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Ata da Reunião Virtual (com participação à distância dos membros) da
Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias do CAU/SC.
Data: 29/05/2020 - Horário: 09:00 às 12:15h - Via plataforma zoom.
Participantes: Conselheiro Everson Martins (Coordenador), Alcenira Vanderlinde
(Gerente Geral), Filipe Douglas Maia (Analista), Filipe Lima Rockenbach (Gerente
Administrativo Financeiro). Ausente: Antonio Couto Nunes (justificada em função
de representar o CAU/SC em atividade externa).
Pauta 1) Apresentação do novo formato de publicação das parcerias do CAU/SC no Portal
Transparência. A Gerente Geral fez uma apresentação sobre as melhorias e inovações que foram
introduzidas no Portal Transparência, onde a partir de então, possui uma aba específica que
concentra todos processos de chamadas públicas para realização de parcerias, bem como, a
divulgação de todos os instrumentos de parcerias firmados pelos CAU: Acordos de Cooperação,
Convênios, Termos de Colaboração, Termos de Fomento e Protocolos/Memorandos de
Intenções/Entendimentos. Sugeriu-se criar mais uma sub-aba para publicação das atas da
Comissão de Monitoramento. Pauta 2) Análise sobre a execução dos Termos de Fomentos
oriundos do Edital de Chamada Pública nº 01/2019 e retomada dos prazos administrativos.
Em função da pandemia do Covid-19 todos os prazos foram suspensos por tempo indeterminado.
Agora a Presidência solicita uma análise desta Comissão para retomada dos prazos, a qual será
analisada e deliberada pelo Conselho Diretor. Em relação aos Termos de Fomento nº 03, nº 04 e
nº 05/2019, ambos os projetos foram executados e a Entidade já prestou contas. Em relação ao
Termo de Fomento nº 06/2019, não foi finalizada a execução, restando 03 apresentações em
escolas da rede de ensino fundamental e médio. Por conta da pandemia, a entidade não pode fazer
as incursões nas escolas. Após avaliar, esta Comissão fez a seguinte sugestão: retomar os prazos
do Edital de Chamada Publica nº 01/2019, bem como, ampliar especificamente o prazo de
execução para o Termo de Fomento nº 06/2019 até 30 de setembro de 2020. 3) Análise sobre a
execução dos Termos de Fomentos oriundos do Edital de Chamada Pública nº 02/2019 e
retomada dos prazos administrativos. Em função da pandemia do Covid-19 todos os prazos
foram suspensos por tempo indeterminado. Agora a Presidência solicita uma análise desta
Comissão para retomada dos prazos, a qual será analisada e deliberada pelo Conselho Diretor. Em
relação aos Termos de Fomento nº 07, 09 e 10/2019, ambos os projetos foram executados, está em
fase de prestação de contas. Em relação aos Termos de Fomento nº 02/2019 e 08/2019 não foi
finalizada a execução, por conta da pandemia. Esta Comissão fez a seguinte sugestão: retomar os
prazos do Edital de Chamada Publica nº 02/2019, bem como, ampliar especificamente o prazo de
execução para os Termos de Fomento nº 02/2019 e nº 08/2019 até 30 de setembro de 2020. 4)
Análise sobre a execução dos Termos de Fomentos oriundos do Edital de Chamada Pública
nº 03/2019 e retomada dos prazos administrativos. Em função da pandemia do Covid-19 todos
os prazos foram suspensos por tempo indeterminado. Agora a Presidência solicita uma análise
desta Comissão para retomada dos prazos, a qual será analisada e deliberada pelo Conselho
Diretor. Em relação aos Termos de Fomento nº 10, nº12, nº 13, e nº 15/2019, ambos os projetos
foram executados e encontra na fase da prestação de contas. Em relação aos Termos de Fomento
nº 11/2019 e o nº 14/2019, não foram finalizadas as suas execuções, em função da inviabilidade de
reunir pessoas presencialmente em curso de capacitação por conta da pandemia do COVID-19.
Após avaliar, esta Comissão fez a seguinte sugestão: retomar os prazos do Edital de Chamada
Publica nº 03/2019, bem como, ampliar especificamente o prazo de execução para os Termos de
Fomento nº 11/2019 e nº 14/2019, até 30 de setembro de 2020. Pauta 5) Continuidade de análise
sobre o Pedido do IAB/SC no Termo de Fomento nº 12/2020. A Entidade solicitou o
remanejamento de recurso no valor de R$ 440,00 sem alteração do valor global. A Comissão em
primeira análise diligenciou à Entidade solicitando a justificativa para o pedido de remanejamento. A
entidade retornou com informações: “1. A participação gratuita de 5 (cinco) lideranças comunitárias
que teria além da isenção da inscrição de R$ 500,00, um vale transporte para se deslocar de sua
casa, ou de seu trabalho e assim poder participar ativamente. Ocorre que os inscritos abriram mão
desse benefício previsto no orçamento do curso. Nesse sentido, planejamos um ajuste no PT e
deslocamento desse valor dessa rubrica QUE ERA UMA PREVISÃO, para alocar em outra rubrica no auxílio do pagamento dos facilitadores - tendo em vista o que se segue; 2. O curso iniciou dia 2
de março com uma grande quantidade de inscritos - mais de 40 pessoas - que chegam sempre em
horários alternados à aula. As aulas iniciavam-se as 18h30 todos os dias mas, diversos alunos
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passaram a chegar com pequenos atrasos entre as 18.30 e as 19.00 causando desconforto aos
professores e a coleta de assinaturas em lista de presença, etc. Essas atividades, além de
acompanhar o coffee break que foi servido todos os dias as 20h30, no primeiro dia, foram realizadas
no primeiro dia pela Lais Bertolino, professora que foi contratada para a aula do dia 3 de março.
Detalhe: no dia 2 de março,na abertura, dia de aula de Ângelo Arruda, foram convidados os demais
professores e a Lais estava presente e ajudou nessa missão que comentamos acima. 3. No
segundo dia, era aula da Profª. Lais Bertolino e essa função descrita acima foi feita pelo Professor
Ângelo Arruda e nos dias seguintes - 4 e 5 aula de Samuel e dia 6 aula de Ângelo Arruda - as
tarefas de ordenar a chegada, coletar as presenças, acompanhar a entrada e saída do Coffee break
e especialmente de ficar a disposição dos alunos e alunas para tirar dúvidas, foi realizada pela Lais
Bertolino. 4. Nesse sentido e com um sentimento de legalidade na execução do Plano de Trabalho
fizemos uma solicitação para remanejar aqueles R$ 440,00 reais da rubrica VALE TRANSPORTE e
colocar na rubrica HONORÁRIOS FACILITADORES para agregar ao pagamento da Laís Bertolino,
anteriormente combinado com ela, pois a mesma atuou presencialmente além do previsto
originalmente no Plano de Trabalho. Na prestação de contas vão aparecer duas notas fiscais
avulsas de serviço da mesma, com os valores da aula - no primeiro momento- e dessa
complementação de R$ 440,00 - feita após encerrado o curso, tendo em vista o trabalho por ela
executada que designada pelo Coordenador do Curso, Professor Ângelo Arruda, desempenhou
essa função sem prejuízo dos valores globais e muito menos das metas que foram todas
alcançadas. Sendo assim e com o compromisso formal da execução legal e integral do Termo de
Fomento, e tendo em vista o grande sucesso do curso com os alunos vindos de diversas cidades de
SC para apreenderem um conteúdo excepcional, vimos solicitar, em definitivo, a aprovação dessa
justificativa e por conseguinte, o remanejamento da rubrica para que a Prestação de Contas, que se
encontra em fase de elaboração, tenha seu curso normal”. Após análise, a Comissão opinou pela
aprovação do pedido, pois não haverá prejuízo para as partes nem ampliação do valor global, bem
como, o pedido foi devidamente justificado. Seguirá para autorização da Presidência. Pauta 6)
Monitoramento da execução do Termo de Fomento n 03/2020 - Projeto Cidade das Abelhas:
O CAU/SC recebeu apenas a prestação de contas via e-mail. Solicitar o envio da documentação
física da prestação de contas. Pauta 7) Monitoramento da execução do Termo de Fomento n
04/2020 - Projeto Ágora, um espaço de arte e convivência na UFSC. O CAU/SC recebeu
apenas a prestação de contas via e-mail. Solicitar o envio da documentação física da prestação de
contas. Pauta 8) Monitoramento da execução do Termo de Fomento n 05/2020 - Projeto
Espaço do Fogo e a presença indígena na UFSC. O CAU/SC recebeu apenas a prestação de
contas via e-mail. Solicitar o envio da documentação física da prestação de contas.
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