
 

 

PORTARIA NORMATIVA N° 002, DE 24 DE JANEIRO DE 2017 

 
 
Delega ao Gerente Geral e ao Gerente Administrativo as 
competências para assinar documentos administrativos 
relativos à gestão administrativa dos empregados do 
CAU/SC. 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), no 
exercício das competências que lhe conferem o artigo 35, inciso III da Lei 12.378, de 31 
de dezembro de 2010, e o artigo 35, incisos XX, XXI e XXXIV do Regimento Interno do 
CAU/SC; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar maior agilidade à gestão administrativa 
dos empregados do CAU/SC; 
 
CONSIDERANDO o amplo rol de atribuições que competem ao Presidente do CAU/SC e, 
concomitantemente, a circunstância de que este ocupa cargo honorífico, não 
cumprindo jornada de trabalho diária no Conselho; 
 
CONSIDERANDO as competências atribuídas pelo Plano de Cargos e Salários do 
CAU/SC ao Gerente Geral e ao Gerente Administrativo do Conselho; 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - Delegar ao Gerente Geral do CAU/SC e, em caso de sua ausência legal, ao 
Gerente Administrativo do CAU/SC, as competências que lhe foram atribuídas 
regimentalmente para assinar documentos administrativos relacionados à gestão dos 
empregados do Conselho, exceto aqueles que se relacionem ao vínculo que eles 
próprios mantêm com o CAU/SC. 
 
§ 1º - Dentre estes documentos incluem-se, dentre outros, contratos de trabalho e seus 
aditivos, comunicados de dispensa, carteiras de trabalho e previdência social e termos 
de rescisão contratual a serem homologados junto ao sindicato competente. 
 
§ 2º - A competência atribuída por este artigo ao Gerente Geral do CAU/SC para assinar 
documentos administrativos não afasta as responsabilidades do Gerente 
Administrativo do CAU/SC quanto à gestão dos processos e procedimentos 
relacionados aos empregados do Conselho. 
 
§ 3º - A competência atribuída por este artigo ao Gerente Geral e, subsidiariamente, ao 
Gerente Administrativo do CAU/SC para assinar documentos administrativos não 
afasta a competência do Presidente do CAU/SC para assinar Portarias Ordinatórias 
relacionadas aos empregados do Conselho, como as que regulamentam sua admissão, 
exoneração ou indicação para cargo em comissão. 
 
Art. 2º - Para fins desta Portaria Normativa, consideram-se empregados do CAU/SC 
tanto os seus empregados efetivos (contratados por período de experiência ou a prazo 



 

 

indeterminado, determinado ou temporário) como os ocupantes de cargos em 
comissão de livre nomeação e exoneração. 
 
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria Normativa entra em vigor a 

partir de 24 de janeiro de 2017. 
 

Dê-se ciência aos interessados e a quem de direito para que a presente produza seus 

efeitos.  

 

Cumpra-se. 

 
 

________________________________________ 
Luiz Alberto De Souza 
Arquiteto e Urbanista 

Presidente CAU/SC 
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