondente a devolução R$ 477,54
15 encontram-se sem as devidas assinaturas.
16 O demonstrativo com as notas dos pagamentos efetuados pelo suprimento de fundos
17 encontra-se sem assinaturas.
18 Empenho 434 da liquidação 1221 também sem assinaturas.
19 Empenho 168 da liquidação 1232 e o empenho 203 da liquidação 1233 a favor de Célia
20 Marcia Silveira Cardoso encontram-se sem a assinatura do ordenado r de despesas
21 Presidente [oel Campolina.
22 O número da liquidação no histórico razão está divergente: 866 no lugar do 865 e 1057
23 no lugar do 1056, além disso faltam as assinaturas.
24 A Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-MG tomou ciência do processo 1550
25 fatura 5753 do dia 19/06, pagamento ao Hotel Royal, referente às despesas extras com
26 hospedagem. As Despesas apontadas pela comissão, deverão ser ressarcidas ao CAU-MG,
27 por pagamento indevido. A Comissão, solicitou que seja reforçada a determinação que o
28 CAU/MG não paga despesas extras na hospedagem de convidados e colaboradores.
29 Respondendo a solicitada da Comissão, o Diretor Geral informou que: Montes Claros, Sede
30 implantada, funcionária do atendimento contratada, faltando o Fiscal que está em
31 processo de seleção. Aguardando definição da data de inauguração, sendo que já está
32 sendo realizado atendimento. Juiz de Fora, em fase de captação do imóvel para instalação.
33 Uberlândia, imóvel selecionado, aguardando contrato. IAB, implantando, já realizando
34 atendimento, aguardando definição da data de inauguração. As demais sedes, previstas
35 para o ano de 2013, serão instaladas em 2014.
36 Vem se desenhando pelo interior a doação de áreas institucionais pelas pequenas
37 Prefeituras para o CAU e para o CREA, com isso cria-se a necessidade de projeto piloto
38 para as sedes no interior. Tema este que deverá ser estudado com bastante serenidade,
39 pois interferirá no orçamento com investimentos em implantação e instalações. Esta ação
40 deverá entrar numa reunião específica com o Presidente Joel.
41 Estudar a viabilidade de convênio com o Ministério Público aproveitando os Conselheiros
42 do interior.
43 Ainda não recebemos os resultados da ação junto a Secretaria de Cultura do Estado de
44 Minas Gerais junto ao Conselho, no que se refere ao cadastramento de novos profissionais.
45 Deverá ser verificado junto a Gerente de atendimento Arq. Vera Carneiro a comprovação
46 dos resultados. Deverá ser verificado junto a Gerente de atendimento Arq. Vera Carneiro
47 a comprovação dos resultados. Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida
48 de Oliveira Santos, lavrei a resente Ata.
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NOME Presença na reunião d2 dia 09 de setembro de 2013.

1 Dennison Caldeira Rocha

2
Vera Therezinha de
Almeida de Oliveira Santos

3 Felipe Hanan
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