
 

 

 
PORTARIA NORMATIVA N° 003, DE 23 DE MAIO DE 2022. 

 
 
Regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), o 
reembolso com despesas com testagem para a 
COVID-19 de empregados e dá outras providências. 
 

A Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 35, III da Lei 12.378/2010 e o artigo 149 do Regimento 
Interno do CAU/SC, e 
 
Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção 
humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 
Considerando o disposto na Portaria nº 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério 
da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 
Considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que determina a 
forma regionalizada e hierarquizada das ações e serviços de saúde; 

 
Considerando o disposto na Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, do Ministério da 
Economia e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que estabelece as medidas a 
serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da 
COVID-19 nos ambientes de trabalho, com as alterações promovidas em seu Anexo I pela 
Portaria Interministerial nº 17, de 22 de março de 2022, do Ministério do Trabalho e Previdência 
e do Ministério da Saúde; 

 
Considerando a Portaria Normativa nº 02, de 11 de abril de 2022, do CAU/SC, a qual estabelece 
orientações para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial no âmbito do CAU/SC; 

 
Considerando os casos positivos de COVID 19 de empregados do CAU/SC identificados na 
semana de 01 a 07/05/2022, bem como as medidas definidas juntamente a Vigilância Sanitária 
de Florianópolis para, diante do ocorrido, tutelar a saúde dos trabalhadores e a higidez do 
ambiente de trabalho; 

 
 

RESOLVE: 
 
Art 1. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC) concederá a seus 
empregados reembolso por despesas incorridas com testagem de infecção pela COVID-19 
quando da impossibilidade da realização na rede pública de saúde, respeitado o seguinte: 
 
I – O CAU/SC reembolsará os exames realizados em rede habilitada e com eficácia aprovada 
pela ANVISA e cujo diagnóstico fique indicado em Laudo específico; 
 



 

 

II – Os exames devem ser feitos obedecendo data de janela oportuna de contaminação, indicada 
pelos agentes de saúde (3 dias após último contato para casos sintomáticos ou 5 dias após 
último contato para casos assintomáticos); 
 
III - O valor reembolsável limitar-se-á ao custo de R$ 130,00 por exame, valor referência do 
TESTE RÁPIDO ANTÍGENO COVID-19 preferencialmente em laboratórios próximos à Sede do 
CAU/SC; 
 
IV – O empregado deve comunicar seu superior imediato e o RH do CAU/SC antecipadamente 
sobre a data da testagem; 
 
Art. 2. Serão reembolsáveis as despesas lastreadas por documento fiscal ou fatura equivalente, 
com identificação quanto ao nome e cadastro fiscal (CPF ou CNPJ) do profissional ou da pessoa 
jurídica prestadora dos serviços ou da assistência médica.  
 
Art. 3. O reembolso será concedido somado ao salário do empregado como benefício exclusivo 
de contenção da pandemia da COVID-19 afastando-se, em qualquer hipótese, verba 
remuneratória do empregado. 
 
Para a efetivação dos reembolsos deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
I - O interessado no reembolso deverá requerê-lo até o dia 10 do mês subsequente à emissão 
do documento fiscal de comprovação da despesa;  
 
II - Os documentos originais, comprobatórios das despesas, devidamente atestados pelo 
empregado quanto à efetiva execução dos serviços, deverão ser juntados ao requerimento;  
 
III – Excepcionalmente serão aceitos os testes feitos a partir de 01/05/2022, inclusive aqueles 
que não cumpram fielmente aos requisitos aqui estabelecidos, desde que aprovados pelo RH do 
CAU/SC. 
 
Dá-se ciência. 
Cumpra-se. 
 
 
 
 

 
  

__________________________________________ 
Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC  


