
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 01z/2022
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS)

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. Proponente
Razão Social
CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUZA (CDVHS)

C.N.P.J.
00.171.051/0001-86

Inscrição Estadual
isento

Inscrição Municipal
189479-0

Endereço
AVENIDA OSÓRIO DE PAIVA

Nº
5623

Bairro
BOM JARDIM

Cidade
FORTALEZA

Estado
CEARÁ

CEP
60543-372

Telefone
(85) 3497-2162

Fax
-

Web site
Home CDVHS - CDVHS

E-mail
cdvhs@cdvhs.org.br

2. Projeto
Nome do Projeto

Monitoramento da obra de saneamento em execução na comunidade Marrocos (ZEIS Bom Jardim)

Período de Realização
SET/2022 - NOV/2022

Local de Realização
Comunidade Marrocos na ZEIS Bom Jardim

( x ) INÉDITO (   )NÃO INÉDITO – CONTINUAÇÃO, NOVA VERSÃO, ETC.

2.1. Representante Legal
Nome

ROSIANA PEREIRA QUEIROZ  -
(LÚCIA ALBUQUERQUE DO CARMO - CPF.  RG
COORDENADORA EXECUTIVA / REPRESENTAÇÃO - PROCURAÇÃO)

RG nº

Cargo

PRESIDENTE
CPF nº

E-mail

cdvhs@cdvhs.org.br
Celular Telefone

(85) 3497-2162

2.2. Responsável Técnico Pelo Projeto (Com quem o CAU/CE deve manter contato)
Nome

MARIANA QUEZADO COSTA LIMA
Cargo

Coordenadora do Projeto - Arquiteta Urbanista

Telefone Celular E-mail

2.3. Valor do Projeto: R$... (por extenso)

R$ 15.000 (Quinze mil reais)

3. Apresentação Sucinta do Proponente
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Informar: 3.1. Motivo de interesse; 3.2. Principais atuações; 3.3. Se já trabalhou/estudou sobre o tema da Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo e/ou
Habitação de Interesse Social – descrever brevemente

O Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS) é uma Organização da Sociedade Civil
(OSC) atuante, desde 1994, na luta pelo direito à moradia, à cidade e ao meio ambiente do Grande
Bom Jardim, território formado por cinco bairros periféricos da cidade de Fortaleza: Bom Jardim,
Granja Lisboa, Granja Portugal, Siqueira e Canindezinho. A história do CDVHS remete ao contexto de
intensa mobilização comunitária dos moradores do Grande Bom Jardim por políticas públicas para o
território, com o apoio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Com o objetivo de fortalecer a
mobilização local, o CDVHS estruturou a Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável
(Rede DLIS), que reúne associações, movimentos sociais e outras entidades comunitárias do Grande
Bom Jardim. A Rede DLIS possui uma comissão específica de ZEIS, Moradia Digna e Meio Ambiente,
revelando uma abordagem integrada das questões ambiental e habitacional. Destaca-se ainda a
atuação do CDVHS na Frente de Luta por Moradia Digna (FLMD), um grupo de moradores de
comunidades, movimentos sociais e assessorias técnicas populares de Fortaleza que acompanha a
incidência das políticas urbana e habitacional na cidade.

O CDVHS, assim, tem realizado um importante papel articulador e mobilizador da pauta do direito à
cidade, funcionando como um “guarda-chuva” não só de movimentos sociais e lideranças comunitárias
do Grande Bom Jardim, como de grupos técnicos que assessoram essa movimentação. Dentre os
grupos de extensão universitária que realizam atividades no território, destacam-se o Programa de
Educação Tutorial (ArqPET), do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará
(UFC), e o projeto Diálogos Urbanos, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab). Essa visão ampliada e integrada do CDVHS em relação à pauta urbana
garantiu a construção assessorada de grandes realizações no campo do Direito à Cidade e do
Controle Social, dentre as quais se sobressaem, nos últimos anos:

1. Apoio para elaboração do Plano Popular da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Bom
Jardim, produto desenvolvido a partir da Assessoria Técnica do ArqPET-UFC;

2. Participação no Conselho Gestor ZEIS Bom Jardim, eleito enquanto representante de
Organização da Sociedade Civil;

3. Apoio na elaboração do Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF) da ZEIS Bom
Jardim, fruto do convênio entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza e a UFC;

4. Realização da Campanha Saneamento Já no Grande Bom Jardim, ação desenvolvida em
parceria com o ArqPET-UFC;

5. Monitoramento das obras de urbanização do Rio Maranguapinho e do Parque Urbano Lagoa da
Viúva, junto a Assessores Técnicos das áreas de Arquitetura e Urbanismo e Geografia do
Coletivo Bons Jardins Urbanos;

6. Elaboração de Ação Civil Pública para denúncias de crimes ambientais junto ao Ministério
Público, com a participação de Assessores Técnicos das áreas de Arquitetura e Urbanismo e
Geografia do coletivo Bons Jardins Urbanos;

7. Apoio nas ações de monitoramento e de sensibilização da população do Grande Bom Jardim
que culminaram na delimitação do Parque Urbano Lagoa da Viúva, junto com Assessores
Técnicos das áreas de Arquitetura e Urbanismo e Geografia do Coletivo Bons Jardins Urbanos;

8. Prêmio Gentileza Urbana de 2016, oferecido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

Além das organizações e movimentos citados, ressalta-se ainda a atuação conjunta do CDVHS com o
coletivo Bons Jardins Urbanos (BJU), que integra a Rede DLIS e desenvolve ações relacionadas à
pauta ambiental no território. Criado em 2018, o BJU busca a garantia do Direito à Cidade em conjunto
com a efetivação do Direito ao Meio Ambiente, observando como fundamental o acesso aos espaços
livres e o equilíbrio entre ambiente natural e construído. Participam do coletivo moradores e lideranças
comunitárias locais, professores, arquitetos e urbanistas, estudantes universitários e outros atores
engajados na defesa das áreas verdes do Grande Bom Jardim.
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Recentemente, após a conquista política da elaboração do PIRF para a ZEIS Bom Jardim, processo
concluído em 2020, o CDVHS teve iniciativa de estruturar o seu Observatório. Esse espaço, apesar de
estar previsto no Caderno de Participação Comunitária e Desenvolvimento Social do PIRF, é pioneiro
no âmbito das ZEIS em Fortaleza. Seu principal objetivo é o acompanhamento e monitoramento pela
sociedade civil da implementação do PIRF. Ao longo deste ano, o Observatório da ZEIS Bom Jardim
tem focado nos temas que estão em evidência nas discussões do Conselho Gestor, como orçamento,
regularização fundiária e saneamento ambiental, sendo as duas últimas pautas prioritárias para o
território da ZEIS.

O grupo que compõe o Observatório é coordenado pelo CDVHS e tem a participação de entidades
locais, como associações comunitárias e coletivos culturais. Outra participação importante são os
grupos de assessores técnicos que já têm histórico de atuação no território, sejam vinculados à
Universidade, como grupos de pesquisa e extensão, ou formados por profissionais arquitetos e
urbanistas. Além do ArqPET-UFC, compõem o Observatório dois coletivos de assessoria técnica
popular: o Quintau Coletivo, formado em 2020 por profissionais e estudantes de Arquitetura e
Urbanismo e Direito com foco no Direito à Cidade por meio de ações em assessoria técnica, educação
popular, arte e cultura; e o Estúdio Travessa, também formado em 2020 por três arquitetas e
urbanistas com foco em geoprocessamento, planejamento urbano e regularização fundiária.

A partir da reestruturação do projeto proposto, o grupo procurou focar na temática do saneamento
básico, tendo em vista a luta histórica das comunidades em torno dessa pauta e as atividades
planejadas durante o semestre pelo Observatório da ZEIS Bom Jardim. Dessa forma, no lugar do
desenvolvimento da proposta inicial de Plano de Monitoramento do Direito ao Meio Ambiente, será
elaborado um Relatório Técnico sobre a obra de saneamento em execução na comunidade do
Marrocos, na ZEIS Bom Jardim.

4. Apresentação do Projeto, seus objetivos e contribuições para a Sociedade

Informar: 4.1. Em que consiste o projeto; 4.2. Objetivos (geral e específico) – destacar de forma clara e sucinta; 4.3. Como será estruturado; 4.4. Etapas de
Execução; 4.5. Envolvimento de parceiros; 4.6. Justificar porque o CAU/CE deve apoiá-lo; 4.7. De que forma o projeto beneficiará a sociedade; 4.8. Qual a
viabilidade de execução das obras para os projetos elaborados; 4.9. Outras informações relevantes

O Marrocos é um dos assentamentos precários da ZEIS Bom Jardim que mais sofre com a
problemática do risco ambiental e da falta de saneamento (cf. Plano Popular e Plano Integrado de
Regularização Fundiária da ZEIS Bom Jardim). No contexto do orçamento participativo, em 2006, a
comunidade foi contemplada com um projeto de saneamento básico, mas que foi abandonado no
decorrer da execução, trazendo novos problemas para a comunidade. As áreas que foram destinadas
no projeto para a Estação de Tratamento de Esgoto, por exemplo, ficaram abandonadas sendo
subsequentemente ocupadas. Mais recentemente, uma nova obra para a implementação de redes de
saneamento e pavimentação foi iniciada no Marrocos. Em vista da forte mobilização local, os
moradores que têm atuado no controle social da obra apontam algumas inconsistências, a saber: a
existência de postes da Enel no meio de vias públicas, a falta de informações se haveria Estação de
Tratamento prevista e sua possível localização, a aparente falta de ligação das casas à rede principal
de coleta, entre outros.

Nesse contexto, desde o primeiro semestre deste ano, as arquitetas urbanistas assessoras técnicas
do Observatório da ZEIS têm acompanhado as atividades da comunidade e buscado apoiar as
demandas dos moradores e lideranças locais. Para isso, foram realizadas Caravanas de
Monitoramento de Saneamento Básico no Grande Bom Jardim, sistematizadas informações e
elaborados documentos na busca por respostas e compromissos do Poder Público, participação com
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contribuições técnica na Reunião do Conselho Gestor, em especial na que aconteceu no Marrocos dia
11 de agosto de 2022 e cujo tema era Saneamento Básico. Assim, nessa ocasião, ficou evidente a
falta de respostas do Poder Público às perguntas dos moradores e a necessidade urgente de se obter
esses retornos antes que a obra seja dada como encerrada, apesar de incompleta, e que os
moradores não tenham supridas as necessidades, gerando novos problemas, como ocorreu com a
obra anterior.

Logo, as assessorias atuantes no território do Grande Bom Jardim, e que têm contribuído com as
atividades do Observatório da ZEIS, colocam a necessidade e importância de poder contribuir
tecnicamente com a comunidade a partir da demanda trazida no contexto do Saneamento Ambiental,
compreendendo que a provisão de infraestrutura urbana e do saneamento básico, de forma integrada,
é indispensável para a defesa e garantia do direito à moradia digna e à cidade, bem como para a
preservação do meio ambiente.

Assim, a proposta tem como objetivo geral elaborar um Relatório Técnico sobre a Obra de
Saneamento Básico na comunidade Marrocos, com vistas à convocação de uma audiência pública
para discutir e pressionar por uma execução completa e qualificada do Saneamento Básico na
comunidade.  Tem ainda como objetivos específicos:

● Realizar levantamento fotográfico da situação da obra;
● Realizar resgate dos registros fotográficos desde o início da obra;
● Elaborar estudo das diferenças da obra em execução em relação ao Plano institucional

elaborado para a área em 2019 (PIRF) e em relação ao projeto desenvolvido;
● Elaborar estudo técnico-comunitário das problemáticas encontradas na execução da obra, que

geram comprometimento no atendimento ao serviço;
● Fortalecer organizações comunitárias que atuam no controle social das intervenções no interior

da ZEIS, contribuindo para o envolvimento de moradores nas ações locais;
● Acionar o Ministério Público e Vereadores para a convocação de uma audiência pública, sobre

as questões da obra em execução;
● Difundir e praticar a “função social da profissão” através da prática profissional da arquitetura e

urbanismo apoiada pela Lei 11.888, de 24 de dezembro de 2008.

O projeto está estruturado nas seguintes etapas de execução:

1. Coleta de informações
● Coleta de dados georreferenciados e produção cartográfica relevante ao monitoramento

pretendido;
● Pesquisa documental nos órgãos públicos responsáveis para obtenção do projeto e

documentos relativos à obra;
● Levantamento fotográfico da situação atual da obra, por meio de visita(s) técnica(s) à

comunidade;
● Sistematização de registros fotográficos e relatos comunitários sobre o andamento da

obra desde o seu início.
2. Elaboração do relatório técnico

● Estudo comparativo das diferenças da obra em execução com o projeto, se
obtido/concedido;

● Estudo comparativo das diferenças da obra/projeto com o PIRF;
● Estudo técnico-comunitário das problemáticas encontradas na execução da obra.
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3. Agendamento da Audiência Pública

Envolvimentos de parceiros

Para efetivação do projeto proposto é necessário garantir algumas ações básicas, como a participação
dos moradores e organizações locais, e a presença de assessorias técnicas populares do campo da
arquitetura e urbanismo. Dessa forma, entende-se que o Observatório da ZEIS, enquanto uma
instância de controle social e sob coordenação do CDVHS, possibilita a interação necessária no
Grande Bom Jardim. Do Observatório da ZEIS participam diversas associações comunitárias do
território, como o Conselho Comunitário do Parque Santo Amaro (COMPASA), o Centro de Cidadania
e Valorização Humana (CCVH), a Associação de Moradores da Comunidade Marrocos (AMCM), e a
Associação de Catadores de Material Reciclável do Grande Bom Jardim (ASCABOMJA). Além dessas
associações, costumam participar das reuniões tanto do Observatório, quanto do Conselho, outros
grupos do Grande Bom Jardim, visando ter suas demandas ouvidas nesse espaço, ainda que estejam
fora dos limites da ZEIS.

Ressalta-se a participação do ArqPET, grupo da Universidade Federal do Ceará, que acumula
bastante conhecimento sobre o território, uma vez que tem atuado no GBJ desde 2013, onde
desenvolveu, junto a outras assessorias, o Plano Popular para a ZEIS e a Campanha Saneamento Já.
Com isso, o grupo possui forte capacidade de contribuir com a análise no âmbito do saneamento e
suas infraestruturas. Como parte dessa parceria, alguns estudantes/bolsistas do ArqPET farão parte
do projeto. À atuação técnica, acrescenta-se a participação do Estúdio Travessa e do Coletivo
Quintau, coletivos compostos por urbanistas que já atuaram na comunidade tanto em ações de
assessoria técnica (voltada especialmente ao saneamento ambiental e à regularização fundiária),
como em projetos institucionais compondo a equipe que produziu o Plano Urbanístico do PIRF. Além
da aproximação com a comunidade, os estudantes e profissionais envolvidos possuem experiência em
atividades de assessoria técnica popular a partir da atuação em outros espaços, o que os capacita a
pensar metodologias e estratégias para construções coletivas. Destaca-se ainda o coletivo parceiro
Bons Jardins Urbanos, o qual possui composição diversa e multidisciplinar, com a participação de
moradores locais, lideranças comunitárias, professores, arquitetos e urbanistas, estudantes
universitários, e outros protagonistas da defesa das áreas verdes do GBJ.

Justificativa e viabilidade

O contexto global que sinaliza as emergências das crises ambientais, demonstra que suas
consequências incidem, na maioria das vezes, sobre a população mais pobre e nos seus territórios de
moradia. Esta afirmação se mostra verdadeira também no contexto local do Grande Bom Jardim
(GBJ), onde a expansão do ambiente construído, dificultada pelas barreiras de natureza física e
ambiental, tornou-se possível apenas por meio da realização de sucessivos aterros com o objetivo de
adequar o meio natural à necessidade urgente de produção de moradias a baixo custo. A porção
sudoeste de Fortaleza, onde se situa o Grande Bom Jardim, se desenvolveu historicamente na
ausência de investimentos do Poder Público, e seu processo de crescimento originou um cenário
urbano-ambiental desequilibrado, onde os espaços construídos avançaram de forma espontânea e
descontrolada sobre os espaços naturais. Hoje, o território concentra importantes problemas
socioambientais como a presença de assentamentos precários localizados em áreas de risco de
alagamento.
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Esta é uma das áreas da cidade com piores serviços de infraestrutura urbana, segundo levantamento
do Plano de Habitação de Interesse Social de Fortaleza (PLHISFOR, 2013). O GBJ tem em seu
território 71 assentamentos precários (muitos desses em áreas ambientalmente frágeis), que ocupam
35% da sua área, quase o triplo da razão da área de assentamentos precários em relação à área da
cidade. O território tem uma das piores taxas de atendimento dos domicílios com rede de esgoto e
drenagem, conforme a pesquisa de domicílios do Censo 2010. A ausência de saneamento básico
agrava a condição de preservação do quadro natural, pois o destino final dos dejetos residenciais, na
maioria das vezes, acontece diretamente nos recursos hídricos e nas áreas verdes remanescentes.

Como supracitado, recentemente foram iniciadas, após muita pressão popular, obras de infraestrutura
de pavimentação, esgoto e drenagem por parte da Prefeitura na comunidade Marrocos, porém não
parece haver uma relação direta com o que foi previsto no PIRF, contratado em 2019 pela própria
Prefeitura. Fica, assim, evidente a relevância do monitoramento técnico-popular dessas obras, visando
uma execução de qualidade.

Apesar do cenário alarmante - que demonstra a relevância e justifica o apoio do CAU ao projeto - é
inegável a capacidade de atuação coletiva dos diferentes grupos que atuam no GBJ, proporcionando
diversas conquistas no âmbito do Direito à Cidade articulado à preservação ambiental, como as já
anteriormente exemplificadas. O trabalho que tem sido desenvolvido pelo CDVHS, além do forte
caráter participativo, é pensado a partir da relação indissociável do ser humano com a natureza,
enquanto uma integração simbiótica entre o que é construído e o que é natural. O CDVHS, junto com
as diferentes instâncias técnico-populares ligadas a ele, tem garantido avanços importantes para
proteger áreas ambientalmente frágeis do GBJ, como a urbanização e instalação de sistema de
drenagem no entorno do Parque Urbano Lagoa da Viúva, demonstrando a viabilidade da
implementação do projeto aqui proposto.

Cabe ressaltar que desde o início do ano diversas ações têm sido empreendidas, resultantes da
parceria entre as arquitetas urbanistas da equipe técnica e associações comunitárias, e continuarão a
ser, no intuito da garantia da moradia digna de forma ampliada e integrada. O projeto aqui proposto
consiste em uma parte das ações desse grupo técnico-popular que tem atuado no território, resultando
em um produto considerado prioritário pelo Observatório da ZEIS, e que servirá como instrumento
para que a comunidade possa reivindicar seus direitos junto à Prefeitura.

Benefícios para a sociedade

Parte-se da premissa de que a moradia digna não se restringe ao espaço individual delimitado pela
habitação, mas diz respeito a um conjunto de características que qualificam o espaço urbano, no qual,
dentre elas, podemos citar a existência de ambientes naturais preservados que cumpram sua função
social e ambiental. Assim, o Relatório Técnico aqui proposto beneficiará diretamente a população da
comunidade Marrocos (e indiretamente toda a ZEIS Bom Jardim), como uma ação de incidência
política para orientar a negociação com o Poder Público sobre as obras de saneamento prioritárias
para a população e previstas no PIRF.

O projeto aqui proposto proporciona para a classe de arquitetos e urbanistas uma atuação mais
democrática, destacando esse tema como um campo de trabalho necessário. O debate sobre a
dimensão ambiental na produção do espaço urbano é estrutural para pensar o planejamento a partir
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da perspectiva de construções de cidades para as gerações futuras.

O projeto pode ter abrangência para além da comunidade em questão, pois pode se tornar um
exemplo de métodos e ações a serem aplicadas em outras comunidades da ZEIS Bom Jardim (e
até de outras ZEIS) para monitorar obras de saneamento básico.

5. Origem social das famílias abrangidas pelo Projeto
Informar: 5.1. Critério de seleção da(s) família(s) atendida(s); 5.2. Qual origem do banco de dados utilizado; 5.3. Quantidade de pessoas beneficiadas.

Como supracitado, os beneficiários diretos serão os moradores do Marrocos. Segundo o Plano
Integrado de Regularização Fundiária (PIRF) da ZEIS Bom Jardim, a comunidade tem cerca de 1.067
lotes, com cerca de 1.000 famílias vivendo no local. Destaca-se, no contexto de uma delimitação do
território enquanto Zona Especial de Interesse Social, que as famílias possuem renda de até 03
salários mínimos.

O banco de dados utilizado será composto por dados levantados pelo Plano Popular da ZEIS Bom
Jardim e pelo PIRF da ZEIS Bom Jardim, no que diz respeito ao território da ZEIS. Esse banco de
dados será complementado pelas informações na escala do Grande Bom Jardim levantadas ao longo
dos últimos anos pelo ArqPET, pelo coletivo Bons Jardins Urbanos, bem como em trabalhos de
graduação e mestrado resultantes de atuações no território. Além disso, serão coletados dados
primários in loco.

6. Programação do Projeto
Informar: 6.1. A programação, incluindo as atividades previstas; 6.2. Etapas/Cronograma; 6.3. Local e condições de Execução; 6.4. Outras informações relevantes

ETAPAS ATIVIDADES RESULTADOS
ESPERADOS

CRONOGRAMA

Set/22 Out/22 Nov/22

Coleta de
informações

Levantamento fotográfico Relatório técnico
preliminar

Entrega PRODUTO 01:
20/10

x

Coleta de dados x

Obtenção do projeto x

Elaboração do
relatório técnico

Estudo comparativo obra x
projeto

Relatório técnico final

Entrega PRODUTO 02:
10/11

x

Estudo comparativo
obra/projeto x PIRF x

Estudo técnico-popular das
problemáticas na execução
da obra

x x

Articulação da
Audiência
Pública

Acionamento das
instâncias responsáveis
(ministério público,
assessorias, vereadores,
moradores, apoiadores)

Agendamento da
audiência pública

Meta: realizar
agendamento até
10/11 para data
posterior

x
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As visitas serão realizadas na comunidade Marrocos e reuniões presenciais podem ocorrer ou na
Associação de Moradores da comunidade ou junto ao Observatório da ZEIS na sede do CDVHS. As
reuniões com a equipe técnica, por sua vez, serão realizadas majoritariamente de forma virtual.

7. Observações Gerais
Utilizar esse espaço para outras informações relativas ao projeto a ser desenvolvido, não especificadas anteriormente e que julgar relevantes para o entendimento
da proposta.

Ao longo dos seus 18 anos de atuação, o CDVHS se estabeleceu como um espaço importante para a
população do Grande Bom Jardim, tanto do ponto de vista simbólico (por ser um local de encontro e
ponto de referência), como no sentido de constituir um agente articulador, desenvolvendo ações
relevantes ligadas aos seus eixos de atuação: Direito à Cidade e Controle Social, Juventudes,
Educação em Direitos Humanos e Resistências Culturais.

Como esse agente articulador, o proponente será capaz de compor uma equipe que possua uma
multidisciplinaridade de conhecimento, em especial em relação ao planejamento e produção do
espaço urbano, e que já tenha proximidade e conhecimento do território. Haverá cessão de espaço
para participação do CAU/CE para acompanhar atividades do projeto, bem como fornecimento de
registro fotográfico das atividades exercidas durante a execução do projeto.
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8. Estimativas de custo dos Projetos

R$ % SOBRE O CUSTO
TOTAL

Valor apoiado por outros parceiros

- -

Valor apoiado pelo CAU/CE
15.000,00 100%

TOTAL DO PROJETO 15.000,00 100%

9. Parcerias

Identificação do Parceiro (nome)
Tipo de parceria -

Apoio, Parceria
institucional etc.

Estágio das Negociações
Confirmado ou a confirmar

R$

Coletivo Quintau Apoio técnico Confirmado -

Estúdio Travessa Apoio técnico Confirmado -

ArqPET Apoio técnico e
institucional

Confirmado -

Bons Jardins Urbanos Apoio técnico Confirmado -

Rede de Desenvolvimento
Local Integrado e Sustentável
(Rede DLIS)

Apoio técnico e
institucional

A confirmar -

Associação dos Moradores da
Comunidade Marrocos
(AMCM)

Apoio comunitário A confirmar -

Associação de Catadores de
Material Reciclável do Grande
Bom Jardim (Ascabonja)

Apoio comunitário A confirmar -

TOTAL GERAL (R$) DE GASTOS -

10. Despesas previstas do Apoio do CAU/CE
Item/Detalhamento Tipo de despesa Quantitativo/unidade R$

Arquiteta Urbanista -
Coordenadora

Pagamento de
pessoal

1 arquiteta a receber 2 parcelas
de R$ 1.900,00 (valor bruto)
Valor Total: R$ 2.280,00
Valor Bruto: R$ 1.900,00
Encargos (CDVHS): R$ 380,00
ISS: R$ 95,00
INSS: R$ 209,00
Valor Líquido: R$ 1.596,00

R$ 4.560,00

Arquitetas Urbanistas Pagamento de
pessoal

2 arquitetas a receber 2
parcelas de R$ 1.700,00 cada
(valor bruto)
Valor Total: R$ 2.040,00
Valor Bruto: R$ 1.700,00

R$ 8.160,00
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Encargos (CDVHS): R$ 340,00
ISS: R$ 85,00
INSS: R$ 187,00
Valor Líquido: R$ 1.428,00

Mobilizador popular Pagamento de
pessoal

1 mobilizador a receber 1
parcela de R$ 500 (valor bruto)
Valor Total: R$ 600,00
Valor Bruto: R$ 500,00
Encargos (CDVHS): R$ 100,00
ISS: R$ 25,00
INSS: R$ 55,00
Valor Líquido: R$ 420,00

R$ 600,00

Transporte Deslocamento gasolina, viagens de uber R$ 603,90

Registro de
Responsabilidade Técnica
(RRT)

Documentação Emissão de 3 RRTs da equipe
de arquitetas (R$ 108,70 cada)

R$ 326,10

Nota Fiscal para CAU/CE Encargos Emissão de Nota Fiscal para
CAU/CE (5% valor total)

R$ 750,00

TOTAL GERAL (R$) DE GASTOS R$ 15.000,00
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11. Critérios de Avaliação (espaço reservado ao CAU/CE)

Originalidade/Inovação do projeto Nota Nota

● Projetos inéditos serão analisados pelos aspectos de originalidade e pertinência em relação ao Edital;
● Projetos com histórico de realização serão avaliados pela relevância das inovações propostas com foco no Edital.

2,5

Clareza e coerência na apresentação do projeto Nota Nota

● Serão analisadas a clareza na exposição dos objetivos e sua relevância em relação às contribuições para o
desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, a coerência do cronograma de execução, da cota solicitada e da estratégia
de divulgação. .

2,0

Qualidade das contrapartidas Nota Nota

● Serão analisadas o acesso dos arquitetos e urbanistas e estudantes de arquitetura e urbanismo às ações propostas,
otimização dos recursos com espaços e infraestrutura para a participação do CAU/CE, a relevância das contrapartidas
e seus desdobramentos para a atuação do CAU/CE.

.

1,5

A relevância do projeto para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo Nota Nota

● Potencial do projeto para a produção e difusão do conhecimento para arquitetura e urbanismo;
● Promoção, desenvolvimento e fortalecimento do ensino e do exercício profissional da arquitetura e urbanismo;
● Potencialização, conquista e ampliação do campo de atuação profissional;
● Promoção, articulação e fortalecimento das entidades de arquitetura e urbanismo;
● Visibilidade institucional e fortalecimento da imagem do CAU/CE como fomentador da Arquitetura e Urbanismo para
Todos.

.

1,5

A relevância do projeto para a sociedade Nota Nota

● Potencial do projeto para alcance de benefícios diretos ou indiretos à sociedade;
● Viabilidade de execução das obras;
● Desenvolvimento social inclusivo, de forma a contribuir para a redução de desigualdades e melhoria da qualidade
de vida nos ambientes urbanos e rurais.

2,5

Total 10,00
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12. Valor do Convênio (espaço reservado ao CAU/CE)

Valor solicitado

Valor Limite a ser Aprovado

Valor aprovado

14. Data de assinatura do Contrato
(espaço reservado ao CAU/CE)
15. Validade do Contrato
(espaço reservado ao CAU/CE)
16. Declaração

Declaro estar ciente das normas de patrocínio do CAU/CE e adequar-me aos seus dispositivos.

Declaro que as contrapartidas aqui propostas não serão acordadas com outras empresas ou entidades que tenham missão e
objetivos estratégicos correlatos ao CAU/CE, e que porventura estejam patrocinando o projeto descrito neste formulário.

Declaro estar ciente que o Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - Assistência Técnica Habitacional
De Interesse Social (ATHIS) para Patrocínio pelo CAU/CE é parte integrante deste Formulário, independente de transcrição.

IMPORTANTE

Por determinação dos órgãos de controle externo, no ato da assinatura do contrato de patrocínio e na(s) data(s) de
efetivação do(s) repasse(s) de recursos decorrentes da cota de patrocínio, todas as certidões mencionadas na Regularidade
Fiscal deverão estar válidas e acompanhadas das respectivas autenticidades, se emitidas via internet.

Nos casos em que a instituição for isenta de alguma inscrição, é necessário enviar a Declaração de Isenção, que substitui a
certidão.

É responsabilidade do proponente, manter sua regularidade fiscal e documental, conforme mencionado anteriormente.

A não apresentação dos documentos válidos, no prazo previsto, impedirá a assinatura do contrato e caracterizará a
desistência da solicitação de patrocínio, não acarretando ao CAU/CE quaisquer ônus indenizatórios.

Cidade/Data

____________________________
Nome / Assinatura Cargo

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará – CAU/CE www.cauce.org.br / atendimento@cauce.org.br
Rua do Rosário, 77 – 7º andar – Centro – Fortaleza – Ceará Telefone: (85) 3055-6440   CNPJ: 14.929.252/0001-04


