
 

 

PROCESSO   

REQUERENTE CAU/SC 

ASSUNTO Autorização de abertura de processo de contratação 
de banca para criação de concurso público.  

 

DELIBERAÇÃO Nº 53/2020 - COAF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – COAF, reunida 
ordinariamente no dia 26 de outubro de 2020 com participação virtual (à distância) dos 
(as) conselheiros (as), nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de 
abril de 2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências 
conferidas pelo art. 96 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando o Art. 7 do Regimento Interno que dispões sobre a forma de contratação 
de empregados públicos efetivos: “ Os empregados públicos efetivos do CAU/SC serão 
contratados mediante aprovação em concurso público, sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho” 
 
Considerando o inciso I, do Art. 96 do Regimento interno que dispõe sobre a 
competência da COAF de propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos relativos à 
gestão da estratégia organizacional, referente a atendimento, funcionamento, 
patrimônio e administração do CAU/SC; 
 
Considerando que compete à COAF propor, apreciar e deliberar sobre atos econômico-
financeiros voltados à reestruturação organizacional do CAU/SC, conforme o inciso XIV, 
do Art. 96 do Regimento interno; 
 
Considerando que o prazo de validade do concurso público nº 01/2016 está próximo de 
expirar.  
 
Considerando a necessidade e urgência da contratação de banca para concurso público 
de provimento de vagas, visto a extensão deste processo.  
 
 
DELIBERA: 
 

I. Pela aprovação de abertura de processo de contratação de banca de concurso 
público para provimento de vagas do CAU/SC. 

 
II. Pela contratação que deverá ser sem ônus para o conselho, não havendo dessa 

forma reserva orçamentária para este fim. Caso não seja possível o valor será 
retirado da reserva de contingência.  
 

III. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências 
cabíveis. 

 
 
 
 
 

Com 02 (dois) votos favoráveis dos conselheiros Fátima Regina Althoff e Rosana 
Silveira (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) ausências.  



 

 
 

Florianópolis, 26 de outubro de 2020. 
 

 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação 
CD nº 28/2020 do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

 
 
 
 

  



 

 
 
 

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Fátima Regina Althoff (Coordenadora) x    

Rosana Silveira x    

     

 

Histórico da votação 

Reunião Da COAF: 10ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 26/10/2020 

Matéria em votação: Autorização de abertura de processo de contratação de banca para 

criação de concurso público. 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (02) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Laraue 
Pommerening 

Presidente da Reunião: Fátima Regina 

Althoff 

 
 

 
 
 

 


