
 

 

PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 05, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

Institui Grupo de Trabalho para elaboração de 
estudos e relatório visando a eventual revisão de 
protocolos para as atividades presenciais da sede 
e escritórios descentralizados do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas 
Gerais (CAU/MG) no contexto da Covid-19, bem 
como o balanço do sistema de trabalho remoto 
adotado. 
 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG), no uso 
das atribuições conferidas pelo artigo 35, III, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e pelo artigo 
152, do Regimento Interno do CAU/MG e, 
 

Considerando o disposto nos artigos 152, XXXIX, artigo 5º, II, c e artigo 10, do Regimento Interno do 
CAU/MG; 
 

Considerando a disseminação da COVID-19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em 11 de março de 2020, como “pandemia”; 
 

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para prevenir a propagação 
do novo coronavírus no ambiente de trabalho; 
 
Considerando a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos conselheiros, convidados, 
empregados e colaboradores do CAU/MG, bem como do público em geral;  
 

Considerando a necessidade de reduzir as possibilidades de contágio da “COVID-19” e, por conseguinte, 
contaminações em grande escala; 
 

Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 39, de 29 de abril de 2020, do 
Governo do Estado de Minas Gerais, que aprova o “Plano Minas Consciente”, com a finalidade de 
orientar o reestabelecimento, de modo seguro e gradual, das atividades econômicas nos municípios do 
estado, através de adoção de um sistema de critérios e protocolos sanitários que garantem a segurança 
da população, em consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, do 
Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde – SES;  
 
Considerando que o “Plano Minas Consciente” sugere a retomada gradual de comércio, serviços e 
outros setores, conforme os indicadores de capacidade assistencial, de propagação da doença, e da 
taxa da evolução da Covid-19 em cada região do estado; 
 
Considerando a necessidade de retomada consciente e integral das atividades presenciais suspensas do 
CAU/MG, com manutenção da prestação, em plenitude, dos serviços públicos aos profissionais 
registrados e à sociedade, com redução das possibilidades de contágio da Covid-19, à luz dos atos 
normativos estaduais e municipais citados; 
 
Considerando ser essencial para a retomada segura das atividades a implementação de um plano de 
retorno, com medidas protetivas a serem adotadas no âmbito deste Conselho, visando à preservação 
da saúde de todas as pessoas; 
 
Considerando a Portaria Ordinatória nº 24, de 05 de junho de 2020, que instituiu Grupo de Trabalho 
para elaboração de um plano estratégico visando a retomada segura das atividades presenciais 
suspensas na sede e nos escritórios descentralizados do CAU/MG; 



 

 

 
Considerando o desenvolvimento do citado plano estratégico, contendo cronograma de retomada das 
atividades presenciais do CAU/MG, critérios básicos de protocolos, procedimentos de sanitização, 
regras de revezamento da equipe, de distanciamento social mínimo, normas de higiene, e outras 
medidas julgadas relevantes para a proteção dos colaboradores e usuários dos serviços públicos do 
CAU/MG, a fim de mitigar os riscos de contágio da Covid-19; 
 
Considerando o transcurso de mais de 02 (dois) anos do início da Pandemia da COVID-19, bem como as 
atualizações e novos entendimentos sobre a problemática; 
 
Considerando o transcurso de quase 02 (dois) anos dos protocolos do plano estratégico elaborado pelo 
Grupo de Trabalho, instituído Portaria Ordinatória nº 24, de 05 de junho de 2020; 
 
Considerando toda experiência acumulada pelos(as) empregados(as) e gestores(as) do CAU/MG 
durante o período do trabalho integral ou parcialmente remoto;  
 
Considerando os resultados preliminares da pesquisa realizada, em maio/2021, acerca das realidades 
vividas pelos(as) empregados(as) do Conselho, a fim de orientar o planejamento de eventuais 
atualizações no regime de trabalho dos(as) colaboradores(as) do CAU/MG; 
 
Considerando que está em vias de concretização a ampliação espacial da sede do CAU/MG; 
 
Considerando os(as) recentes colaboradores(as) que entraram em exercício, bem como a iminente 
nomeação de novos(as) colaboradores(as) para compor os quadros do CAU/MG. 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º. Instituir, a partir de 04/03/2022, Grupo de Trabalho para elaboração de estudos e relatório 
visando a eventual revisão de protocolos para as atividades presenciais da sede e escritórios 
descentralizados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG) no 
contexto da Covid-19, bem como o balanço do sistema de trabalho remoto adotado e em curso. 
 
§ 1º. O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros do CAU/MG: 
 

NOME CARGO 
Adriana de Fátima Valadares Santos Secretária Executiva 
Ariel Luis Romani Lazzarin Gerente Geral 
Darlan Gonçalves de Oliveira Arquiteto Analista 

Luiza Di Spirito Braga Advogada 

Nilton Sete Almeida Soares Gestor de Recurso Humanos 

Priscila Juliana Maria Gama Arquiteta Fiscal 

Reginaldo Ferreira Soares Auxiliar Administrativo 
 

§ 2º. O Grupo de Trabalho será presidido pelo Arquiteto Analista Darlan Gonçalves de Oliveira. 
 
Art. 2º. Compete ao Grupo de Trabalho o estudo e desenvolvimento de relatório que contemple: 
 
-  A revisão ou ratificação dos protocolos vigentes para as atividades presenciais da sede e escritórios 
descentralizados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG) no 
contexto da Covid-19. 
 
- O conjunto dos equipamentos e materiais considerados necessários para o melhor, seguro e mais 
eficaz funcionamento do trabalho presencial, remoto e/ou misto no CAU/MG.   



 

 

 
- O balanço sobre o formato de trabalho adotado emergencialmente durante a pandemia. 
 
- As eventuais propostas para o regime de trabalho no cenário pós-pandemia. 
 
- Outras informações conexas que o Grupo de Trabalho julgar pertinentes. 
 
§1º. O Grupo de Trabalho deverá proceder à análise dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, 
dos materiais de limpeza e sanitização ou qualquer outro bem ou insumo cuja aquisição seja essencial 
para a proteção da saúde dos colaboradores e demais usuários da sede e dos escritórios 
descentralizados do CAU/MG. 
 
§2º. O Grupo de Trabalho deverá incluir em seus estudos o conjunto dos materiais julgados necessários 
ao exercício eficaz das funções dos colaboradores de forma a promover a integral e plena manutenção 
das atividades finalísticas do CAU/MG. 
 
§3º. O Grupo de Trabalho deverá descrever as especificações técnicas dos materiais e serviços 
propostos à aquisição, de forma a subsidiar os procedimentos de compras a serem promovidos pela 
Gerência Administrativa e Financeira. 
 
§ 4º. O Grupo de Trabalho deverá considerar em seus estudos as orientações da Organização Mundial 
da Saúde – OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde – SES, bem como os atos 
normativos acerca de medidas protetivas da Covid-19 e da retomada das atividades do Governo do 
Estado de Minas Gerais e dos Municípios onde estão situados a sede e os escritórios descentralizados 
do CAU/MG. 
 
§ 5º. O Grupo de Trabalho deverá considerar as experiências de sucesso adotadas por outras pessoas 
jurídicas de direito público, sobretudo àquelas cuja função precípua seja de fiscalização de atividade 
profissional regulamentada. 
 
§ 6º. O Grupo de Trabalho deverá considerar em suas atividades o interesse público do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG) de curto, médio e longo prazo. 
 

Art. 3º. O Grupo de Trabalho ora constituído reunir-se-á mediante cronograma de trabalho a ser por ele 
desenvolvido. 
 
Art. 4º. A finalização dos trabalhos e apresentação à Presidência do CAU/MG deverá ocorrer no prazo 
de 04 (quatro) meses contados da instituição do Grupo de Trabalho, prorrogáveis por igual período. 
 

Art. 5º. Por não acarretar em ônus financeiro para o CAU/MG, não se consigna dotação orçamentária 
para o desenvolvimento das atividades do presente Grupo de Trabalho. 
 

Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

Dê-se ciência e cumpra-se. 
 
 

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2022. 
 

 
 

Arq. e Urb. Maria Edwirges Sobreira Leal  
Presidente do CAU/MG 
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