
  

Página 1 de 4 
 

Ordem do Dia: 
3.1 Aprovação da Súmula da Reunião Extraordinária (184ª) e Verificação das Deliberações geradas; 
3.2 Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária Anterior (185ª) e Verificação das Deliberações geradas; 
3.3 Verificação Razão Contábil dos meses de Junho e Julho/2022; 
3.4 Relatório Contábil dos meses de Maio e Junho/2022; 
3.5 Verificação a respeito da Deliberação CATHIS 40.3.6/2022 – Aumento do Investimento em Athis 
3.6 Proposta de Reajuste do Plano de Saúde – Colaboradores CAU/MG (metodologia de Reembolso); 
3.7 Proposta de Reajuste das bolsas de Estágio do CAU/MG; 
3.8 Proposta de Adequação – Função de Confiança Gestor de RH; 
3.9 Análise Final texto – Campanha Boas Práticas de Prestação de Contas e definição de fluxo para efetivação; 
3.10 Verificação de casos de solicitação de isenção de anuidades. 

4. Outros assuntos: 
4.1 Participação no Seminário Nacional CPFi 2022; 
4.2 Aprovação da Prestação de Contas 1° Semestre 2022 – Validação Reunião Plenária; 

Encerramento: A 186ª reunião extraordinária da CPFi foi encerrada às 13h09min. 

 

3. Detalhamento dos assuntos tratados 

ITEM DE PAUTA 
3.1 Aprovação da Súmula da Reunião Extraordinária (184ª) e Verificação das Deliberações 
geradas. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou com os participantes a Súmula da 184ª 
Reunião Extraordinária e explicou todos os tópicos, destacando as principais informações 
discutidas na reunião. Durante a explicação do item 3.3 Análise relatório contábil do mês de 
abril/2022 o Assessor informou que os investimentos financeiros que estavam aplicados no 
banco da Caixa Econômica Federal foram repassados para o Banco do Brasil e relembrou os 
Conselheiros das vantagens dessa operação. Não houve questionamentos ou contribuições 
dos Conselheiros, dando assim sequência para o próximo item de pauta. 

ITEM DE PAUTA 
3.2 Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária Anterior (185ª) e Verificação das 
Deliberações geradas. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou com os participantes a Súmula da 185ª 
Reunião Ordinária e explicou todos os tópicos, destacando as principais informações discutidas 
na última reunião. Durante a explicação do item 3.3 Análise e resposta ao Memorando Geplan 
05/2022 (solicita informações para o Relatório de Gestão Semestral 2022) o Assessor 
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compartilhou o relatório de gestão que foi enviado para a Gerente de Planejamento. Não 
houve questionamentos ou contribuições dos Conselheiros, dando assim sequência para o 
próximo item de pauta. 

ITEM DE PAUTA 3.3 Verificação Razão Contábil dos meses de Junho e Julho/2022. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino da CPFi – Reinaldo Antero - compartilhou o razão contábil dos meses de 
junho e julho de 2022, realizou a apresentação e explicação de todos os pagamentos. Durante 
a explicação do pagamento da JS Serviços e Conservação EIRELI foi informado que o CAU/MG 
realizou a contratação de mais uma auxiliar de limpeza e conservação com o intuito de suprir 
as demandas do 9º andar. Após a apresentação foi dado tempo para discussões e 
questionamentos, não houve questionamentos dos Conselheiros seguindo para o próximo 
item de pauta. 

ITEM DE PAUTA 3.4 Relatório Contábil dos meses de Maio e Junho/2022. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou o relatório contábil e iniciou as 
informações sobre as receitas realizadas do CAU/MG nos meses de maio e junho, totalizando 
no 1º semestre de 2022 o valor de R$8.759.236,22, que corresponde a 72,71% da 
Programação Orçamentária de 2022. Os dados mostram que houve um aumento de 20,04% na 
arrecadação, quando comparado com a receita do ano anterior. Foi mostrado um gráfico com 
o valor das despesas do primeiro semestre de 2022, totalizando um valor de R$4.856.987,22 
representando um percentual de 40,32% da programação orçamentária. Foi mostrado 
também uma tabela listando os tipos das despesas e comparando-a com as despesas do ano 
anterior. Por fim, foi apresentado o Resultado Orçamentário, comparando as receitas com as 
despesas, exibido o superávit do período, no valor de R$3.902.249,00. Nota-se um superávit 
superior ao ano anterior na importância de R$ 219.824,59 mesmo considerando o aumento de 
34,38% na despesa liquidada do 1º semestre de 2022. Não aconteceram mais 
questionamentos sobre o relatório contábil de abril/2022, o Assessor da CPFi colocou o item 
para votação, sendo aprovado pelos(as) Conselheiros(as) conforme termos da DCPFi-CAU-MG 
Nº 186.3.4.2022; 

ITEM DE PAUTA 
3.5 Verificação a respeito da Deliberação CATHIS 40.3.6/2022 – Aumento do Investimento 
em Athis; 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou a Deliberação DCATHIS-CAU/MG Nº 
40.3.6/2022 em que a Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 
solicita a ampliação do percentual aplicado nas ações de ATHIS, que alcançaram na 
Reprogramação 2022, o valor de 2,6% da receita anual líquida. A Conselheira Mariana Teixeira 
falou que é interessante alocar mais recursos nessa Comissão, pois suas ações tem um maior 
impacto na sociedade, beneficiando a população mais carente. Foi decidido que na elaboração 
da proposta orçamentaria de 2023 será analisado a viabilidade de aumento do percentual 
repassado para a CATHIS, conforme termos da DCPFi-CAU-MG Nº 186.3.5.2022. 

ITEM DE PAUTA 
3.6 Proposta de Reajuste do Plano de Saúde – Colaboradores CAU/MG (metodologia de 
Reembolso). 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, explicou os empecilhos para a contratação de um plano 
único de saúde para todos os empregados do CAU-MG e como funciona a metodologia 
utilizada atualmente no Conselho: cada empregado paga o próprio plano de saúde e o CAU-
MG reembolsa esse valor, obedecendo um limite máximo em função da faixa etária de cada 
um. Em seguida foi mostrado a tabela com esses valores e o percentual de reajuste concedido 
pelo CAU-MG anualmente desde 2013. Foi apresentada uma planilha com os valores de 
reajustes individuais pagos por cada empregado e a média desses percentuais (como o 
reajuste é feito no aniversário de contratação do plano, não foi possível coletar os dados de 
todos os funcionários). Foi informado que o limite máximo de reajuste estabelecido pela 
Agencia Nacional de Saúde - ANS para ano de 2022 é de 15,5%. Foi apresentada uma tabela 
com as despesas mensais do CAU-MG com o plano de saúde, que representa 3,24% da receita 
realizada no 1º semestre de 2022. Os Conselheiros discutiram todos os dados apresentados e 
deliberaram que o reajuste anual de 2022 deve ser 15,5% e ser retroativo na data de 
aniversário de cada plano, conforme termos da DCPFi-CAU-MG Nº 186.3.6.2022. 

ITEM DE PAUTA 3.7 Proposta de Reajuste das bolsas de Estágio do CAU/MG. 
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DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, informou aos Conselheiros que a bolsa de estágio do 
CAU/MG não tem reajuste desde 2016 e o Conselho está com dificuldades em contratar 
profissionais, provavelmente devido a defasagem do valor pago aos estagiários. O Assessor fez 
os cálculos da correção do valor pelo INPC e mostrou os resultados para os Conselheiros, 
sendo: a bolsa de estágio de 4h passaria de R$900,00 para R$1.290,22 e a bolsa de estágio de 
6h passaria de R$1.200 para R$1720,30. A Conselheira Claudia sugeriu que os estagiários de 4 
e 6 horas recebam o mesmo valor por hora. A Conselheira Rosilene sugeriu que o valor da 
bolsa de estágio de 4h fosse R$1.212,00 e da de 6h fosse R$R$1.818,00 e que esses valores 
fossem analisados e reajustados todos os anos. Posteriormente foi sugerido que fizesse um 
levantamento da média de valores pagos em Belo Horizonte e nos demais CAU/UFs para ter 
uma comparação e pudesse ser decido o valor a ser adotado pelo CAU/MG. Desta forma o 
item foi retirado de pauta para posterior avaliação. 

 3.8 Proposta de Adequação – Função de Confiança Gestor de RH. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, explicou a história da função de gestor de RH do 
CAU/MG e suas atribuições. Foi apresentado o salário base dos cargos de coordenação e dos 
cargos que têm função de confiança e a discrepância desses valores com o valor pago ao 
empregado do RH. A Conselheira Claudia perguntou se existem outros empregados nessa 
mesma situação e o Assessor Reinaldo informou que não há. Os Conselheiros deliberaram em 
reajustar a gratificação da função de confiança para que o rendimento final do empregado se 
igualasse aos demais salários de coordenação e que esse reajuste fosse retroativo a julho de 
2022 conforme termos da DCPFi-CAU-MG Nº 186.3.8.2022.   

ITEM DE PAUTA 
3.9 Análise Final texto – Campanha Boas Práticas de Prestação de Contas e definição de fluxo 
para efetivação. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, relembrou aos Conselheiros que na última Reunião 
Ordinária da CPFi foram criados os termos iniciais para o documento da Campanha Boas 
Práticas e Prestação de Contas e estava faltando a parte técnica. Foi discutido que a parte 
técnica seria elabora com base no documento enviado pelo CAU/BR e, assim que finalizada, 
poderia dar encaminhamento para os demais setores responsáveis, conforme termos da 
DCPFi-CAU-MG Nº 186.3.9.2022.   

ITEM DE PAUTA 3.10 Verificação de casos de solicitação de isenção de anuidades. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Esse item foi retirado de pauta. Será discutido de deliberado na próxima Reunião Ordinária da 
Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-MG.  

  
4. Outros Assuntos  
 
4.1 Participação no Seminário Nacional CPFi 2022. 
O Assessor interino, Reinaldo Antero, informou que a Conselheira Rosilene Guedes, juntamente com ele, 
participou do Seminário Nacional CPFi 2022 e que retornaram com boas perspectivas para os próximos anos, 
sobretudo quanto a desburocratização de alguns processos na aprovação da proposta orçamentária e de 
reformulação orçamentária.  
 
4.2 Aprovação da Prestação de Contas 1° Semestre 2022 – Validação Reunião Plenária. 
O Assessor interino, Reinaldo Antero, informou que a Prestação de Contas 1º semestre de 2022 já foi aprovada 
pelo CAU/BR e a aprovação será objeto de comunicação na próxima Reunião Plenária.  
 

 
           

ENCERRAMENTO: 
Às 13h09min, tendo sido o que havia de ser tratado, o Conselheiro Fábio Almeida Vieira, Coordenador da Comissão, 
encerrou a 186ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada 
esta Súmula que segue assinada pelos participantes da reunião. 
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Fábio Almeida Vieira                                                ____________________________________  
Coordenadora da CPFi-CAU/MG    
 
 
Reinaldo Antero de Jesus Júnior                            _____________________________________ 
Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG (Assessor Interino da CPFi) 
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