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Planilha Atualizada até 28/09/2020

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

Acesso ao 

documento na 

íntegra

12/12/2013 12/12/2014 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

Acesso ao 

documento na 

íntegra

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

Acesso ao 

documento na 

íntegra

08/05/2014 08/05/2015 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

Acesso ao 

documento na 

íntegra

27/05/2014 27/05/2015 Não aplicável Não aplicável Finalizado

Vigência

Prazo limite para 

entrega da 

prestação de 

contas

Data de 

Recebimento da 

Prestação de 

Contas

StatusAno Razão Social e CNPJ Objeto
Memorandos/Protocolos de 

Intenção
Nº Data de Assinatura

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-035-2013-SEBRAE-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-035-2013-SEBRAE-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-035-2013-SEBRAE-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-035-2013-SEBRAE-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-035-2013-SEBRAE-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-01-2014-Secretaria-de-Planejamento-do-Estado-de-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-01-2014-Secretaria-de-Planejamento-do-Estado-de-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-01-2014-Secretaria-de-Planejamento-do-Estado-de-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-01-2014-Secretaria-de-Planejamento-do-Estado-de-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-01-2014-Secretaria-de-Planejamento-do-Estado-de-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-02-2014-CREA-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-02-2014-CREA-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-02-2014-CREA-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-02-2014-CREA-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-02-2014-CREA-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-03-2014-IAB-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-03-2014-IAB-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-03-2014-IAB-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-03-2014-IAB-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-n-03-2014-IAB-SC.pdf
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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

Acesso ao 

documento na 

íntegra

28/08/2014 28/08/2015 Não aplicável Não aplicável Finalizado

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.

Memorando de Intenções

01/2019 

Acesso ao 

Documento na 

íntegra

15/01/2019 15/01/2021 Não aplicável Não aplicável Vigente

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 23/04/2021 Não aplicável Não aplicável Vigente

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 05/06/2021 Não aplicável Não aplicável Vigente

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-07-2014-Secretaria-do-Estado-e-Defesa-Civil-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-07-2014-Secretaria-do-Estado-e-Defesa-Civil-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-07-2014-Secretaria-do-Estado-e-Defesa-Civil-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-07-2014-Secretaria-do-Estado-e-Defesa-Civil-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intenções-nº-07-2014-Secretaria-do-Estado-e-Defesa-Civil-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-CAU-SC-PMF-Sec-Mob-Urb-nº-02-2019.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-CAU-SC-PMF-Sec-Mob-Urb-nº-02-2019.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-CAU-SC-PMF-Sec-Mob-Urb-nº-02-2019.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-CAU-SC-PMF-Sec-Mob-Urb-nº-02-2019.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-CAU-SC-PMF-Sec-Mob-Urb-nº-02-2019.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Memorando-de-Intenções-nº-03-2019-CAU-SC-CAU-RS-CAU-PR-Assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Memorando-de-Intenções-nº-03-2019-CAU-SC-CAU-RS-CAU-PR-Assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Memorando-de-Intenções-nº-03-2019-CAU-SC-CAU-RS-CAU-PR-Assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Memorando-de-Intenções-nº-03-2019-CAU-SC-CAU-RS-CAU-PR-Assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Memorando-de-Intenções-nº-03-2019-CAU-SC-CAU-RS-CAU-PR-Assinado.pdf
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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 25/06/2021 Não aplicável Não aplicável Vigente

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

Ministério Público do Estado 

de Santa Catarina - MP/SC, 

CNPJ nº 76.276.849/0001-54

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

02/2020

Acesso ao 

documento na 

íntegra

11/05/2020 11/05/2021 Não aplicável Não aplicável Vigente

Publicado por Olavo Coelho Arantes em 28/09/2020

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-04-2019-MPC-SC-Assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-04-2019-MPC-SC-Assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-04-2019-MPC-SC-Assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-04-2019-MPC-SC-Assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Protocolo-de-Intenções-04-2019-MPC-SC-Assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Memorando-de-Intenções-n-01-2020-GRANFPOLIS.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Memorando-de-Intenções-n-01-2020-GRANFPOLIS.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Memorando-de-Intenções-n-01-2020-GRANFPOLIS.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Memorando-de-Intenções-n-01-2020-GRANFPOLIS.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Memorando-de-Intenções-n-01-2020-GRANFPOLIS.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intencoes-CAUSC-02-2020-CAUSC-e-MPSC-assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intencoes-CAUSC-02-2020-CAUSC-e-MPSC-assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intencoes-CAUSC-02-2020-CAUSC-e-MPSC-assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intencoes-CAUSC-02-2020-CAUSC-e-MPSC-assinado.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-de-Intencoes-CAUSC-02-2020-CAUSC-e-MPSC-assinado.pdf

