
 
PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 008/2021-PRES CAU/RJ, DE 15 DE JUNHO DE 2021. 

 
Designar os servidores João Paulo Balsini e 
Leonardo Silva de Moraes Talina para 
exercerem as funções de Assessor-Chefe 
Substituto e Adjunto, respectivamente, no 
período de afastamento do Assessor-Chefe 
Vitor Mucury Cardoso. 

 
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 nº 12.378/2010; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Designar os servidores João Paulo Balsini e Leonardo Silva de Moraes Talina para 
exercerem as funções de Assessor-Chefe Substituto e Adjunto, respectivamente, no período de 
afastamento por férias do Assessor-Chefe do Departamento Jurídico Vitor Mucury Cardoso, 
substituindo-o em todas as responsabilidades e atribuições daquele cargo, da forma abaixo 
descrita, sem prejuízo do exercício efetivo de suas funções. 
 
Art. 2º. Ao servidor substituto, João Paulo Balsini, caberá a prestação de assessoria técnica 
interna e supervisão de assessoria de Comissões. Ao adjunto, Leonardo Silva de Moraes 
Talina, caberão as atividades relacionadas às licitações e renovações contratuais, antecipando 
análises e pareceres que, todavia, faria obrigatoriamente em estágios à frente do fluxo de 
tramitação processual, aferindo a legalidade do mesmo, sem prejuízo ou conflito, portanto, com 
suas atribuições específicas de auditor. 
 
Art. 3º. O servidor substituto, João Paulo Balsini, em caso de substituição por período igual ou 
superior a 05 (cinco) dias, perceberá o seu salário acrescido da diferença do seu salário e do 
salário inicial do cargo que ora ocupa, constante no Plano de Cargos e Salários do CAU/RJ, e 
desde que este não seja menor que seu salário. 
 
Art. 4º. Cessada a substituição, o servidor substituto retornará ao patamar remuneratório 
originário. 
 
Art. 5º. A presente Portaria retroage ao dia 14 de junho de 2021. 
 
Art. 6º. Dê-se ciência e cumpra-se. 
 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Benetti 
Arquiteto e Urbanista 

Presidente do CAU/RJ 
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