
 
 

A Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Espírito Santo (CPFA-CAU/ES), reunida na sede do CAU/ES, na Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento 
Ferreira, Vitória/ES, na 10ª reunião extraordinária realizada no dia 18 de julho de 2019, designou a 
Conselheira Coordenadora desta comissão, a Arquiteta e Urbanista Carolina Gumieri Pereira de Assis, 
como relatora do assunto em epígrafe, que após análise, e  

Considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo foi criado por lei como 
autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com atribuições de orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, cujas atividades serão custeadas 
exclusivamente por renda própria; 
 
Considerando o disposto no artigo 2º, §3º da Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, publicada em 
16 de dezembro de 2004, que autorizou a normatização da concessão de diárias, jetons e ajuda de 
custo; 
 
Considerando o teor do Acórdão TCU nº 570/2007, de 11 de abril de 2007, estabelecendo que os 
conselhos de fiscalização profissional, após a edição da Lei n.° 11.000/2004, não mais se submetem à 
observância do Decreto n.º 5.992, de 19.12.2006 (antigo Decreto n.º 343/91), que regulamenta a 
concessão de diárias no âmbito do Administração Pública Federal; bem como determinou que a 
normatização da concessão de diárias, na forma prevista na Lei n.° 11.000/2004, deverá pautar-se 
pelos princípios gerais que norteiam a Administração Pública, a exemplo da razoabilidade, da 
moralidade, do interesse público e da economicidade dos atos de gestão; 
 
Considerando que o exercício das funções de Presidente e de Conselheiro do CAU/ES não serão 
remuneradas, conforme definido pelo artigo 40 da Lei n.º 12.378/10, mas que pelo exercício de tais 
funções o agente não deve amargar prejuízos patrimoniais; 

Considerando o artigo 88 do Regimento Interno do CAU/ES, que diz que a Comissão de Planejamento 
e Finanças e Atos Normativos do CAU/ES tem por finalidade zelar pela organização, funcionamento e 
equilíbrio financeiro deste conselho, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 
12.378/2010;  

DELIBEROU: 

1- Por aprovar a minuta de portaria, conforme documento em anexo, contendo a regulamentação 
no âmbito do CAU/ES, a concessão e os valores das diárias nacional e estadual, jetons, auxilio 
representação e reembolso por deslocamento em veículo próprio ou alugado. 

2- Por encaminhar esta deliberação ao conhecimento do Conselho Diretor e posteriormente ao 
Plenário para aprovação.  

Vitória, 18 de junho de 2019. 

 

Carolina Gumieri Pereira de Assis – Coordenadora da CPFA do CAU/ES 

 

Emilio Caliman Terra – Membro da CPFA do CAU/ES 

 

Giedre Ezer - Membro da CPFA do CAU/ES 

DELIBERAÇÃO N° 45/2019 – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS 
NORMATIVOS DO CAU/ES 

ASSUNTO: REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO CAU/ES, A CONCESSÃO E OS VALORES 
DAS DIÁRIAS NACIONAL E ESTADUAL, JETONS, AUXILIO 
REPRESENTAÇÃO E REEMBOLSO POR DESLOCAMENTO EM VEÍCULO 
PRÓPRIO OU ALUGADO. 


