
Planilha Atualizada até 07/04/2020

2013

Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas de Santa 

Catarina - SEBRAE/SC

Celebração de Protocolo de Intenções entre o SEBRAE/SC e o CAU/SC, no que se 

refere a capacitação em gestão dos arquitetos e urbanistas e na realização de 

iniciativas para o desenvolvimento de negócios em arquitetura e urbanismo no 

estado de Santa Catarina.

Protocolo de Intenções 035/2013 12/12/2013 12/12/2014 Não aplicável Não aplicável Finalizado

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.

Termo de Cooperação 

Técnica
s/n 08/10/2013 07/10/2017 Não aplicável Não aplicável Finalizado

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.

Termo de Cooperação
36/2013 

(numeração MPSC)
11/12/2013 10/12/2018 Não aplicável Não aplicável Finalizado

2014

Secretaria de Estado do 

Planejamento de Santa 

Catarina, CNPJ nº 

80.460.835/0001-63

Celebração do Protocolo de Intenções entre o CAU/SC e a Secretaria de Estado 

do Planejamento de Santa Catarina, no que se refere a imperiosidade de 

desenvolvimento de ações conjuntas, na esfera estadual, destinadas ao 

cumprimento da lei nº 12.378/2010 e resoluções do CAU/BR; e o 

compartilhamento de informações entre os Partícipes, inclusive no que diz 

respeito a fiscalização.

Protocolo de Intenções 001/2014 09/06/2014 09/06/2015 Não aplicável Não aplicável Finalizado

2014

Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de 

Santa Catarina - CREA/SC, 

CNPJ nº 82.511.643/0001-64

Celebração de Protocolo de Intenções entre o CAU/SC e o CREA/SC, no que se 

refere a imperiosidade de desenvolvimento de ações conjuntas, na esfera 

estadual, destinadas ao cumprimento da lei nº 12.378/2010 e resoluções do 

CAU/BR; e o compartilhamento de informações entre os Conselhos, inclusive no 

que diz respeito a fiscalização.

Protocolo de Intenções 02/2014 08/05/2014 08/05/2015 Não aplicável Não aplicável Finalizado

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.

Termo de Cooperação 

Técnica
s/n 18/09/2014 17/09/2018 Não aplicável Não aplicável Finalizado

2014

Instituto de Arquitetos do 

Brasil - Departamento de 

Santa Catarina - IAB/SC, CNPJ 

nº 83.813.477/0001-13

Celebração do Protocolo de Intenções entre o CAU/SC e o IAB/SC, no que se 

refere ao desenvolvimentos de ações conjuntas destinadas a valorização do 

profissional Arquiteto e Urbanista junto a sociedade e a realização de projetos e 

iniciativas que estimulem a geração de conhecimento e difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo no Estado de Santa Catarina.

Protocolo de Intenções 03/2014 27/05/2014 27/05/2015 Não aplicável Não aplicável Finalizado

2014

Serviço Nacional de 

Aprendizagem e Comércio de 

Santa Catarina - SENAC/SC, 

CNPJ nº 03.603.739/0001-68

Celebração do Protocolo de Intenções entre o CAU/SC e a SENAC/SC - Serviço 

Nacional de Aprendizagem de ações conjuntas, na esfera estadual, destinadas 

ao cumprimento da Lei nº 12.378/10 e resoluções do CAU/BR; e o 

compartilhamento de informações entre os Partícipes, inclusive a cooperação 

no apoio institucional mútuo nas ações que envolvam a Arquitetura e 

Urbanismo dentro de sua competência.

Protocolo de Intenções 06/2014 27/10/2014 27/10/2015 Não aplicável Não aplicável Finalizado

2014

Secretaria do Estado e Defesa 

Civil do Estado de Santa 

Catarina. CNPJ nº 

13.586.957/0001-03

Celebração do Protocolo de Intenções entre o CAU/SC e a SDC/SC, no que se 

refere à realização de projetos e iniciativas conjuntas voltadas à prevenção de 

desastres naturais em áreas urbanas, onde o papel do Arquiteto e Urbanista 

torna-se distintivo em função de sua atividade como profissional do 

planejamento, do projeto arquitetônico da edificação, do urbanismo, do 

ordenamento do território e do meio ambiente.

Protocolo de Intenções 07/2014 28/08/2014 28/08/2015 Não aplicável Não aplicável Finalizado

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.

Termo de Cooperação 

Técnica
s/n 12/08/2015 11/08/2019 Não aplicável Não aplicável Finalizado

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.

Termo de Cooperação s/n 23/10/2015 22/10/2020 Não aplicável Não aplicável Vigente

2016

SC Premium Promoções e 

Comercial LTDA, CNPJ nº 

24.500.765/0001-59

Firmar obrigações recíprocas entre as partes no evento CASA COR SC 2016. O 

EVENTO acontecerá no período de 23 de outubro a 04 de desembro de 2016, no 

endereço Rua Esteves Júnior, nº 546, Bairro Centro, Florianópolis, Santa 

Catarina, com funcionamento de terças à sextas das 15h às 21h, sábados, das 

13h às 21hs e domingos das 13h às 19h.

Apoio Institucional s/n 03/10/2016 - Não aplicável Não aplicável Finalizado

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.

Termo de Cooperação
06/2016 

(numeração PMJ)
28/03/2016 30/08/2021 Não aplicável Não aplicável Vigente

2018

Federação Catarinense de 

Municípios, CNPJ nº 

75.303.982./0001-90

Concessão de apoio institucional para divulgação dos eventos "IV Encontro 

Estadual de Gestores Municipais de Convênios", e "II Seminário Catarinense de 

Engenharia e Arquitetura no Setor Público"

Acordo de Cooperação 01/2018 10/08/2018 16/11/2018 Não aplicável Não aplicável Finalizado

2018
Instituto Aço Brasil, CNPJ nº 

60.925.161/0001-18

Concessão de apoio institucional para divulgação do evento "RoadShow CBCA 

2018 - Da Concepção à Construção em Aço"
Acordo de Cooperação

02/2018

Acesso ao 

documento na 

íntegra

10/08/2018 29/11/2018 Não aplicável 26/04/2019
Finalizado. Prestação de 

Contas aprovada.

2018

Associação Catarinense dos 

Escritórios de Arquitetura, 

CNPJ nº 08.440.200/0001-77

Concessão de apoio institucional para divulgação do evento "Seminário Manual 

de Condomínios em Joinville - Orientação de Processos de Obras e Reformas)
Acordo de Cooperação

03/2018

Acesso ao 

documento na 

íntegra

06/09/2018 11/12/2018 Não aplicável 12/11/2019

Prestação de Contas 

recebida. Em análise pelo 

CAU/SC.

2018

Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, 

CNPJ nº 82.515.859/0001-06

Cooperação em regime de mútua colaboração, sem transferência de recursos, 

para a execução do projeto "Arquitetando seu negócio - A gestão ao alcance do 

arquiteto"

Acordo de Cooperação

04/2018

Acesso ao 

documento na 

íntegra

14/09/2018 14/02/2019 Não aplicável Não aplicável Finalizado

2018

Associação Catarinense de 

Conservadores e 

Restauradores de Bens 

Culturais - ACCR, CNPJ nº 

85.116.630/0001-89

Concessão de apoio institucional para divulgação do evento "VII Seminário de 

Conservação - Restauração da ACCR - Patrimônio Material em Restauro"
Acordo de Cooperação

05/2018

Acesso ao 

documento na 

íntegra

04/09/2018 03/01/2019 Não aplicável 30/05/2019
Finalizado. Prestação de 

Contas aprovada.

2019

Consórcio de Informática na 

Gestão Pública Municipal - 

CIGA, CNPJ nº 

09.427.503/0001-12

Cooperação entre as partes, visando a disponibilização de informações dos 

municípios, quando cooperantes e consorciados ao CIGA, envolvidos nesse 

processo, às futuras ações de fiscalização a serem realizadas pelas instituições 

fiscalizadoras, para averiguar o atendimento das normas vigentes e a 

responsabilidade técnica dos profissionais e empresas, podendo estas 

informações inseridas no sistema informatizado de georreferenciamento do 

CAU/BR, serem disponibilizadas para outros órgãos e/ou instâncias 

fiscalizadoras em prol do interesse público.

Termo de Cooperação nº 

01/2019

Acesso ao Termo de 

Cooperação na íntegra

Memorando de 

intenções nº 

01/2019

Acesso ao 

Memorando de 

intenções na 

íntegra

20/02/2019 20/02/2025 Não aplicável Não aplicável Vigente

2019

Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis - IPUF, 

CNPJ nº 83.469.965/0001-55

Concessão de Apoio Institucional para divulgação dos eventos "Caminhada e 

Passeio Ciclístico - Florianópolis 34 anos" e cessão da marca institucional do 

CAU/SC para a divulgação deste evento.

Acordo de Cooperação

02/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

22/03/2019 23/06/2019 Não aplicável 29/10/2019

Prestação de Contas 

recebida. Em análise pela 

comissão responsável.

2019

Fundação Universidade 

Regional de Blumenau - FURB, 

CNPJ nº 82.662.958/0001-02

Estabelecimento de apoio por parte do CAU/SC, sem transferência de recursos 

financeiros, na divulgação do evento “Palestra institucional Mobilidade Urbana 

Sustentável, uma experiência internacional e as possibilidades em cidades 

médias e regiões metropolitanas brasileiras” que será pré-lançamento do curso 

“Mobilidade”, bem como a cessão da logo do CAU/SC para a divulgação desse 

evento, conforme Solicitação de Apoio Institucional proposta e apresentada 

pela FURB, parte integrante deste Acordo.

Acordo de Cooperação

03/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

24/04/2019 24/05/2019 07/08/2019 05/08/2019
Finalizado. Prestação de 

Contas aprovada.

2019

Prefeitura Municipal de 

Florianópolis - Secretaria de 

Mobilidade Urbana

Estabelecer intercâmbio de comunicações entre as partes e realização de ações 

conjuntas com o objetivo de fomentar a mobilidade urbana na cidade de 

Florianópolis, bem como promover a eficiente fiscalização das obras de 

Arquitetura e Urbanismo, a redução do número de ocupações irregulares, a 

promoção da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e da Lei nº 11.888/2008 

(Lei de Assistência Técnica), o respeito às normas de acessibilidade e o respeito 

ao ordenamento jurídico em geral.

Protocolo de Intenções

02/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

23/04/2019 23/04/2020 Não aplicável Não aplicável Vigente

2019

Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de Joinville - 

Sinduscon, CNPJ nº 

84.715.317/0001-02

Concessão de apoio institucional por parte do CAU/SC, consistente na 

divulgação do evento Seminário "As novas ferramentas urbanísticas 

indispensáveis para a construção de Joinville", bem como, a cessão da marca 

institucional do CAU/SC para a divulgação deste evento.

Acordo de Cooperação

04/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

30/04/2019 06/06/2019 Não aplicável 13/06/2019
Finalizado. Prestação de 

Contas aprovada.

2019

Federação Catarinense de 

Municípios - FECAM, CNPJ nº 

75.303.982/0001-90

Implementação de ações conjuntas entre as partes para desenvolvimento de 

ações e atividades que promovam a eficiência, efetividade e aperfeiçoamento 

na área da habitação de interesse social, planejamento urbano, infraestrutura, 

mobilidade urbana e acessibilidade junto aos municípios catarinenses

Termo de Cooperação 

Técnica

05/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

10/05/2019 10/05/2024 Não aplicável Não aplicável Vigente

2019

Associação Empresarial de 

Imbituba - ACIM, CNPJ nº 

80.987.837/0001-05

Concessão de apoio institucional por parte do CAU/SC, consistente na 

divulgação do evento "Canteiro de Ideias: Ética na Arquitetura e na 

Engenharia"

Acordo de Cooperação

07/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

04/06/2019 10/07/2019 Não aplicável

E-mail solicitando prestação 

de contas enviado. 

Aguardando manifestação 

da entidade.

2019

Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Rio Grande do 

Sul - CAU/RS, CNPJ nº 

14.840.270.0001-15 e 

Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Paraná - 

CAU/PR, CNPJ nº 

14.804.099/0001-99

Estabelecimento de intercâmbio de informações entre as partes celebrantes e 

realização de ações conjuntas que fomentem o exercício profissional, o 

contexto do aperfeiçoamento e do planejamento urbano e ambiental e 

assistência técnica pública e gratuita, com o propósito de buscar a integração 

de ações que promovam uma atuação em rede e abrangência regional. 

Memorando de Intenções

03/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

05/06/2019 05/06/2020 Não aplicável Não aplicável Vigente

2019

Ministério Público de Contas 

do Estado de Santa Catarina - 

MPC/SC, CNPJ nº 

83.601.625/0001-36

Estabelecimento de intercâmbio de comunicações entre as partes celebrantes e 

realização de ações conjuntas com objetivo de promover, no Estado de Santa 

Catarina, a eficiente fiscalização das obras de Arquitetura e Urbanismo, a 

redução do número de ocupações irregulares, a promoção da Lei nº 

10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e da Lei nº 11.888/2008 (Lei de Assistência 

Técnica), o respeito às normas de acessibilidade, o respeito ao Código de Defesa 

do Consumidor, a observância da moralidade administrativa e de boas práticas 

na gestão pública e o respeito ao ordenamento jurídico em geral. 

Protocolo de Intenções

04/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

25/06/2019 25/06/2020 Não aplicável Não aplicável Vigente

2019

 Secretaria de Denvolvimento 

Urbano - SEDUR do Município 

de Chapecó, CNPJ nº 

83.021.8080/0001-82

Viabilizar a aplicação da Lei 11.888/2008, ou seja, garantir a assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto, a edificação, a reforma e a ampliação de 

habitação de interesse social às famílias de baixa renda do Município de 

Chapecó, bem como, regularizações, fundiária e edilícia, e realização de 

projetos de urbanização neste Município. 

Acordo de Cooperação 

Técnica

08/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

12/07/2019 12/07/2024 Não aplicável Não aplicável Vigente

2019

Fundação Universidade 

Regional de Blumenau - FURB, 

CNPJ nº 82.662.958/0001-02

Concessão de apoio institucional por parte do CAU/SC, sem transferência de 

recursos financeiros,  à proponente para realização do Curso de Especialização 

em Engenharia de Segurança do Trabalho. 

Acordo de Cooperação

09/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

03/09/2019 28/02/2022 Não aplicável Vigente

2019

Fundação Universidade 

Regional de Blumenau - FURB, 

CNPJ nº 82.662.958/0001-02

Concessão de apoio institucional por parte do CAU/SC, sem transferência de 

recursos financeiros,  à proponente para realização do Curso de Especialização, 

Latu Sensu, em Mobilidade Urbana Sustentável.  

Acordo de Cooperação

10/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

03/09/2019 28/02/2020 Não aplicável

E-mail solicitando prestação 

de contas enviado. 

Aguardando manifestação 

da entidade.

2019

Ministério Público de Santa 

Catarina - MPSC, CNPJ nº 

76.276.849/0001-54 e 

Conselho Estadual dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência - 

CONEDE/SC, CNPJ nº 

05.509.770/0001-88

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

as partes, 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 e sua operacionalização, por meio de ações preventivas, educativas 

e fiscalizatórias.

Acordo de Cooperação

12/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

11/06/2019 11/06/2024 Não aplicável Não aplicável Vigente

2019
Instituto Gene de Blumenau, 

CNPJ nº 05.421.267/0001-76

Concessão de apoio institucional por parte do CAU/SC, consistente na 

divulgação do projeto do evento "Fastbuilt Experience".
Acordo de Cooperação

13/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

02/10/2019 14/02/2020 Não aplicável 11/03/2020

Prestação de Contas 

recebida. Em análise pelo 

CAU/SC.

2019

Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de Santa Catarina, 

CNPJ nº 83.876.839/0001-15

Concessão de apoio institucional por parte do CAU/SC, consistente na  

divulgação do evento “12º  Knowledge Cities World Smmit 2019”, que realizar-

se-á nos dias 04 a 07 de novembro de 2019, na cidade de Florianópolis/SC. 

Acordo de Cooperação

14/2019

Acesso ao 

documento na 

íntegra

18/10/2019 07/01/2020 Não aplicável 25/11/2019

Prestação de Contas 

recebida. Em análise pelo 

CAU/SC.

2020

Associação dos Municípios da 

Região da Grande 

Florianópolis, CNPJ nº 

75.846.893/0001-19

Estabelecimento de I) intercâmbio de informações, dados, mapeamentos, 

cadastros e documentos em geral, de acesso público, referente ao 

planejamento urbano e regional dos municípios associados à GRANFPOLIS; II) A 

promoção de eventos, audiências, seminários, congressos, oficinas, 

capacitações e reuniões de trabalho, nos quais o tema seja o planejamento 

urbano e regional, e cujo público alvo principal sejam os gestores e técnicos dos 

municípios da Grande Florianópolis; III) o intercâmbio de manuais, cartilhas, 

apostilas e demais documentos técnicos de caráter explicativo e orientativo, 

destinados especialmente aos municípios e aos profissionais de arquitetura e 

urbanismo, referentes ao tema planejamento urbano e regional.

Memorando de Intenções

01/2020

Acesso ao 

documento na 

íntegra

21/02/2020 21/02/2021 Não aplicável Não aplicável Vigente

2020

Comissão Organizadora 

(COMORG) do XLII ENEA 2020 - 

Encontro Nacional de 

Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo da FENEA, , CNPJ 

nº 35.536.514/0001-40

Concessão de apoio institucional por parte do CAU/SC, consistente na 

divulgação do evento "Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo da FENEA" a ser realizado de 28/01/2020 a 03/02/2020 em 

Laguna/SC

Acordo de Cooperação

01/2020

Acesso ao 

documento na 

íntegra

04/02/2020 03/04/2020 03/04/2020

Aguardando entrega da 

Prestação de Contas por 

parte da Entidade.

Publicado por Fillipe Douglas Maia em 07/04/2020

Status
Acordo de Cooperação/Termo 

de Parceria/Convênio
NºAno Data de Assinatura VigênciaRazão Social e CNPJ Objeto

Prazo limite para 
entrega da 

prestação de 
contas

Data de 
Recebimento da 

Prestação de 
Contas

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Acordo-de-Cooperação-nº-02-2018-Assinado.pdf
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