
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Portaria n. 020/2012-2014

Institui a função de Diretor de Sub Sede no âmbito do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do 
Sul e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso 
das atribuições que lhe conferem o artigo 35, inciso III, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e  
artigo 32, incisos I e X, e parágrafo 1º do art. 42, do Regimento Interno do CAU/MS, e,

CONSIDERANDO a  aprovação da  Deliberação  Plenária  n.  12,  de  20  de  junho de  2012,  que  cria 
representações e escritórios descentralizados do CAU/MS em cidades do Estado de Mato Grosso do 
Sul;

CONSIDERANDO  a  localização,  população  e  maior  estrutura,  alguns  municípios  comportam  e 
necessitam de uma representação adequada para prestar um melhor atendimento de forma a atingir 
os objetivos de fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, inclusive com a  
denominação diferenciada de Sub Sede;

CONSIDERANDO que essas Sub Sedes necessitam de um profissional representante da Presidência e  
do Plenário do CAU/MS, para que os trabalhos possam se desenvolver com eficiência e rapidez; 

RESOLVE:

Art. 1º -  Fica instituída, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a 
função  honorífica  de  Diretor  de  Sub  Sede,  que  deverá  ser  ocupada  por  Arquiteto  e  Urbanista 
registrado no CAU/MS;

Art.  2º.  O  Diretor  de  Sub  Sede  deverá  representar  o  Presidente  do  CAU/MS,  cabendo-lhe 
desempenhar  as  atividades  e  atribuições  que  lhe  forem  designadas  através  de  expediente  da 
Presidência;

Art.  3º  -  O  Diretor  de  Sub  Sede  passará  a  desempenhar  suas  funções  a  partir  da  data  da  sua  
nomeação, através de portaria específica, de forma a participar efetivamente de todos os trabalhos 
do Escritório indicado; 

Art. 4º - A função de Diretor de Sub Sede não será remunerada, com exceção da concessão de diárias 
que  forem  necessárias  para  o  desenvolvimento  de  diligências,  quando  da  necessidade  de 
desenvolver trabalhos de fiscalização;

Art. 5º - Nas cidades em que não for possível a atuação de Agente de Fiscalização, excepcionalmente 
e  mediante  determinação  expressa  da  Presidência,  o  Diretor  de  Sub  Sede  poderá  executar 
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levantamentos de dados, emitir notificações e auto de infração, sendo que esses trabalhos serão 
referendados pela Gerencia de Fiscalização;

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, em Campo  
Grande, MS, na data de 06 de junho de 2013.

Arquiteto OSVALDO ABRÃO DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.


