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ITEM DE PAUTA 3.8 Proposta de Adequação – Função de Confiança Gestor de RH; 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Delibera sobre a análise da Proposta de Adequação – Função de Confiança 
Gestor de RH; 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG  

DCPFi-CAU/MG Nº 186.3.8/2022 

 
Delibera sobre a análise da Proposta de 
Adequação – Função de Confiança Gestor de 
RH 

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

no dia 22 de agosto de 2022, em sistema presencial, 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 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 Manual dos Empregados do CAU/MG, instituído pela Portaria Normativa nº 02, de 

22 de julho de 2019 e alterações posteriores, 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 a apresentação efetuada na 186ª reunião ordinária da CPFi pelo assessor interino 

Reinaldo Antero que demonstrou ser irrisório o impacto financeiro da medida proposta frente ao 

orçamento do CAU/MG; 

Considerando que houve incremento de atribuições na função de gestor de RH tendo em vista a 

necessidade de operacionalização do PCCR do CAU/MG e todas as suas implicações práticas; 

Considerando que há defasagem salarial entre a função de Gestor de Recursos Humanos e as demais 

funções de mesmo nível (coordenações) existentes no quadro do CAU/MG e que esta situação expõe a 

autarquia à risco de reclamação trabalhista futura; 

DELIBEROU: 

1. Aprovar o reajuste no valor da Função de Confiança de Gestor de Recursos Humanos de R$ 
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760,60 para R$ 1.334,17 com o intuito de igualar o valor da função com as demais de mesmo 

nível existentes (coordenações) no quadro do CAU/MG; 

2. Orientar que o reajuste deve incidir de maneira retroativa à competência Julho/2022 – mês que 

houve o incremento de atribuições em decorrência da operacionalização do PCCR; 

3. Dar ciência à Presidência do CAU/MG desta Deliberação para as providências cabíveis; 
 

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2022. 

 

 

Folha de Votação DCPFi-CAU/MG N° 186.3.8/2022 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim      

(a favor) 

Não 

(contra) 
Abstenção 

Ausência 

na votação 

1 Fábio Almeida Vieira TITULAR X    

2 Rosilene Guedes Souza TITULAR X    

3 Mariana Fernandes Teixeira TITULAR X     

4 Cláudia Alkmim Guimarães Teixeira TITULAR X    

 

 

 

 

Fábio Almeida Vieira                                   ____________________________________          
Coordenador da CPFi-CAU/MG                                                  
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