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ITEM DE PAUTA 3.4 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Apreciação e manifestação sobre o reajuste dos salários-base e auxílio-alimentação 

dos colaboradores do CAU/MG. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 114.3.4.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 17 de fevereiro de 2020 

nas instalações da Sede do CAU/MG, localizada na Av. Getúlio Vargas, 447, 11º andar, Funcionários, Belo 

Horizonte/MG, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso X do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre as diretrizes de elaboração, consolidação e monitoramento dos 

planos de ação e orçamento e dos planos de trabalho do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças DCPFi-CAU-MG Nº 142.3.2-2020, que 

definiu o reajuste de 4,71% (quatro inteiros e setenta e um centésimos), a ser aplicado sobre o salário-base, 

funções gratificadas, auxílio-alimentação e auxílio-creche dos empregados do CAU/MG, para o exercício de 

2020, a partir de janeiro de 2020, conforme definição do Manual dos Empregados do CAU/MG. 

 

 

DELIBEROU: 

 

1. Aprovar o reajuste de 4,71% (quatro inteiros e setenta e um centésimos), a ser aplicado sobre o salário-base, 

funções gratificadas, auxílio-alimentação e auxílio-creche dos empregados do CAU/MG, para o exercício de 
2020, a partir de janeiro de 2020, conforme definição do Manual dos Empregados do CAU/MG. 
 
2. Encaminhar ao Plenário para apreciação e aprovação. 
 

 
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2020. 

 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 

Paulo Henrique Silva de Souza                                            --------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Iracema Generoso de Abreu Bhering                 ---------------------------------------------------------             

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Geraldo Rabelo     --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG     

 

Ademir Nogueira de Ávila    ---------------------------------------------------------                             

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado De Paiva    ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenador da CPFi-CAU/MG 

 


