
 
 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2016 

 

DO OBJETO 

O presente Edital de Chamada Pública tem como objetivo a convocação de Entidades Mistas 

de Representação de Arquitetos e Urbanistas em Santa Catarina que tenham interesse em 

integrar o Colegiado Permanente de Entidades de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina 

–CEAU/SC no ano civil de 2017, nos termos da Deliberação Plenária 44/2015 do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC. 

 

CRONOGRAMA 

Publicação do Edital: Até 05/10/2016. 

Prazo para candidatura e para envio da 
documentação: 

De 06/10/2016 até 07/11/2016. 

Análise da documentação pela 
Comissão de Exercício Profissional – 

CEP do CAU/SC: 
10/11/2016. 

Homologação da candidatura pelo 
Plenário do CAU/SC: 

11/11/2016. 

Divulgação, no site do CAU/SC, das 
Entidades com candidatura 

homologada: 

12/11/2016. 

Prazo para apresentação de recurso à 
Presidência do CAU/SC: 

De 14/11/2016 a 18/11/2016. 

Prazo para a Presidência do CAU/SC 
responder os recursos: 

De 21/11/2016 a 25/11/2016. 

Divulgação, no site do CAU/SC, da 
relação final das Entidades com 

candidatura homologada: 

25/11/2016. 

Reunião do CEAU/SC com as Entidades 
que apresentaram a documentação 

necessária, para a eleição daquela que 
integrará o CEAU/SC em 2017:  

05/12/2016. 

 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 

Anexo I – Modelo de registro de candidatura. 

Anexo II – Súmula nº 04/2016 do CEAU/SC e anexo. 

Anexo III – Deliberação Plenária nº 44 do CAU/SC. 

Para maiores informações: O edital está disponível no sítio do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina (www.causc.gov.br). E-mail: – secretaria@causc.gov.br. Tel.: 
(48) 3225-9599. 



 
 

 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2016 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Esta Chamada Pública tem como objetivo a convocação de Entidades Mistas de 

Representação de Arquitetos e Urbanistas em Santa Catarina que tenham interesse em 

integrar o Colegiado Permanente de Entidades de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina 

–CEAU/SC no ano civil de 2017 (01/01/2017 a 31/12/2017), nos termos da Deliberação 

Plenária 44/2015 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC. 

 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. Artigos 34 e 61, § 1o, da Lei 12.378/2010. 

2.2. Artigo 6º do Regimento Interno do CAU/SC. 

2.3. Deliberação Plenária nº 44 do CAU/SC. 

 

3. CONCEITOS 

3.1. Consideram-se Entidades Mistas de Representação de Arquitetos e Urbanistas em Santa 

Catarina, nos termos do artigo 9º da Deliberação Plenária nº 44 do CAU/SC: 

I – As Entidades formadas por arquitetos ou por arquitetos e engenheiros que tenham por 

escopo promover a profissão de Arquitetura e Urbanismo dentro do Estado de Santa 

Catarina. 

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1. Para se candidatar a ocupar uma vaga no CEAU/SC em 2017, as Entidades Mistas de 

Representação deverão apresentar, de 06/10/2016 a 07/11/2016, os seguintes 

documentos: 

I - registro da candidatura e requerimento de ingresso como membro efetivo do CEAU/SC 

(modelo de documento no ANEXO I); 



 
 

II - cópia autenticada de seu ato constitutivo e de suas alterações, registrados no cartório ou 

ofício competente;  

III - cópia autenticada da ata de eleição da atual diretoria, registrada no cartório ou ofício 

competente; e 

IV - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil; 

V - comprovantes da efetiva prática de atividades relacionadas à promoção da profissão de 

Arquitetura e Urbanismo no Estado durante os últimos 2 (dois) anos imediatamente 

anteriores à data do requerimento de ingresso no CEAU/SC, sendo, no mínimo, 3 (três) 

documentos, para cada um dos anos.  

4.2. São exemplos de documentos, para fins da comprovação da efetiva prática de atividades 

relacionadas à promoção de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina: 

a) atas de reuniões e de assembleias contendo registro de atividades relativas aos objetivos 

definidos no ato constitutivo da Entidade, assinadas pelos diretores ou associados;  

b) demonstrativos de execução de atividades voltadas para a valorização profissional da 

Arquitetura e Urbanismo, como a promoção de eventos de cunho técnico-cultural ou 

intercâmbio com outros órgãos e entidades similares;  

c) convênios firmados com entidades públicas ou privadas, visando à valorização 

profissional dos arquitetos e urbanistas;  

d) informativos, boletins ou artigos em revistas publicados pela Entidade.  

4.3. Os documentos devem ser entregues pessoalmente na sede do CAU/SC (Av. Prefeito 

Osmar Cunha, 260, 6º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-100), das 11h00 às 

17h00 até o dia 04/11/2016. Podem também ser enviados pelos Correios, desde que sejam 

recebidos pelo CAU/SC até a data e horário indicados. 

4.4. Em caso da eventual impossibilidade, por parte de Entidade Mista de Representação, de 

apresentar todos os documentos indicados acima, ela deverá justificar o porquê da 

inviabilidade da apresentação de determinado documento, juntando, se necessário, 

documentos comprobatórios. 

 

 

 



 
 

5. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1. A Comissão de Exercício Profissional – CEP do CAU/SC verificará, em reunião do dia 

10/11/2016, se as Entidades Mistas de Representação que se candidataram ao CEAU/SC 

cumpriram os requisitos previstos neste Edital e na Deliberação Plenária nº 44 do CAU/SC, 

dentre eles a apresentação da documentação necessária. 

5.2. O Plenário do CAU/SC, em reunião do dia 11/11/2016, homologará a candidatura ao 

CEAU/SC das Entidades Mistas de Representação que tiverem cumprido os requisitos 

necessários. 

5.3. O Plenário do CAU/SC poderá, na reunião do dia 11/11/2016, deliberar pela validade 

da candidatura de Entidade Mista de Representação que, justificadamente, não tiver 

apresentado todos os documentos exigidos (item 4.4. deste Edital). 

5.4. Até as 18h00 do dia 12/11/2016 será divulgada no site do CAU/SC (www.causc.gov.br) 

a lista das Entidades Mistas de Representação com candidatura homologada. 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1. A Entidade Mista de Representação que discordar do resultado das candidaturas 

homologadas terá prazo de 5 (cinco) dias, de 14/11/2016 a 18/11/2016, para apresentar 

recurso à Presidência do CAU/SC, juntando a documentação eventualmente necessária para 

comprovar suas alegações. 

6.2. O recurso pode ser apresentado por e-mail a ser enviado ao endereço 

secretaria@causc.gov.br até às 17h00 do dia 18/11/2016. Podem também ser entregues 

pessoalmente na sede do CAU/SC (Av. Prefeito Osmar Cunha, 260, 6º andar, Centro, 

Florianópolis/SC, CEP 88015-100) ou enviados pelos Correios, desde que sejam recebidos 

pelo CAU/SC até a data e horário indicados. 

6.3. A Presidência do CAU/SC terá prazo de 5 (cinco) dias, de 21/11/2016 a 25/11/2016, 

para responder, preferencialmente por e-mail, os recursos apresentados. 

6.4. Até as 18h00 do dia 25/11/2016 será divulgada no site do CAU/SC (www.causc.gov.br) 

a lista das Entidades Mistas de Representação com candidatura homologada, conforme a 

análise dos recursos. 

 

 

http://www.causc.gov.br/
http://www.causc.gov.br/


 
 

 

7. DA REUNIÃO DE ELEIÇÃO 

7.1. Será realizada no dia 05/12/2016, em local a ser posteriormente divulgado no site do 

CAU/SC (www.causc.gov.br), reunião do CEAU/SC para a qual estão desde já convocadas 

todas as Entidades Mistas de Representação que tiverem suas candidaturas homologadas, 

para a eleição daquela que ocupará vaga no CEAU/SC em 2017. 

7.2. As Entidades Mistas de Representação que tiverem suas candidaturas homologadas 

elegerão, por votação aberta e por maioria simples, aquela dentre elas que ocupará o 

assento no CEAU/SC em 2017. 

7.3. Em caso de empate, será eleita a Entidade Mista de Representação mais antiga. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O mandato da Entidade Mista de Representação de Arquitetos e Urbanistas em Santa 

Catarina eleita para ocupar cadeira no CEAU/SC em 2017 será de 1 (um) ano civil, permitida 

uma reeleição subsequente.  

8.2. A Entidade Mista de Representação eleita deverá fazer-se representar nas reuniões do 

CEAU/SC exclusivamente por arquiteto e urbanista registrado no CAU/SC e em dia com suas 

obrigações perante o Conselho. 

8.3. As regras para o funcionamento do CEAU/SC estão previstas especialmente na 

Deliberação Plenária nº 44 do CAU/SC, podendo ser previstas também em outras normas 

editadas pelo CAU/SC ou em súmulas elaboradas pelo próprio CEAU/SC. 

8.4. Este Edital não prevê a transferência de recursos financeiros entre as partes envolvidas. 

 

Florianópolis – SC, 03 de outubro de 2016. 

 

Luiz Alberto de Souza 
Arquiteto e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

http://www.causc.gov.br/

