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Portaria n. O63/2021-2023

o pRESIDENTE DO CONS帥O DE ARQU膿TURA DE URBAN-SMO DO ESTADO DE MATO

GROSSO DO SUし, nO uSO de suas atribuic6es que lhe conferem o artiso 35′ inciso lll・ da Lei

12.378, de 31 de dezembro de 2010′ e a申so 152′ incisos l′ l一′ XLV e a申so 153 do Regimento

lnternO do CAU/MS, aPrOVado pe-a De-iberac5o Plen鉦a n. 070 DPOMS OO83-07.2018 e

homoiogado pe-a De-ibera印P-en拒CAUBR DPOBR OO85-10-2018 de 12 de dezembro de

coNSID駅ANDO a De-iberagiv Plenaria ng O87 DPOMS O131-O3.2022′ de 19 de dezembro de

2022, que aPrOVa O CALENDÅR-O ANUALde reuni6es do CAUMS para 2023;

coNSID駅ANDO o feriado naciona- de 21 de fevereiro de 2023 (terca-feira) e a decretagiv de

ponto facuItativo em varias reparti96es p脚CaS federais′ eStaduais e municipais no dia 20 de

fevereiro de 2023 (Segunda-feira);

coNSIDERANDO o Decreto Estadua一′′E′′ N9 1・ de 5 de janeiro de 2023′ do Governo do Estado

de Mato Grosso do Sul.

Art. 19 Decretar POntO facultativo no CAU′MS no dia 20 de fevereiro de 2023′ COm SuSPenS5o

de todos os servi亨OS e atendimentos na referida data・

Art. 29 A adocao dotrabalho em sistema home o靴e no dia 17 de fevereiro de 2023 (SeXta-feira)

aos empregados do quadro funciona一′ emPregados terceirizados e estagiarios do ConseIho′ em

raz5o do camaval de rua na espianada ferrovidria.

Art. 39 Ficam os funcionanos do CAU/MS′ a ado9aO do traba-ho em sistema home o靴e no dia

17 de fevereiro de 2023 e dispensados de comparecer aO trabalho nos dias 20 e 21 de fevereiro

de 2023, em raZaO do ponto facu-tativo e do feriado naciona一′ Sem neCeSSidade de compensacaO

de horas n50 trabaihadas.

Art.49. Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicac5o.

D合-Se Ci全ncia, Publique-Se e CumPra‾Se.

Gabinete do Presidente do Conse-ho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do SuI′ em

campo Grande′ MS′ na data de O6 defevereiro de 2023.
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