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PORTARIA NORMATIVA Nº 004/2022 - CAU/RJ,17 DE MAIO DE 2022. 
 
 

Esta portaria regula o reembolso de 
gastos com formação, 
aprimoramento e qualificação 
profissional dos servidores do 
CAU/RJ. 

 
 
Considerando a importância da manutenção e melhoria da qualificação profissional dos 
servidores públicos em geral e, por óbvio, do CAU/RJ. 
 
Considerando que a Gestão do CAU/RJ mantem programa de aprimoramento da 
qualificação profissional dos servidores do CAU/RJ. 
 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro–CAU/RJ, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 35 da Lei 12.378/2010 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º. O CAU/RJ reembolsará seus funcionários de gastos com cursos que visem ao 
aprimoramento profissional, na modalidade remota ou presencial, no valor a ser 
estabelecido anualmente em ato administrativo próprio. 
  
Art. 2º. As atividades passíveis do reembolso previsto no artigo 1º deverão ter 
relevância direta para as funções desempenhadas pelo funcionário requisitante. 
 
Art. 3º. Para fins de análise pela Gestão quanto ao enquadramento da atividade na 
hipótese do artigo 1º, o servidor interessado deverá disponibilizar a programação, 
cronograma ou índice das atividades a serem reembolsadas ou quaisquer outros 
documentos que demonstrem que a atividade objeto do pedido de reembolso tenha 
relação direta com as atividades por ele desempenhadas. 
 
Art.4º. Caberá ao gestor de cada setor avaliar a relevância e enquadramento dos 
cursos apresentados, autorizando-os ou não, analisando os documentos apresentados 
com as atividades desempenhadas pelo funcionário no setor. 
 
Art. 5º. A Gestão do CAU/RJ solicita que o envio dos documentos previstos no artigo 3º 
desta portaria seja realizado anteriormente à inscrição e pagamento evitando assim 
qualquer impacto futuro para o servidor caso o CAU/RJ indefira a solicitação de 
reembolso. 
  
Art. 6º. Os reembolsos regulados por esta portaria só poderão ser realizados caso 
demonstrado o pagamento mediante a apresentação de documento fiscal ou similar, 
sendo vedada a apresentação de recibo simples. 



 

    

    

   www.caurj.gov.br / Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro 

 
Art. 7º. A aprovação do reembolso objeto desta portaria está sujeita à disponibilidade 
orçamentária anual planejada para o aprimoramento profissional dos servidores do 
CAU/RJ, sendo que para fins de seleção dos reembolsos aprovados será considerada 
a data da apresentação dos documentos mencionados no artigo 3º desta portaria. 
 
Art. 8º. Não estarão sujeitos à hipótese do artigo 7º desta portaria atividades cuja 
implementação e/ou manutenção pelo CAU/RJ sejam obrigatórias por Lei, Orientação 
Normativa ou similar ou que sejam propostas ou tornadas obrigatórias por iniciativa da 
Gestão como instrumento de aprimoramento de sua função finalística. 
 
Art.9º. O curso a serem reembolsados deverão ter sua duração restrita ao ano fiscal 
em que fora feita sua inscrição. 
 
 
Art.10º. A presente portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Benetti 
Arquiteto e Urbanista 
Presidente do CAU/RJ 
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