SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
DECISÃO N° 075/2021
PROCESSO s/nº
INTERESSADO: Crea-PA/Presidência

EMENTA: Determina procedimentos para
substituição de servidores ocupantes de
cargos em comissão ou de função
gratificada em férias, licença e demais
afastamentos.
DECISÃO
A Diretoria do Crea-PA, em reunião ordinária realizada no dia 10 de novembro de
2021, após apreciação e discussão da proposta sobre a normatização para reger a substituição
de servidores ocupantes de cargos em comissão ou de função gratificada em férias, licença e
demais afastamentos, DECIDIU aprovar, por unanimidade: 1) que todas as ausências sejam
informadas à Presidência, com antecedência, de pelo menos 10 dias, do inicio das férias ou
afastamento, quando não for caso emergencial; 2) que as substituições, obedecidos os
requisitos legais, ocorram única e exclusivamente por ato da Presidência, que decidirá pelo
servidor indicado pela Superintendência, com proposta de pelo menos 02(dois) nomes; 3) que a
Gerência de Recursos Humanos(GRH) faça o acompanhamento e controle das ausências e
respectivas substituições, devendo providenciar Portaria de substituição e ampla divulgação, aos
demais funcionários do CREA/PA, do substituto e período de afastamento do titular; e 4) que a
GRH providencie, junto ao substituído, que o mesmo edite e-mail resposta informando de sua
ausência, seu substituto e período de afastamento. A reunião foi presidida pelo Senhor 1º VicePresidente, Eng. Civ. JANILTON MACIEL UGULINO, em substituição ao Senhor Presidente,
Eng. Civ. CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, com ausência justificada. Presentes os
Senhores Diretores, Conselheiros: 2º Vice-Presidente, Eng. Civ. JOMAR SOUZA FERREIRA
LIMA; 2º Secretário; 1º Tesoureiro, Eng. Civ. DANILO DA SILVA BEGOT e o 2º Tesoureiro, Eng.
Civ. EDGARD BRAGA RODRIGUES JÚNIOR. Ausente o Conselheiro -1º Secretário, Eng. Civ.
ALYSSON VALENTE DOS SANTOS.
Cientifique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de Novembro de 2021

Janilton Maciel Ugulino
1º Vice-Presidente no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por Janilton Maciel Ugulino em 22/11/2021 14:55:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento art. 6º, §1º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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