
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Bíasil

PORTARIA CONJUNTA GERENCIAL N'122, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

Designa o empregado RENATO ALVES TEIXEIRA

para exercer atividades sob o Regime de Dedicação

Cumulativa previsto na Portaria Normativa n' 35, de

201 5, e dá outras providências.

O Gerente Geral e o Chefe de Gabinete da Presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Brasil (CAU/BR), no uso das atribuições que lhes confere a Portaria Normativa n' 35, de 7 de

maio de 2015, e tendo em vista o contido no Memo. CAU/BR n'.1 78/2019-CSC, aprovado pelo

Presidente do CAU/BRI

RESOLVEM

Art. I' Designar para exercer ativídades sob o Regime de Dedicação Cumulativa (RDC) de que

trata a Portaria Normativa n' 35, de 7 de maio de 2015, respeitados os termos, condições e

obrigações previstos no Memo. CAU/BR n'.178/2019-CSC de 02 de setembro de 2019, o

Profissional Analista Superior -- Ocupação: Analista Técnico, lotado na Coordenadoria de

Geotecnologia da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR, Renato Alves

Teixeira.

Art. 2' Para fins do disposto no art. 5'. incisa V, alínea "a" da Portaria Normativa n' 35, de 7 de

maio de 2015, a presente designação é feita para vigorar pelo período de 02 de setembro de

201 9 à 02 de março de 2020.

Art. 3' No período de designação de que trata esta Portaria Conjunta, o designado fará jus à

gratificação de dedicação cumulativa de que trata o art. 6' da Portaria Normativa n' 35, de 7 de

maio de 201 5.

Art. 4' Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação no sítio eletrõnico do

CAU/BR na Rede Mundial de Computadores (Internet), no endereço www.caubr.gov.br, sendo

os seus efeitos contados a partir de 02 de setembro de 201 9.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

(Continuação da Portaria Conjunta Gerencial n'1 22, de 20 de setembro de 201 9)

Brasília, 20 de setembro de 201 9.

PEREIRA
Gerente Geral do CAU/BR

RAQUELSON L
3tcgíãência doChefe de Gàbl CAU/BR
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SERVIÇO

Conselho
PÚBLICO FEDERAL

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Gerência do Centro de Serviços Compartilhados

Memo. CAU/BR n'. 1 78/201 9--CSC

Brasília, 02 de setembro de 201 9

Ao Senhor Gerente Executivo

Assunto: Acúmulo interno de funções

Prezado Senhor

Considerando o disposto na Portaria Normativa CAU/BR n' 35, de 07 de maio de 201 5,

combinada com a Portaria Normativa CAU/BR n' 65, de 07 de agosto de 201 8, vimos por meio

deste solicitar bons préstimos quanto às providências administrativo-normativas em

estabelecer como RDC (Regime de Dedicação Cumulativa) a atuação do colaborador Renato

Alves Teixeira, PAS/Analista Técnico (Geotecnologia), de acordo com o disposto no Art 3' da

Portaria Normativa CAU/BR no 35, de 07 de maio de 2015, considerando o acúmulo de

funções/atividades em decorrência do desempenho da atividade de implantação de inovações,

projetos, funcionalidades e serviços, que requerem a acumulação de atribuição para a

execução das atividades que seguem:

Implantação, operacionalização, da infraestrutura de sistemas de informação geográfica

ArcGIS Enterprise atualizada da versão 1 0.7.1 que contempla os seguintes componentes

listados:

1. Portal for ArcGIS 1 0.7.1

11. ArcGIS for Server l0.7.1

111. Collector for ArcGIS 1 0.7.1

IV. Workforce for ArcGIS 1 0.7.1

Criação de aplicações por temas (Arquitetos e Urbanistas, Empresas de Arquitetura e

Urbanismo, Instituições de Ensino Superior, etc.) utilizando o Web AppBuilder para consulta

de dados restritos além de conferir aos usuários maior estabilidade e maior diversidade de

funcionalidades.

Criação de aplicações utilizando o Web AppBuilder, para consulta e disponibilização de

dados públicos disponibilizados pelo CAU/BR, para substituir as visões públicas que

atualmente são disponibilizadas no sistema IGEO que vem apresentando instabilidades.

Disponibilização de um novo aplicativo para dispositivos móveis (Collector for

ArcGIS/Workforce for ArcGIS) visando principalmente os fiscais dos CAU/UF para coleta de
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dados espaciais em campo visando a melhoria na estabilidade e experiência de usuário na

utilização, assim como novas funcionalidades do que há de mais atual no mercado de

Geotecnologias uma vez que a atual solução implantada (GIS Coletor) vem apresentando

instabilidades.

Conferir suporte aos usuários quanto a utilização de todas as novas funcionalidades

implantadas referentes ao ArcGIS Enterprise.

©

Destaca-se que tais atividades estão em plena consonância com o plano de ação 2020,

Evoluções das Soluções de SIG (item 9), da Coordenada de Geotecnologia -- CORGEO, uma

vez que implantada a nova infraestrutura ArcGIS Enterprise, necessária para utilização das

novas funcionalidades disponibilizadas pela ESRI serão implantadas as evoluções em SIG

listadas.

Desta forma, amparados pela Portaria Normativa CAU/BR n' 35/2015, pedimos a

publicação de portaria gerencial, nomeando o Analista Renato Alves Teixeira como RDC, pelo

período de seis meses, iniciando em 02/09/201 9 e finalizando 02/03/2020.

Neste período o Analista Técnico Renato Alves Teixeira fará cumulativamente

desempenho das atividades do emprego de provimento efetivo originário relacionado às

atividades de PAS da Coordenadoria de Geotecnologia da Gerência do Centro de Serviços

Compartilhados - CSC, concedendo gratificação de 30% (trinta por cento) do valor de

remuneração base atribuída para o respectivo emprego como disposto no Art 6' da Portaria

Normativa CAU/BR n' 35, de 07 de maio de 201 5.

Respeitosamente,

Analista Técnico

K
SouzaRdà iane e

@

Coordenador de Geotecnologia

ãb Ribeiro
crente do CSC

setor Comercial sul (scs), Quadra 2, Bloco c - Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 l CEP: 70.300-902 Brasília/DF l Telefone: (61) 3204-950g
www.caubr.gov.br


