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Quadro de Termos de Cooperação Técnica do CAU/SC

Ano Entidade Objeto 
Data 

Assinatura
De Até Vigência Status

2013 Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - PMJS

1. Ações conjuntas de fiscalização do exercício profissional de Arquitetura e 

Urbanismo, no âmbito do Distrito Sede do Município de Jaraguá do Sul; 2. Os 

cooperantes procederão a troca de informações, em especial sobre Alvarás de 

construção e correlatos, habite-se, localização de edifícios de múltiplos pisos e 

RRTs constantes de banco de dados próprios; 3. Os cooperantes poderão solicitar 

reciprocamente assessoria técnica nas ações de fiscalização para elucidação de 

dúvidas e/ou questionamentos, sem prejuízo das respectivas atividades 

institucionais.

08/10/2013 08/10/2013 07/10/2017 4 anos. Vigente. 

36/2013

Ministério Público de Santa Catarina - MPSC;

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - CONEDE.

Promover o intercâmbio e a cooperação técnica, científica e operacional entre as 

partes celebrantes, visando estabelecer um mecanismo de ação conjunta e 

eficiente de fiscalização de forma a assegurar o cumprimento das normas de 

acessibilidade nos passeios públicos e nas edificações públicas e de uso coletivo, 

envolvendo a elaboração de requisitos e a sua operacionalização, por intermédio 

de ações preventivas, educativas e fiscalizatórias.

11/12/2013 11/12/2013 10/12/2018 5 anos. Vigente

2014

Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF;

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano - SMDU;

Instituto de Planejamento Urbano - IPUF

1. Ações conjuntas de fiscalização do exercício profissional de Arquitetura e 

Urbanismo, no âmbito do Distrito Sede do Município de Florianópolis; 2. Os 

cooperantes procederão a troca de informações, em especial sobre Alvarás de 

construção e correlatos, habite-se, localização de edifícios de múltiplos pisos e 

RRTs constantes de banco de dados próprios; 3. Os cooperantes poderão solicitar 

reciprocamente assessoria técnica nas ações de fiscalização para elucidação de 

dúvidas e/ou questionamentos, sem prejuízo das respectivas atividades 

institucionais.

18/09/2014 18/09/2014 17/09/2018 4 anos. Vigente

2015 Prefeitura Municipal de Chapecó - PMC

1. Ações conjuntas de fiscalização do exercício profissional de Arquitetura e 

Urbanismo, no âmbito do Distrito Sede do Município de Chapecó; 2. Os 

cooperantes procederão a troca de informações, em especial sobre Alvarás de 

construção e correlatos, habite-se, localização de edifícios de múltiplos pisos e 

RRTs constantes de banco de dados próprios; 3. Os cooperantes poderão solicitar 

reciprocamente assessoria técnica nas ações de fiscalização para elucidação de 

dúvidas e/ou questionamentos, sem prejuízo das respectivas atividades 

institucionais.

12/08/2015 12/08/2015 11/08/2019 4 anos. Vigente

2015
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

de Santa Catarina - CREA-SC

1. Compartilhamento de informações e execução de uma fiscalização completa e 

abrangente em todo o Estado de Santa Catarina; 2. Os cooperantes procederão à 

troca de informações, em especial sobre registros profissionais e de pessoas 

jurídicas, Registro de Responsabilidade Técnica - RRT e Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART constantes de bancos de dados próprios; 3. Os 

cooperantes poderão solicitar reciprocamente assessoria técnica nas ações de 

fiscalização para elucidação de dúvidas e/ou questionamentos, sem prejuízo das 

respectivas atividades institucionais.

23/10/2015 23/10/2015 22/10/2020 5 anos. Vigente

2016 Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

1. Ações conjuntas de fiscalização do exercício profissional de Arquitetura e 

Urbanismo, no âmbito do Distrito Sede do Município de Joinville; 2. Os 

Cooperantes procederão a troca de informações, em especial sobre Alvarás de 

construção e correlatos, habite-se, localização de edifícios de múltiplos pisos e 

RRTs constantes de bancos de dados próprios, para a implementação do objeto 

do presente termo; 3. Os Cooperantes poderão solicitar reciprocamente 

assessoria técnica nas ações de fiscalização para elucidação de dúvidas e/ou 

questionamentos, sem prejuízo das respectivas atividades institucionais.

28/03/2016 28/03/2016 30/08/2021 5 anos. Vigente


