
 

 

PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 21, DE 24 DE JUNHO DE 2022. 
 

Prorroga o prazo para finalização dos trabalhos do 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 CAU/MG no contexto da 
Covid-19, bem como o balanço do sistema de trabalho remoto 
adotado instituído pela Portaria Ordinatória nº 05/2022. 

 
A Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 35 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e pelo artigo 152 do Regimento 
Interno do CAU/MG e, 
 
Considerando a atribuição das competências da Presidência por meio do artigo 35 da Lei 12.378, de 2010 
e do artigo 152 do Regimento Interno do CAU/MG. 
 
Considerando o disposto nos artigos 152, XXXIX, artigo 5º, II, c e artigo 10, do Regimento Interno do 
CAU/MG; 
 

Considerando a Portaria Ordinatória nº 05, de 24 de fevereiro de 2022, que instituiu 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; 
 
Considerando que a referida Portaria, em seu artigo 4º, dispôs que a finalização dos trabalhos do Grupo 
de Trabalho 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; 
 
Considerando o encerramento do prazo acima mencionado no dia 24 de junho de 2022; 
 
Considerando a solicitação remetida por e-mail pelo Presidente designado do Grupo de Trabalho, Darlan 
Gonçalves de Oliveira, em 15/06/20222, para que seja prorrogado o prazo de apresentação do relatório 
conclusivo do Grupo de Trabalho por mais em 15 (quinze) dias, em função das seguintes justificativas: 
“Considerando a ampla pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho, e a necessidade, neste momento, de 
maior prazo para redação do Relatório Conclusivo que irá contemplar e sistematizar todas as pesquisas 
realizadas; Considerando que dos 7 (sete) membros do Grupo de Trabalho, todos tinham férias marcadas 
durante os 120 dias de prazo para conclusão dos trabalhos, conforme listado abaixo: Adriana Valadares, 
de 09/03/2022 a 18/03/2022; Darlan Oliveira, de 31/03/2022 a 14/04/2022; Priscila Gama, de 
25/04/2022 a 09/05/2022; Luiza Braga, de 25/04/2022 a 09/05/2022; Reginaldo Soares, de 02/05/2022 
a 06/05/2022; Ariel Lazzarin, de 02/05/2022 a 16/05/2022; e Nilton Soares, de 01/06/2022 a 
15/06/2022; Considerando o retorno do colaborador Nilton Soares a partir de amanhã, dia 16/06/2022, e 
a necessidade de agendamento de reuniões com todos os membros do GT para finalização dos 
trabalhos.” 
 
Considerando a plausibilidade das razões invocadas pelo Presidente do Grupo de Trabalho. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Prorrogar, pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura desta Portaria, a apresentação 
do relatório conclusivo referente ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Ordinatória nº 05/2022. 
 



 

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
Dê-se ciência e cumpra-se. 
 

 
Belo Horizonte, 24 de junho de 2022. 

 
 

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