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PROCESSO -  

INTERESSADO Diversos 

ASSUNTO 
Evento sobre alteração da lei que trata dos Auto Declaratórios de projetos 
preventivos de combate a incêndio e pânico no estado de Santa Catarina  

  
DELIBERAÇÃO Nº 048/2022 – CEP-CAU/SC 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida ordinariamente de 
forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589/2021, e presencial, nos 
termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 642/2021, no uso das competências que lhe 
conferem os artigos 91 e 95 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e 

Considerando o debate realizado na Plenária do CAU/SC destacando as alterações geradas 
pela lei nº 18.284, de 20 de dezembro de 2021, que altera os procedimentos referentes à 
aprovação de projetos preventivos de combate a incêndio e pânico;  

Considerando a necessidade de se ampliar o conhecimento desses novos normativos que 
impactam o exercício profissional dos Arquitetos e Urbanistas; 

Considerando a demanda de qualificação do corpo técnico que analisa os projetos preventivos 
no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. 

 

DELIBERA:  

 

1 – Reforçar junto ao Corpo de Bombeiros a demanda de contratação de profissionais da área 
de arquitetura, urbanismo e engenharia nos quadros técnicos do Corpo de Bombeiros de 
Santa Catarina, qualificando a avaliação dos projetos preventivos apresentados pelos 
Responsáveis Técnicos; 

2 – Sugerir a realização de uma avaliação sobre os impactos relativos à alteração dos 
normativos relacionadas à lei nº 18.284/2021; 

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

Florianópolis, 23 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados  

do CAU/SC 
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8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 

Folha de Votação  
 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 

Coordenador (a) Eliane De Queiroz Gomes Castro x    

Coordenador-adjunto (a) Henrique Rafael de Lima x    

Membro Rosana Silveira x    

Membro Jose Alberto Gebara x    

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEP-CAU/SC: 8ª Reunião Ordinária de 2022. 

Data: 23/08/2022 
 
Matéria em votação: Evento sobre Auto Declaratórios de projetos preventivos de combate a 
incêndio e pânico no estado de Santa Catarina. 
 
Resultado da votação: Sim (04) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (04) 
 
Ocorrências: -  
 
Secretária da Reunião: Juliana Donato 
Tacini – Assistente Administrativa 

Condutora da Reunião: Coordenadora Eliane 
De Queiroz Gomes Castro 
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