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COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED-CAU/RO 

 

SESSÃO  Reunião Ordinária N° 36 - CED–CAU/RO 

INTERESSADO CED-CAU/RO 

ASSUNTO SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS 

DELIBERAÇÃO N° 04/2020 – CED-CAU/RO 

 
 
A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED-CAU/RO reunida ordinariamente por 
videoconferência, no dia 03 de abril de 2020, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
considerando o disposto no art. 93 do Regimento Interno do CAU/RO, após análise do assunto 
em epígrafe, e 
 
Considerando que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou, em 11 de março de 
2020, que a contaminação com o Coronavírus, causador da COVID-19, se caracteriza como 
pandemia;  
 
Considerando a necessidade de evitar contaminações em grande escala, restringir riscos e 
preservar a saúde do público interno e externo;   
 
Considerando a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos com a menor 
circulação de pessoas possíveis, por questões de saúde pública; 
 
Considerando, principalmente, a proteção da saúde dos conselheiros, funcionários, 
terceirizados, estagiários, profissionais Arquitetos e Urbanistas, bem como suas respectivas 
famílias, assim como pessoas que de forma geral interajam com o Conselho;  
 
Considerando a Portaria Normativa nº  02/2020 que dispõem sobre determinações quanto às 
rotinas de trabalho no CAU/RO, como medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) e dando 
continuidade às ações de enfrentamento da pandemia; 
 

DELIBERA: 

1. Pela suspensão de quaisquer prazos de processos ético-disciplinares, a partir de hoje, 

até o dia 30 de abril de 2020, sem prejuízo do atendimento e cumprimento das 

medidas consideradas urgentes, em razão do risco de propagação do vírus COVID-19; 

2. Encaminhar esta deliberação ao Plenário do CAU/RO para homologação. 

Com três votos favoráveis dos conselheiros Antonio Lopes Balau Filho, Nadine Lessa 
Figueredo Campos e Rodrigo Selhorst e Silva, conforme votação realizada através de 
videoconferência. 

Porto Velho, 03 de abril de 2020. 

__________________________________ 
Antonio Lopes Balau Filho 

Coordenador da CED-CAU/RO 
Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões deliberativas virtuais decorrentes, atesto a veracidade e a autenticidade 
das informações prestadas. 
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