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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Ad Referendum nº 4, DE 03 DE JUNHO DE 2020 

 

Aprovação, Ad Referendum do Plenário do 

CAU/AM, a Instrução Normativa 01 de 03 

de junho de 2020 que estabelece as medidas 

a serem adotadas no CAU/AM para o 

retorno das atividades presenciais. 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas (CAU/AM), no uso 

das atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 35 da Lei 12.378, de 31 de dezembro 

de 2010 e o art. 56 do Regimento Interno do CAU/AM, após análise do assunto em epígra-

fe, e 

 

CONSIDERANDO a Deliberação Plenária DPEBR nº 0007-08/2020 – CAU/BR que re-

comenda a elaboração de instrumento normativo para ocupação e manutenção de suas ins-

talações, visando à redução de risco sanitário; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atender as recomendações e orientações da Organi-

zação Mundial de Saúde, da Superintendência Regional do Trabalho no Amazonas e auto-

ridades locais para o retorno das atividades presenciais em 08 de junho de 2020; 

 

CONSIDERANDO o art. 3º da Portaria Normativa nº 19, de 01 de junho de 2020 que de-

termina a elaboração de Instrução Normativa com medidas e recomendações de segurança 

a serem realizadas no retorno presencial das atividades, conforme recomendação da Deli-

beração Plenária DPEBR nº 0007-08/2020 – CAU/BR;  

 

DELIBEROU: 

 

1 – Aprovar Ad Referendum do Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Amazonas a Instrução Normativa 01, de 03 de junho de 2020 que trata das medidas a 

serem adotadas para o retorno das atividades presenciais. 

2 – Encaminhar a Instrução Normativa para publicação no sítio eletrônico do CAU/AM. 

3 - Esta Deliberação entra em vigor nesta data.  

 

Manaus, 03 de junho de 2020. 

 

 

Arq. e Urb. Jean Faria dos Santos 

Presidente CAU/AM 

PROCESSO 

 INTERESSADO CAU/BR 

ASSUNTO 
Aprovação Ad Referendum da Instrução Normativa 01 de 03 de ju-

nho de 2020 


