
 

 

 

 

NOTA PÚBLICA 
DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO Nº 003/2021 

 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA – CAU/BA: 
 
1. 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, caracteriza-se como 
pandemia; 
2. Considerando a necessidade de evitar contaminações em grande escala, restringir riscos 
e preservar a saúde da sociedade baiana e a manutenção dos elevados índices de 
transmissibilidade, inclusive com identificação de nova cepa no âmbito do Estado da Bahia; 
3. Considerando  o aumento dos indicadores - número de óbitos, taxa de ocupação de leitos de 
UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins epidemiológicos e o 
iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde, conforme amplamente noticiado pela 
imprensa;  
4. Considerando que a edição, pelo Governo do Estado da Bahia, que instituiu restrições, como 
medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 e dentre as medidas 
restritivas, somente os serviços considerados essenciais ficam autorizados a funcionar, 
consoante dispõe o art. 2º do mencionado Decreto Estadual; 
5. Considerando a definição trazida pelo Decreto de que se constituem serviços públicos 
essenciais, àquele, cuja prestação não admite interrupção, como atividades relacionadas à 
segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização, arrecadação, limpeza pública, 
manutenção urbana, transporte público, energia, saneamento básico e comunicações; 
6. Considerando que o foco e a essencialidade de qualquer ação estratégica por parte dos 
Governos devem estar direcionados às situações de saúde pública e coletiva em face do 
agravamento da situação pandêmica no Estado da Bahia; 
7. Considerando, que a finalidade do ato normativo é de instituir medidas urgentes de 
enfrentamento em razão da situação que ora se apresenta no Estado da Bahia, objetivando 
reduzir a circulação das pessoas, estimular o distanciamento e o isolamento social, além de  
obstacularizar situações de aglomeração, para combater a  elevação da transmissão do vírus;  
8. Considerando que os serviços no campo e área de atuação da Arquitetura e Urbanismo não se 
encontram contemplados como de natureza essencial no Decreto nº 20.259 de 28 de fevereiro de 
2021, não havendo qualquer diferenciação dos serviços que estão vinculados à construção civil 
de unidades habitadas, não habitadas, serviços da construção civil de grande, médio e de 
pequeno porte; 
 
Por tudo exposto, vem o CAU/BA em NOTA PÚBLICA solicitar ao Governo do Estado da Bahia, a 
Prefeitura Municipal de Salvador, e aos demais Municípios baianos, que pugnem em adotar 
medidas que privilegiem à saúde dos cidadãos, e especificamente que: 
 

a) ADEQUE O NORMATIVO EDITADO OU INCLUA EM NOVOS NORMATIVOS 
PORVENTURA A SEREM EDITADOS O CONCEITO DE OBRAS DE GRANDE, MÉDIO E 
PEQUENO PORTES RELATIVAS A EDIFICAÇÕES HABITADAS E NÃO HABITADAS; 



 

 

b) ADEQUE O DECRETO Nº 20.259 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2021 DE MODO A 
DISCIPLINAR COM CLAREZA QUAIS RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À CONSTRUÇÃO 
CIVIL, CONSIDERANDO OS CONCEITOS DO ITEM ACIMA; 
 

c) MANTENHA O FUNCIONAMENTO QUANTO ÀS OBRAS CIVIS DE NATUREZA 
EMERGENCIAIS E AQUELOUTRAS VINCULADAS À SAÚDE EM FACE DA SITUAÇÃO 
PANDÊMICA. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Salvador, 02 de Março de 2021. 
 


