
 

1-3 
 

PROCESSO - 

INTERESSADO GERAF 

ASSUNTO Reajuste de Valores dos Auxílios Indenizatórios 

  

DELIBERAÇÃO Nº 018/2021 – COAF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – COAF – CAU/SC, 
reunida ordinariamente, de forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária nº 583, de 12 
de março de 2021, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 96 do 
Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando que segundo o inciso XIII do Art.96 do Regimento Interno, compete a COAF 
propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos referentes à gestão estratégica econômico-
financeira e patrimonial do CAU/SC e sobre a revisão do Planejamento Estratégico do CAU, 
encaminhando-a ao CAU/BR; 
 
Considerando que segundo o inciso XXII do Art.96 do Regimento Interno, compete a COAF 
propor, apreciar e deliberar sobre a prestação de contas do CAU/SC; 
 
Considerando que segundo o inciso XXIII do Art.96 do Regimento Interno, compete a COAF 
propor, apreciar, deliberar e monitorar os repasses de recursos do CAU/SC e suas aplicações; 
 
Considerando a Portaria Normativa 02/2019 que dispõe sobre a concessão de diárias, ajudas 
de custo e o fornecimento de passagens aéreas decorrentes de deslocamento para missão 
de interesse do CAU/SC, bem como regulamenta os respectivos procedimentos 
administrativos e financeiros. 
 
Considerando a proposta da GERAF do CAU/SC para o reajuste da tabela de valores de 
diárias e ajuda de custos aplicada atualmente pelo CAU/SC atualizando financeiramente 
conforme previsão da portaria 02/2019.  
 
DELIBERA:  
 

I. Por reajustar os valores do anexo II (Valores dos Auxílios Indenizatórios) da Portaria 
02/2019 pelo índice IGP-M /FGV referente ao período de janeiro/2020 a janeiro/2021, 
ou seja, 23,13835 %. 

 
II. Que seja realizado o pagamento da diferença para diárias efetuadas sem o reajuste 

inflacionário no período de janeiro a agosto de 2021.  
 
III. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
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Florianópolis, 30 de agosto de 2021. 

 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 
de março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do 
CAU/SC, atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  
 
 

 
 
 

______________________________________ 
Pery Roberto Segala Medeiros 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF - CAU/SC 
VIRTUAL 

 
Folha de Votação  

 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora-adjunta  Silvya Helena Caprario x    

Membro Carla Cintia Back x    

Membro Larissa Moreira  x    

 

Histórico da votação: 
 
Reunião COAF-CAU/SC: 8ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 30/08/2021 
 
Matéria em votação: Reajuste de Valores dos Auxílios Indenizatórios; 
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (3) 
 
Ocorrências: -  
 
Secretária da Reunião: Assistente 
Administrativa Laraue Pommerening 

Condutor da Reunião: Coordenadora adjunta 
Silvya Helena Caprario 

 
 
 


