
 

 

PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 016, DE 19 DE JUNHO DE 2020. 
 

Dispõe sobre a Criação de Grupo de 
Trabalho com o objetivo de avaliar as 
condições de segurança e salubridade 
dos locais de trabalho ocupados e a 
serem oportunamente ocupados pelas 
pessoas a serviço do CAU/SC. 

 
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 nº 12.378/2010 e o artigo 149, L e 
LII, do Regimento Interno do CAU/SC,  

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir as possibilidades de contágio do vírus SARS-
CoV-2, causador da COVID-19, cuja disseminação já foi declarada como pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS); 

CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), da 
Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e do Ministério da Saúde, as normas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e as demais medidas vigentes 
destinadas a prevenir a propagação do novo vírus SARS-CoV-2 no ambiente de trabalho; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a disponibilidade de recursos tecnológicos de informação e a 
possibilidade de realização de serviços administrativos mediante teletrabalho; e 

CONSIDERANDO a Deliberação Plenária Extraordinária do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil – DPEBR nº 0007-08, de 30 de abril de 2020, que recomendou aos 
CAU/UF a instituição de Comitês específicos com vistas à criação de instrumentos normativos 
para ocupação e manutenção de suas instalações;      

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Criar, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
(CAU/SC), Grupo de Trabalho com o objetivo de avaliar as condições de segurança e 
salubridade dos locais de trabalho ocupados e a serem oportunamente ocupados pelas 
pessoas a serviço do CAU/SC, com as seguintes responsabilidades: 

I - Proposição de instrumento normativo para ocupação e manutenção das condições de 
higiene e limpeza dos espaços imobiliários ocupados pelo CAU/SC em Florianópolis e nos 
postos de fiscalização regionais, especialmente com vistas à redução de risco sanitário; 

II - Proposição de instrumentos normativos sobre atenção à saúde de seus conselheiros, 
colaboradores e demais agentes a serviço do CAU/SC, visando estabelecer rotinas de 
monitoramento de saúde e de trabalho, nas opções on-line, semipresencial com rodízios de 
pessoas, e posteriormente presencial de forma gradativa; 

III - Proposição de instrumentos normativos sobre a modalidade de trabalho presencial ou 
semipresencial, quando do retorno das atividades laborais nos espaços imobiliários de 
ocupação do CAU/SC, visando assegurar os direitos e deveres do empregador e dos 
colaboradores; e 



 

 

IV - Proposição de informativos sobre os cuidados e precauções para evitar o contágio pelo 
vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, utilizando-se de meios digitais e mídias 
próprias. 

 

Art. 2º - Designar, para comporem o Grupo de Trabalho de que trata o art. 1°, os seguintes 
empregados do CAU/SC: 

I – Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral (lotada na GERGERAL); 

II – Bruna Porto Martins – Secretária (lotada na SECGERAL);  

III - Fernando Augusto Yudyro Hayashi – Arquiteto e Urbanista (lotado na GERFISC);   

IV - Filipe Lima Rockenback -  Analista Administrativo e Financeiro, Gerente Administrativo e 
Financeiro (lotado na GERAF); 

V - Giselle Ferreira Antunes Machado -  Advogada (lotada na ASJUR); 

VI - Helen Germann Patricio – Analista Administrativa e Financeira, Coordenadora de 
Gestão de Pessoas (Lotada na GERAF); 

VII - Letícia Hasckel Gewehr - Analista de Compras, Contratos e Licitações, Coordenadora 
de Compras, Contratos e Licitações, representante do Comitê de Empregados (lotada na 
GERAF); 

VIII – Nayana Maria de Oliveira -  Assistente Técnica, Supervisora de atendimento (lotada 
na GERTEC); 

Parágrafo único. A coordenação do Grupo de Trabalho ficará sob a responsabilidade do 
Gerente Administrativo e Financeiro, Analista Filipe Lima Rockenbach.  

 

Art. 3º - Os trabalhos do Grupo deverão ser concluídos até 27 de julho de 2020, 
prorrogáveis mediante justificativa fundamentada. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico do 
CAU/SC na Rede Mundial de Computadores (INTERNET), no endereço www.causc.gov.br 
e no Portal Transparência,  com efeitos a partir desta data. 

 

Florianópolis, 19 de junho de 2020. 

 

Dá-se ciência. 

Cumpra-se. 

 

 

_______________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 
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