
  

 

 

ITEM DE PAUTA 3.2 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Reajuste dos salários-base, gratificações, auxílio alimentação e auxílio creche dos empregados do 
CAU/MG- exercício 2021. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 141.3.2.2021 

 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 16 de março de 2021, por 

videoconferência, 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 que o Manual dos Empregados do CAU/MG, instituído pela Portaria Normativa nº 02, de 22 de julho de 2019, 

estabelece no item 32 que os índices de reajustes para reposição de perda inflacionária na remuneração e nos benefícios 

do empregado efetivo e o de regime de livre provimento e demissão deverão estar previstos em cada diretriz orçamentária e 

submetidas à aprovação na primeira plenária do exercício fiscal; 

Considerando que o inciso XIII do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à Comissão de 

Planejamento e Finanças do CAU/MG apreciar, deliberar e monitorar o comportamento das receitas e das despesas do 

CAU/MG; 

Considerando o Parecer Contábil nº 001/2021, confeccionado pelo Contador do CAU/MG, Reinaldo Antero, que apresenta 

três possíveis percentuais de reajuste e o impacto financeiro mensal e anual causado pela adoção destes percentuais na 

folha de pagamento do CAU/MG, bem como a projeção de atingimento dos limites de gastos de pessoal preconizados na 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000) e nas diretrizes orçamentárias do CAU/BR; 

Considerando a Deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças DCPFi-CAU/MG Nº 162.3.2/2021, que definiu o 

reajuste de 5,26% (cinco inteiros e vinte e seis centésimos por cento) da remuneração, gratificações e benefícios, 

excluído o Plano de Saúde, dos empregados do CAU/MG para o exercício de 2021, com data base em 01/01/2021, 

conforme definição do Manual dos Empregados do CAU/MG; 

 

Considerando que a adoção do percentual de reajuste no montante de 5,26% garante o cumprimento do mínimo 

profissional legal aos empregados Arquitetos e Urbanistas do Conselho; 

 

Considerando que o manual dos empregados prevê a necessidade de reajuste pelo INPC do benefício denominado 

auxílio creche; 
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DCD-CAU/MG Nº 141.3.2.2021 
 
 
DELIBEROU: 
 
1. Aprovar o reajuste de 5,26% (cinco inteiros e vinte e seis centésimos por cento) dos salários-base, gratificações e auxílio 

alimentação  dos empregados do CAU/MG- exercício 2021, com data base em 01/01/2021;  

2.Encaminhar para análise da CPFi o reajuste de 5,44% (cinco inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento), 

conforme índice do INPC, do auxílio creche dos empregados do CAU/MG- exercício 2021, com data base em 01/01/2021, 

conforme definição do Manual dos Empregados do CAU/MG.  

3. Encaminhar ao Plenário para apreciação e aprovação. 
 

 

 Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

1 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

2 Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente x    

3 Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED  x    

4  Luciana Bracarense Coimbra Veloso  Coordenadora da CEF  x    

5 Fábio Almeida de Melo Coordenador da CEP x    

6 Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA  x    

7 Rosilene Guedes Souza     Coordenadora da CPFi x     

 
 

Belo Horizonte, 16 de março de 2021. 
 
 
 
Maria Edwiges Sobreira Leal    --------------------------------------------------------- 
Presidente do CAU/MG 
 
Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 
Vice-Presidente do CAU/MG 
 
Cecília Maria Rabelo Geraldo     --------------------------------------------------------- 
Coordenadora da CED-CAU/MG 
 
Luciana Bracarense Coimbra Veloso                                        --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Fábio Almeida de Melo          --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 

Elaine Saraiva Calderari                                             --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da COA-CAU/MG  
 
Rosilene Guedes Souza               --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CPFi-CAU/MG 
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