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TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL.

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com sede nesta capital, na Rua Sete de Setembro, 388, Centro Histórico, inscrito no CNPJ sob o nº 89.550.032/0001-74,
neste ato representado por seu Presidente, Conselheiro ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER, doravante denominado TCE-RS, e o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO RIO GRANDE DO SUL, autarquia federal criada pela Lei nº 12.378/10, com sede nesta capital, na Rua Dona Laura, 320, 14º e 15º andares, Bairro Rio Branco, inscrito no CNPJ sob o
nº 14.840.270/0001-15, neste ato representado pelo seu Presidente, Arquiteto e Urbanista TIAGO HOLZMANN DA SILVA, doravante denominado CAU-RS, celebram o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes e observados os limites legais aplicáveis à espécie:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente termo de cooperação tem como objetivo a cooperação institucional, técnica, científica e operacional entre o TCE-RS e o CAU-RS, visando o aperfeiçoamento dos sistemas de controle e
fiscalização de obras públicas e de planejamento urbano.
 
CLÁUSULA SEGUNDA
As atividades serão executadas de acordo com Planos de Trabalho específicos aprovados pelas partes e anexados ao expediente em que tramita o presente Termo de Cooperação, e serão
acompanhados e fiscalizados de forma a garantir a regularidade dos atos e sua plena e tempestiva execução.
Parágrafo único. A elaboração dos Planos de Trabalho e a coordenação das atividades caberão aos representantes indicados pelos partícipes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA
As atividades e procedimentos de cooperação institucional se darão nas seguintes áreas temáticas:
a) Responsabilização Ética e Disciplinar de profissionais que atuarem em obras públicas com irregularidades apontadas pelo TCE/RS, mediante a agilização dos trâmites administrativos para a
instauração dos devidos procedimentos apuratórios;
b) Planejamento, contratação, execução e fiscalização de obras públicas;
c) Contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, especialmente projetos arquitetônicos, tendo em vista a vedação da utilização do pregão conforme
disposto no parágrafo único do artigo 29 da Lei nº 14.133, de 10 de junho de 2021;
d) Patrimônio Cultural, visando a preservação adequada dos bens públicos que o integram, bem como a realização de ações que esclareçam e incentivem os municípios a promover inventários e
tombamentos dos bens localizados em seu território;
e) Habitação de Interesse Social e a possibilidade da criação de Fundos Municipais de Habitação, com controle social, para a efetivação de políticas municipais na área;
f) Planos Diretores, para fiscalizar o efetivo cumprimento das normas do Estatuto das Cidades e outras correlatas, bem como a correta elaboração dos estudos técnicos que embasam as legislações
municipais; e
g) Compartilhamento de dados sobre licitações, obras, serviços, profissionais, empresas e registros de responsabilidade técnica, excetuadas as matérias sigilosas.
 
CLÁUSULA QUARTA
Para alcançar os objetivos deste Termo de Cooperação, comprometem-se os partícipes a:
a) Realizar procedimentos de fiscalização de obras públicas, a partir de demandas apontadas pelo CAU-RS ou pelo TCE-RS, podendo ser realizadas por um ou por ambos os partícipes, a partir de
Planos de Trabalho pré-estabelecidos, no âmbito de suas atribuições;
b) Promover a participação recíproca em reuniões e eventos vinculados a temas de interesse comum;
c) Promover o intercâmbio de conhecimentos, experiências e informações, inclusive sob a forma de cursos, palestras, oficinas ou reuniões de trabalho; e
d) Realizar atividades de aperfeiçoamento, eventos, cursos, fóruns, palestras e publicações para a divulgação e capacitação em assuntos de interesse comum.
 
CLÁUSULA QUINTA
O presente instrumento não implica transferência de recursos financeiros entre os partícipes. 
 
CLÁUSULA SEXTA
O presente Termo de Cooperação terá validade por 60 meses, contados a partir da publicação da respectiva súmula.
Parágrafo único. A publicação da súmula deste ajuste e de seus aditamentos no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (DET) e no Diário Oficial da União (DOU), condição de
eficácia do pacto, será providenciada pelo TCE-RS e pelo CAU-RS, respectivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal n° 8.666/93.
 
CLÁUSULA SÉTIMA
O presente termo de cooperação poderá ser denunciado mediante manifestação expressa por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.
 
CLÁUSULA OITAVA
Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente deste Termo de Cooperação, fica eleito o foro de Porto Alegre.
E assim, por estarem de pleno acordo, os partícipes firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo indicadas.
 
Porto Alegre, na data da assinatura eletrônica.
 

ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER
Presidente do TCE/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS

 
Testemunhas:

 

_________________________________
Nome e CPF

_________________________________
Nome e CPF

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Tiago Holzmann da Silva, Usuário Externo, em 02/12/2021, às 22:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 10 da Resolução nº
1.104, de 6 de fevereiro de 2019.
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da Resolução nº 1.104, de 6 de fevereiro de 2019.
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