
 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA AD REFERENDUM” 
 

PROCESSO -  

INTERESSADO CAU/BA 

ASSUNTO 
Retorno Trabalho Remoto / Suspensão Temporária dos Atendimentos 
Presenciais 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 002/2021 

 
O Presidente DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA, no exercício das 
competências e prerrogativas de que trata o artigo 56 do Regimento Interno do CAU/BA, DELIBERA “AD 
REFERENDUM” do Plenário, em razão da necessidade urgente de adotar medidas de intensificação da 
prevenção, controle e contenção dos riscos e danos à saúde pública em face da pandemia, e:  
 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a 

contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, se caracteriza como pandemia; 

CONSIDERANDO a edição do DECRETO de nº 20.233 de 16 de Fevereiro de 2021, do Governo do Estado da 

Bahia, que instituiu a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, 
determinando toque de recolher, especialmente diante da transmissibilidade das novas cepas identificadas no 
Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA instituiu, através da edição 

da Deliberação AD REFERENDUM de nº 002/2020, o trabalho remoto, para, de forma preventiva, enfrentar a 
situação pandêmica e de calamidade pública, e pugnar pela manutenção e continuidade de suas atividades, 
produtos e serviços,  

CONSIDERANDO que o retorno ao trabalho presencial de forma parcial, através de plantões semanais e 

mediante atendimento previamente agendado, mantém número considerável de pessoas, colaboradores, 
profissionais e demais cidadãos, nas dependências do Conselho; 

CONSIDERANDO que as instalações e dependências do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – 

CAU/BA se constitui ambiente fechado, refrigerado artificialmente, que podem contribuir para potencializar o 
risco de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações, inclusive em face da transmissibilidade das cepas 
identificadas no Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da informação disponíveis e a possibilidade de realização das 

atividades laborais em regime remoto, mantendo os atendimentos virtuais, reuniões, oficinas e treinamentos; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Adotar as seguintes medidas de prevenção: 

a) Suspender o atendimento presencial, através dos plantões, pelo prazo de 30(trinta) dias, a contar da data de 
edição do presente ato; 

b) Manter em formato virtual quanto a realização de eventos, culturais, educacionais, treinamentos, seminários e 
eventos de natureza similar; 

c) Manter em formato virtual quanto a realização de reuniões colegiadas como reuniões de comissões 
regimentais, plenárias e sessões de julgamento;  

d) Suspender as viagens nacionais de Conselheiros e colaboradores;  



 

 

e) Determinar a Gerência de Atendimento a prestação continuada de informação e de orientações, com vistas a 
esclarecer que a carteira profissional se constitui em documento facultativo de emissão, orientando quanto a 
emissão de Certidões que comprovam a relação jurídica de registro perante este Conselho; 

f) Determinai a Gerência de Atendimento a prestação continuada de informação e orientação direcionada a 
enfatizar que para o efetivo exercício da profissão de Arquiteto e Urbanista, o requisito é de registro perante o 
Conselho, cuja comprovação pode ser implementada através da emissão da CRQ (Certidão de Registro e 
Quitação) junto ao SICCAU; 

g) Determinar a Gerência de Atendimento a divulgação e informação continuada dos canais de atendimento, com 
fornecimento de telefones móveis, e ainda, de atendimento via Skype, por parte dos colaboradores, objetivando 
facilitar a comunicação entre o público e o Conselho; 

h) Determinar à Gerência Administrativa Financeira do CAU/BA que adote providências para aumentar a 
frequência de limpeza de banheiros, elevadores, corrimões e maçanetas, providenciando a contratação de 
serviços de limpeza especializados para desinfecção do prédio sede, como forma de preparação do retorno ao 
formato hibrido de funcionamento do Conselho; 

i) Determinar à Gerência Administrativa Financeira do CAU/BA a contratação de ferramentas complementares 
para potencialização das atividades em tele trabalho, prestando as orientações respectivas; 

Art. 2º. O prazo de 30(trinta) dias ora instituído pelo presente ato, poderá ser interrompido, com retorno aos 
atendimentos presenciais, via regime de plantão e de prévio agendamento, após avaliação pelo CAU/BA  da 
situação no âmbito do Estado da Bahia, considerando a transmissibilidade e risco em face da pandemia; 

Art. 3º. A presente Deliberação entra em vigor a partir da sua assinatura. 

Salvador, 18 de Fevereiro de 2021. 

 

 
 
 
Arq. e Urb. Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira 
Presidente 
CAU/BA 


