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PORTARIA Nº 11, DE 26 DE JULHO DE 2019. 

 

Nomeia, em caráter temporário, MARIA LEONARA DE 
SOUSA, como Gerente Geral do CAU/PI, e dá outras 
providências. 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí (CAU/PI), no uso das atribuições que 

lhe conferem o art. 35, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 53 do Regimento 

Interno, e ainda; 

 

CONSIDERANDO o afastamento temporário (férias) da Gerente Geral deste Conselho; 

CONSIDERANDO o teor da Portaria Normativa nº 24/2015 do CAU/PI.  

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear, em caráter temporário, MARIA LEONARA DE SOUSA, CPF 024.581.763-80, 

empregada deste Conselho no cargo de assistente administrativa, brasileira, casada, empregada 

pública federal, endereço profissional na Rua Areolino De Abreu, 2103, CENTRO, TERESINA-PI, CEP 

64.000-180, no emprego público de livre provimento e demissão de Gerente Geral do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Piauí, de 12 de agosto até 26 de agosto de 2019, em razão de férias 

gozadas pela Gerente Geral, empregada Socorro de Maria Soares Magalhães. 

 
Art. 2º. Conceder à MARIA LEONARA DE SOUSA, a gratificação correspondente à 30% do valor da 
remuneração percebida pela empregada substituída. 
 
Parágrafo único. A soma da gratificação a que se refere o caput deste artigo, e a remuneração da 
empregada substituto, não poderá ultrapassar a remuneração da empregada substituída. 
 
Art. 3º. A empregada substituta realizará as mesmas atividades e funções e terá as mesmas atribuições 
da empregada substituída, inclusive sobre movimentações financeiras das contas bancárias do 
CAU/PI, como se a substituída fosse; 
 
Art. 4º. As atividades da substituta serão exercidas cumulativamente com o desempenho das funções 
do seu emprego originário, podendo haver, a seu critério, delegação da execução de funções que não 
impliquem em transferência de atribuição; 
 
Art. 5º. Em razão do exercício da atividade de Gerência, fica a empregada substituta liberada do 
controle de jornada. 
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, e perderá efeitos, de pleno direito, após 
o retorno da empregada substituída. 
 
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário, devendo esta ser publicada no sitio do CAU/PI e ser 
encaminhada para os órgãos públicos e instituições financeiras que se fizerem necessárias.  
 
 

Teresina-PI, 26 de julho de 2019. 
 

 

 

WELLINGTON CAMARÇO 

Presidente do CAU/PI 


