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                                                             SÚMULA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/PB 

DATA  31 de julho de 2020  HORÁRIO 08h06 as 09h15 

LOCAL João Pessoa 

 

MEMBROS 

Ricardo Vidal Presidente do CAU/PB 

Silvia Regina Muniz M H. dos Santos Coordenadora da COAPFI 

Washington Dionísio Sobrinho Coordenador da CEPEF 

 
 Modesto Cavalcanti de Albuquerque  Coordenador da CED 

 
ASSESSORIA Mércia Valéria Pinho – Secretária Geral; Andreia Solha – Gerente 

Geral e Welison Silveira – Assessor Jurídico 

 
 

Comunicações 

Matéria 1.  

  

                        ORDEM DO DIA 

  

1 
1.1 Retomada das atividades presenciais ou prorrogação da quarentena; 

Fonte Presidência 

Relator  Ricardo Vidal 

Encaminhamento 

Após as devidas discussões referentes aos encaminhamentos a serem 

tomados diante do quadro de pandemia COVID-19. Ficou deliberado por 

unanimidade que: 

Art      01 - Por Retornar à modalidade presencial as atividades de fiscalização e 

atendimento do CAU/PB a partir de 10 de agosto de 2020, através de seus 

empregados e colaboradores responsáveis pelas respectivas áreas, no 

horário de 8h às 14h na sede do CAU/PB, sem prejuízo do atendimento 

realizado por meio do SICCAU, telefones (83) 3221-8993 –fixo (8h às 

12h); (83 9.9326-5220 - atendimento; (83) 9.9327-8256 - fiscalização; 

CENTRAL DE ATENDIMENTO: CHAT: 

http://www.caubr.gov.br/atendimento (9h às 19h); TELEFONE: 0800 883 

0113 (Ligações provenientes de telefones fixos – das 9h às 19h); 

TELEFONE: 4007-2613 (Ligações provenientes de telefones celulares – 

9h às 19h) e e-mail: atendimento@caupb.gov.br. O atendimento 

presencial será para os profissionais arquitetos e urbanistas mediante 

agendamento.  

             02 - A rotina de trabalho deve ser realizada de forma alternada (em 

http://www.caupb.gov.br/
mailto:atendimento@caupb.gov.br
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rodízio) entre os funcionários que desempenham as mesmas funções, 

evitando aglomeração no mesmo ambiente, de acordo com disposição da 

chefia imediata.               

0           03 - Manter Suspensas as demais atividades coletivas internas e externas 

realizadas pelo CAU/PB (eventos, reuniões, encontros, observatórios) até 

ulterior deliberação, incluindo reuniões de Comissões, Plenária, Diretoria, 

CEAU, as viagens de Conselheiros e empregados dentro ou fora do Estado 

da Paraíba, em acordo com a Portaria Nº 295/2020 CAU/BR. 

             04 - A modalidade de trabalho para os demais empregados, em caráter 

excepcional e temporário, permanece de forma remota (tele trabalho), na 

forma da Portaria Nº 03/2020 do CAU/PB. Os empregados estarão à 

disposição para ir a sede do Conselho, caso convocados pelo presidente ou 

pelos diretores do CAU/PB. Os empregados podem ir ao Conselho caso 

necessitem utilizar algum equipamento ou acessar documentos, desde que 

sua ida seja agendada.  

0           05 -. O CAU/PB deverá fornecer e disponibilizar os meios de prevenção 

do “COVID 19” para desempenho dos trabalhos necessários, de acordo 

com as autoridades de saúde e atendendo às normas técnicas de combate à 

pandemia do Coronavírus, com uso de EPI e demais utensílios aprovados 

no plano de retomada. 

             06 - O envio de documentos oficiais (correspondências) deve ser 

realizado por meio dos CORREIOS, sem prejuízo do uso do endereço 

eletrônico (e-mail) institucional do CAU/PB, ficando essas pessoas 

responsáveis pela correta utilização, integridade e sigilo dos documentos. 

             07 -. Os empregados ficam dispensados do registro do ponto durante a 

vigência desta Portaria; 

             08 - Ficam o Presidente e a Gerente Geral autorizados a expedirem 

instruções complementares para o fiel cumprimento das disposições 

estabelecidas nessa Portaria.  

       0    09 - Retornam à fluência de todos os prazos de processos administrativos 

bem como dos processos de cobranças.  

 

Art.  

. 

 

 Aprovado por unanimidade o item 01 

 Silvia Regina Muniz M H. dos Santos – Votou sim  

 Washington Dionísio Sobrinho – Votou sim  

 Modesto Cavalcanti de Albuquerque - Votou sim  

  

http://www.caupb.gov.br/
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2 

Apreciação da solicitação de uso da sala da gerência geral para reforma da 

sala do 3ºandar do empresarial Boulevard que fica acima da sala da 

gerência 

Fonte Presidência 

Relator  Ricardo Vidal 

Encaminhamento 

Após as devidas discussões referentes ao uso da sala da gerência geral para 

realizar serviço na sala do andar superior, ficou decidido: 

Por unanimidade em solicitar um Termo de Responsabilidade por obras e 

reparos na sede do CAU/PB, assumindo total responsabilidade em relação 

às obras realizadas na aludida unidade, ficando ciente que não pode fazer 

modificações estruturais na sala 303 como retirar vigas, colunas e/ ou 

paredes, instalações elétricas, hidráulicas e lógica, sem a devida autorização 

dos órgãos competentes, o devido Registro de Responsabilidade Técnica do 

CAU e/ou a Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA. 

Declarar que, em caso de danos à estrutura do edifício, vazamentos, 

rachaduras ou qualquer outra deformidade ou alteração na constituição do 

edifício causado pelas obras realizadas na unidade, são de sua total 

responsabilidade, devendo, assim, arcar jurídica e legalmente com os 

prejuízos oriundos de tais alterações. 

Constar também no termo a sua responsabilidade se houver violação de 

documentos, equipamentos ou qualquer outro pertence do CAU/PB. 

 

 

 

 Aprovado por unanimidade o item 02 

 Silvia Regina Muniz M H. dos Santos – Votou sim 

 Washington Dionísio Sobrinho – Votou sim 

 Modesto Cavalcanti de Albuquerque - Votou sim 

 

 

Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões deliberativas virtuais decorrentes, atesto a 

veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

 

 

Ricardo Victor de Mendonça Vidal 

Presidente do CAU/PB 

 

 

 

http://www.caupb.gov.br/
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Modesto Cavalcanti de Albuquerque 

Coordenador da CED-CAU/PB 

 

 

 

Silvia Regina M M H dos Santos 

Coordenador da COAPFI-CAU/PB 

 

 

 

Washington Dionísio Sobrinho 

Coordenador da CEPEF-CAU/PB 

 

 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento 

                                                            Secretária Geral da Mesa 

http://www.caupb.gov.br/

