
  

 

 

ITEM DE PAUTA 3.4 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Reajuste anual do Plano de Saúde dos Empregados Públicos do CAU/MG 

 
 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 176.3.4.2022 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 20 de setembro de 2022, 

de modo presencial, 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 a Portaria nº 22, de 25 de agosto de 2013, do CAU/MG, que institui e regulamenta o 

reembolso aos funcionários do CAU/MG, referente aos gastos com plano de saúde e dá outras 

providências; 

 Considerando que o parágrafo terceiro, do art. 4º, da Portaria nº 22, de 25 de agosto de 2013, do 

CAU/MG, dispõe que “os valores fixados serão corrigidos anualmente, tendo como base o índice de 

reajuste publicado pela Agência Nacional de Saúde ou ainda outro índice que o substituir e melhor 

aplicar o caso, por definição da Presidência deste Conselho”;  

Considerando que o item 10.3 do novo manual dos empregados do CAU/MG, instituído pela Portaria 

Normativa nº 02, de 22 de julho de 2019, dispõe que compete a Comissão de Planejamento e 

Finanças do CAU/MG a aprovação, até o mês de julho de cada ano, da tabela de ressarcimento dos 

gastos com plano de saúde, “considerando a média dos reajustes praticados no mercado”; 

Considerando que na presente reunião houve discussão, do item de pauta ‘3.6’ Proposta de Reajuste 

do Plano de Saúde – Colaboradores CAU/MG (metodologia de Reembolso), em que foi apresentada 

a planilha com os índices de reajuste enviados pelo Departamento Pessoal do CAU/MG, bem como o 

cálculo da média dos reajustes aplicados aos planos de saúde dos empregados. 

 

 



  

 

 

DCD-CAU/MG Nº 176.3.4.2022 

Considerando a Deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças – DCPFi-CAU/MG Nº 

186.3.6/2022, que aprovou o reajuste de 15,5% (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento) 

aos valores limites de ressarcimento dos gastos com plano de saúde dos empregados do CAU/MG e 

seus dependentes e, ainda, que o reajuste concedido deverá ser retroativo ao mês de 

aniversário/reajuste de cada plano. 

DELIBEROU: 
 

1. Aprovar o reajuste de 15,5% (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento) aos valores 

limites de ressarcimento dos gastos com plano de saúde dos empregados do CAU/MG e 

seus dependentes e, ainda, que o reajuste concedido deverá ser retroativo ao mês de 

aniversário/reajuste de cada plano; 

2. Encaminhar ao Plenário para apreciação e aprovação. 

 

 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

Fernanda Basques Moura Quintão Coordenadora da CED X    

Ilara Rebeca Duran de Melo Coordenadora da CEF X    

Ademir Nogueira de Ávila  Coordenador da CEP X    

Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA X    

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CPFi X    

 
 

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2022. 
 
 

Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em 
defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e 
a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião 
gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG. 

 
 
 
 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal 
Presidente do CAU/MG 

 
 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
               Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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