PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/RN
SUSPENDE EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS, ATIVIDADES
COLETIVAS E ATENDIMENTO PRESENCIAL EVITÁVEL DO CAU/RN

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA AD REFERENDUM Nº 01/2021.
Suspende, ad referendum do Plenário do
CAU/RN,
eventos,
reuniões,
encontros,
atividades coletivas e atendimento presencial
evitável no CAURN e dá outras providências.
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte – CAU/RN,
no uso das competências que lhe conferem o art. 151, incisos II e XXXI do Regimento Interno
do CAU/RN, devidamente aprovado e homologado pelo CAU/BR; e
Considerando a declarada pandemia do Covid-19, adotando solução cautelosa em defesa da
saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do CAU/RN;
Considerando as recomendações das autoridades locais publicadas pelas seguintes
instituições: Governo do Estado do Rio Grande do Norte, via Decreto Estadual nº 30.383, de
26 de fevereiro de 2021,1 que dispõe sobre medidas temporárias de distanciamento social e
institui o toque de recolher no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte; Prefeitura do Natal,
via Decreto n.º 12.175 de 26 de fevereiro de 2021,2 que estabelece regras de segurança
sanitária, orientações e restrições visando a prevenção ao contágio pela COVID-19;
Recomendação Conjunta do MP-RN, MPF e MPT;3 e
Considerando o aumento exponencial dos casos do novo coronavírus (COVID-19) no Brasil e
no Rio Grande do Norte.
DELIBEROU:
1 – Suspender todos os eventos, reuniões, encontros, atividades coletivas e atendimento
presencial que possa ser evitado na sede do CAU/RN, no período de 03 a 19 de março de
2021;
2 – Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/RN.
3 – Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Natal/RN, 02 de março de 2021.

José Jefferson de Sousa
Presidente do CAU/RN
1

Disponível em:
http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210227&id_doc=714558.
2

Disponível em:
https://natal.rn.gov.br/storage/app/media/DOM/anexos/dom_20210227_especial_2497211695e1ea8f95f418cb33
c70cda.pdf
3

Disponível em: file:///C:/Users/Juridico%2002/Downloads/Recomendacao%20Conjunta%20%20Medidas%20Restritivas.vd.pdf
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