
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFi CAU/MG
DELIBERAÇÃO Nº [191.3.4/2023]

REFERE� NCIAS: Resoluçã�o 221 CAU/BR de 02 de setembro de 2022 / Solicitãçã�o Gere"nciã Gerãl CAU MG

INTERESSADOS: Preside"nciã CAU/MG – Conselho Diretor CAU/MG – Plenã+ rio CAU/MG

ASSUNTO: Definição dos valores da Gratificação – Assessores do Processo Eleitoral 2023 

A Comissã�o de Plãnejãmento e Finãnçãs– CPFi - CAU/MG, reunidã ordinãriãmente em Belo Horizonte em
regime presenciãl, no diã 18 de jãneiro de 2023, no uso dãs compete"nciãs normãtivãs e regimentãis, ãpo+ s
ãnã+ lise do ãssunto em epí+grãfe, e:

Considerãndo o disposto no Regimento Interno do CAU/MG:

Considerãndo que o inciso I do ãrt. 92 do Regimento Interno do CAU/MG dispo� e que compete ã; s comisso� es
ordinã+ riãs ãpreciãr e deliberãr sobre mãte+riãs de suã compete"nciã; 

Considerãndo que o inciso VII do ãrt. 45 do Regimento Gerãl do CAU/BR dispo� e que compete ã;  Comissã�o de
Plãnejãmento e Finãnçãs – CPFI – ãnãlisãr e deliberãr sobre mãte+riãs econo" micãs, finãnceirãs e contã+beis do
CAU/BR e dos CAU/UF;

Considerãndo que o inciso XIII do ãrt. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispo� e que compete ã;  Comissã�o
de Plãnejãmento e Finãnçãs do CAU/MG ãpreciãr, deliberãr e monitorãr o comportãmento dãs receitãs e dãs
despesãs do CAU/MG;

Considerãndo o dispositivo sobre ã grãtificãçã�o ã ser pãgã ãos ãssessores envolvidos no processo eleitorãl,
conforme previsto no § 3º do ãrt. 37 (ãlterãçã�o dã Resoluçã�o n° 179 – CAU/BR trãzidã pelã resoluçã�o 221 –
CAU/BR de 02 de setembro de 2023;

Considerãndo o dispositivo sobre ã previsã�o orçãmentã+ riã pãrã suportãr o pãgãmento dã grãtificãçã�o ã ser
pãgã ãos ãssessores envolvidos no processo eleitorãl, conforme previsto no § 4º do ãrt. 39 (ãlterãçã�o dã
Resoluçã�o n° 179 – CAU/BR trãzidã pelã resoluçã�o 221 – CAU/BR de 02 de setembro de 2023);

Considerãndo  o  dispositivo  sobre  ã  necessidãde  de cãdã  regionãl  mãnter  ãssessor(ã)  jurí+dico(ã)  no  rol
dãqueles(ãs) envolvidos(ãs) nos trã"mites relãcionãdos ão processo eleitorãl, conforme previsto no § 6º do
ãrt. 39 (ãlterãçã�o dã Resoluçã�o n° 179 – CAU/BR trãzidã pelã resoluçã�o 221 – CAU/BR de 02 de setembro de
2023);

Considerãndo que o CAU/MG, em suã propostã orçãmentã+ riã pãrã o exercí+cio 2023, ãprovãdã pelã CPFi
ãtrãve+s dã DCPFI-CAU-MG-No-189.3.4-2022-Deliberã sobre ã Propostã de Progrãmãçã�o - Orçãmento 2023
do CAUMG, pelo Conselho Diretor ãtrãve+s dã  DCD-CAUMG Nº 180.3.4-2022 – Progrãmãçã�o Orçãmentã+ riã
2023  e  pelo  Plenã+ rio  do  CAU/MG  ãtrãve+s  dã  DPOMG  Nº  0132.7.10-2022 -  Apreciã  e  decide  sobre  ã
Progrãmãçã�o Orçãmentã+ riã 2023 do CAUMG reservou disponibilidãde orçãmentã+ riã consignãdã em Projeto
Especí+fico denominãdo – Projeto Eleiço� es 2023;

Considerãndo ã mãnutençã�o de regime isono" mico de trãtãmento entre colãborãdores(ãs) do CAU/MG no
exercí+cio dãs mãis vãriãdãs funço� es;

https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/3.4.-DCD-CAUMG-No-180.3.4-2022-Programacao-Orcamentaria-2023.pdf
https://www.caumg.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/7.10.-DPOMG-No-0132.7.10-2022-Aprecia-e-decide-sobre-a-Programacao-Orcamentaria-2023-do-CAUMG.pdf


Considerãndo debãte ocorrido nestã dãtã pelos(ãs) integrãntes dã CPFi CAU/MG onde forãm ãpresentãdãs
informãço� es  suporte  sobre  cenã+ rios  de  ãdoçã�o  de  vãlores  diversos  de  grãtificãço� es  e  seus  respectivos
impãctos nã propostã orçãmentã+ riã 2023 dã entidãde;

DELIBEROU

1. Definir o vãlor de R$ 600,00 (seiscentos reãis) ã tí+tulo de Grãtificãçã�o de Funçã�o pelo desempenho dãs
ãtividãdes inerentes ão Processo Eleitorãl 2023 nos termos dã Resoluçã�o 221 do CAU BR;

2. Dãr cie"nciã ã;  preside"nciã do CAU/MG pãrã que providencie os encãminhãmentos necessã+ rios;

3. Proceder ãos seguintes encãminhãmentos destã deliberãçã�o:

# SETOR DEMANDA PRAZO

1 Secretãriã Executivã
Providenciãr cie"nciã ã;  preside"nciã do CAU/MG
pãrã  definiçã�o  dos  demãis  trã"mites  necessã+ -
rios.

07/02/2023.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFi CAU/MG
VOTAÇÃO

CONSELHEIRO ESTADUAL A FAVOR CONTRA ABSTENÇAO O AUSE� NCIA

Fábio Almeida Vieira – Coordenador X

Mariana Fernandes Teixeira– Coord. Adjunto X

Rosilene Guedes Souza X

Declãro, pãrã os devidos fins de direito, que ãs informãço� es ãcimã referidãs sã�o verdãdeirãs e dou fe+ , tendo
sido ãprovãdo o presente documento com ã ãnue"nciã dos membros dã Comissã�o de Plãnejãmento e Finãnçãs
do CAU/MG.

_________________________________________________________________________________
Fábio Almeida Vieira

Coordenãdor
Comissã�o de Plãnejãmento e Finãnçãs CAU/MG

_________________________________________________________________________________
Reinaldo Antero de Jesus Júnior

Gerente Administrãtivo e Finãnceiro do CAU/MG
 Assessor Interino – Comissã�o de Plãnejãmento e Finãnçãs CAU/MG
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