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PORTARIA N° 006/2022, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Dispõe sobre a necessidade de adoção de medidas 

extraordinárias, relativas ao atendimento dos usuários 

externos do CAU/SE, considerando o agravamento da 

pandemia gerada pela Covid-19 e dá outras providências. 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), no uso das 

atribuições que lhe conferem o art. 56, § 1º. e art. 151, XXIX do Regimento Interno do 

CAU/SE;  

 

e 

 

Considerando atual situação pandêmica decorrente da COVID-19, bem como o agravamento de 

casos de síndrome gripal no estado de Sergipe; 

 

Considerando a necessidade de conter a propagação da infecção e da transmissão local, bem 

como de preservar a saúde dos conselheiros, empregados, estagiários, prestadores de serviço, 

colaboradores, visitantes e demais agentes do CAU/SE; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1° Será permitido o exercício funcional regular para aqueles que comprovarem a 

imunização completa, ou seja, com a aplicação da segunda dose ou dose única da vacina 

contra a COVID-19, respeitados os prazos definidos no calendário de vacinação municipal, 

desde que devidamente comprovado. 

 

Parágrafo único. A ausência de comprovação da imunização completa, de acordo com o 

cronograma oficial divulgado pelo Poder Público, ou a não apresentação de justa causa 

impedirá a permanência nos seus locais de trabalho, sendo atribuída falta ao serviço até a 

efetiva regularização, sujeitando-os às sanções previstas em Lei.  

 

Art. 2º. A partir do dia 01/02/2022, os usuários externos somente terão acesso a sede do 

CAU/SE mediante apresentação do comprovante da vacinação completa do imunizante contra 

a COVID-19, respeitados os prazos definidos no calendário de vacinação municipal. 

 

Art. 3° Todas os protocolos de proteção para prevenção do contágio por coronavírus estão 

mantidas na Portaria n.003/2021, devendo serem observadas as novas medidas de que trata este 

artigo para os conselheiros, empregados, estagiários, prestadores de serviço, colaboradores, 

visitantes e demais agentes com atuação no âmbito do CAU/SE. 
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Art. 4° Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de fevereiro de 2022, condicionada sua 

publicação no sítio eletrônico do CAU/SE na Rede Mundial de Computadores (Internet), no 

endereço www.cause.gov.br. 

 

 

 

Aracaju/SE, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heloísa Diniz de Rezende 

Presidente do CAU/SE 
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