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ITEM DE PAUTA 

3.3 Análise das seguintes propostas de alteração no quadro de pessoal: 
  3.3.1 Extinção da função gratificada de Gestor de Atendimento;  
  3.3.2 Criação de função gratificada de Coordenador de Atendimento; 
  3.3.3 Alteração do cargo Secretaria de Plenário e do Colegiado de Entidades 
de Emprego Público para Função Gratificada; 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Análise das propostas de alteração no quadro de pessoal do CAU/MG 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG  

DCPFi-CAU/MG Nº 164.3.3/2021 

 
 

Delibera sobre a análise das propostas de 
alteração no quadro de pessoal do CAU/MG 

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG – CPFi-CAU/MG, em reunião 

extraordinária no dia 12 de abril de 2021, através de videoconferência, em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, no exercício das competências e prerrogativas que trata o art. 98 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária n° 0085.6.5/2018, e homologado pela Deliberação Plenária DPABR 

nº 0087-11/2019, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

 

Considerando que o inciso I do art. 92 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete às 

comissões ordinárias apreciar e deliberar sobre matérias de sua competência;  

 

Considerando que o inciso VII do art. 45 do Regimento Geral do CAU/BR dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças – CPFI – analisar e deliberar sobre matérias econômicas, 

financeiras e contábeis do CAU/BR e dos CAU/UF; 

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

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre atos econômico-

financeiros voltados à reestruturação organizacional do CAU/MG; 

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 que o inciso XIV do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre alterações de 

despesas não previstas nos planos de ação e orçamento do CAU/MG; 

Considerando a Deliberação da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG, DCOA-

CAU/MG Nº 213.3.2/2021 que aprova as alterações no quadro de pessoal do CAU/MG; 

Considerando o Memorando da Presidência do CAU/MG nº 014/2021 que solicita análise da CPFi do 

CAU/MG para as propostas de alteração do quadro de pessoal do CAU/MG, quais seja: 1) Extinção da 

função gratificada de Gestor de Atendimento; 2) Criação de função gratificada de Coordenador de 

Atendimento; 3) Alteração do cargo Secretaria de Plenário e do Colegiado de Entidades de Emprego 

Público para Função Gratificada; 

Considerando o Parecer Contábil nº 002/2021(anexo a Deliberação), confeccionado pelo Contador do 

CAU/MG, Reinaldo Antero, que apresenta o impacto financeiro mensal e anual causado pelas 
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alterações de cargos propostas, 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 o Parecer Jurídico GJ-CAU/MG nº 14/2021 que realiza a análise no âmbito jurídico das 

alterações no quadro de pessoal do CAU/MG; 

DELIBEROU: 

1. Aprovar as alterações propostas de alteração do quadro de pessoal do CAU/MG, quais sejam: 

-Extinção da função gratificada de Coordenador de Atendimento. 

-Criação da Função Gratificada de Coordenador de Atendimento no valor de R$ 2.284,53. 

-Criação da Função Gratificada de Secretário do Plenário e do Colegiado de Entidades no valor 

de R$ 2.284,53. 

2. Dar ciência à Presidência do CAU/MG desta decisão para as providências cabíveis. 

 
Esta deliberação entra em vigor nesta data. 

 

 

Belo Horizonte, 12 de abril de 2021. 

 

Folha de Votação DCPFi-CAU/MG n° 164.3.3/2021 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Rosilene Guedes Souza TITULAR X    

2 Mariana Fernandes Teixeira TITULAR X    

3 Antônio Augusto Pereira Moura TITULAR X    

4 Fernanda Basques Moura Quintão TITULAR X    

5 João Henrique Dutra Grillo TITULAR X    

 

 

 

Rosilene Guedes Souza                                   ____________________________________          
Coordenadora da CPFi-CAU/MG                                                  

 

 


		2021-04-15T16:10:02-0300
	ROSILENE GUEDES SOUZA:24938319691




