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ASSUNTO Contratação do cargo comissionado de Assessor (a) da Presidência 

PORTARIA NORMATIVA Nº 01/2021 

 

O PRESIDENTE em exercício1 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Tocantins, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 35 inciso III da lei 12.378, de 

31 de dezembro de 2010 e com fundamento no artigo 151, do Regimento Interno, aprovado 

pelo Deliberação Plenária CAU/TO nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação CAU/BR nº 

0093-05/2019 e 

 

CONSIDERANDO a Deliberação Plenária CAU/TO nº 60, de 09 de dezembro de 

2020, que aprovou a reestruturação organizacional do CAU/TO, e criou o cargo de assessor 

da Presidência, de provimento em comissão, e estabeleceu outras providências; e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prover o cargo, tendo em vista os atos 

preparatórios para a eleição do CAU/TO, a ser realizada no dia 07 de janeiro de 2021.  

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. Nomear para o cargo de livre e provimento e exoneração de Assessor (a) da 

Presidência a sra. IARA DE OLIVEIRA ALMEIDA - RG nº 398.337 SSP/TO. 

 

Art. 2º. As atribuições do cargo a que se refere o art. 1º serão aquelas previstas no 

Anexo II da Deliberação Plenária CAU/TO nº 60, de 09 de dezembro de 2020.  

 

Art.3º. O contrato de trabalho decorrente desta designação será regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor em 05/01/2021. 

 

REGISTRE-SE  

PUBLIQUE -SE  

DÊ CIÊNCIA AOS INTERESSADOS.  

 

Palmas - TO, 04 de janeiro de 2021  

 

 

 

 

 

 

Arq. e Urb. ROBSON FREITAS CORREA 

Presidente em exercício  

 
1 Art. 136.  
§ 2° Entre a data do término do mandato do presidente do CAU/TO e a da eleição do novo presidente, exercerá as funções deste o 

conselheiro titular mais idoso. 
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