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Ata da Reunião Virtual (com participação on-line dos dos membros) da Comissão de
Monitoramento e Avaliação das Parcerias do CAU/SC (autorização pela Deliberação
Plenária CAU/SC nº 502/2020).
Data: 31/07/2020 - Horário: 09:00 às 13:00h - Via plataforma zoom.
Participantes: Conselheiro Everson Martins (Coordenador), Alcenira Vanderlinde (Gerente
Geral), Filipe Douglas Maia (Analista), Filipe Lima Rockenbach (Gerente Administrativo
Financeiro)
Pauta 1) Apresentação do painel de bordo com o monitoramento dos Termos de
Fomento vigentes. O Analista Fillipe Maia apresentou o painel de bordo contendo o status
de todos os Termos de Fomento vigentes. Destacou que diante da pandemia, os prazos
haviam sido suspensos e aos poucos foram sendo retomados, com restabelecimento dos
prazos. No painel de controle já constam os novos prazos calculados a partir do período
que ficou suspenso. Será elaborado também uma painel de bordo para as parcerias sem
transferência de recursos que estão vigentes. Pauta 2) Continuidade da análise dos
Termos de Fomento nº 03/2019, nº 04/2019, nº 05/2019 (FAPEU) O Coordenador
Everson fez um relato inicial sobre os três projetos e a prestação de contas da execução
do projeto realizada pela Entidade nos três respectivos termos de fomento. A Comissão
analisou a execução dos três planos de trabalho, bem como, foi feita uma análise
preliminar da prestação de contas financeiras. O Conselheiro Everson reduzirá a termo no
Relatório o entendimento dos membros da Comissão e o documento final da Comissão
em cada um dos Termos de Fomento será a apreciado e finalizado na reunião do dia
04/08/2020. Pauta 3) Atualização sobre diligências e análises do Termo de Fomento
nº 10/2019 (IGentes). O analista Fillipe Maia informou que foi reiterado diligenciamento à
Entidade a fim de que fosse juntado extrato bancário da conta. A representante legal da
entidade informou que estava com dificuldade de acessar o documento por conta do
atendimento bancário presencial estar restrito em período de pandemia. O pedido foi
reiterado por parte do CAU/SC. Fillipe informou que está concluindo um parecer técnico
financeiro, o qual poderá auxiliar a Comissão na emissão de seu Relatório. Como é
necessário aguardar, o processo será retomado pra finalizar o relatório da Comissão de
Monitoramento e Avaliação, na reunião do dia 17/08/2020. Pauta 4) Distribuição para
relatoria inicial dos Termos de Fomento nº 12/2019 ( IAB/SC), nº 13/2019 (IAB/SC) e nº
15/2019 (IAB/SC). Em relação aos três Termos de Fomento, foi informdo que o CAU/SC já
recebeu a prestação de contas e a Comissão de Monitoramento deverá concluir seu
trabalho através da emissão de Relatório, antes de remeter à Gestora da Parceria. Para
tanto, ficaram de estudar incialmente e relatar na próxima reunião do dia 17/08/2020: TF
12/2019 e TF/2019 15/2019 (Alcenira) e TF 13/2019 (Coordenador Everson). Pauta 5)
Definição de reunião virtual com os responsáveis técnicos para monitoramento dos
Termos de Fomento nº 02/2019 (Sindicato Laguna), nº 06/2019 (Elementos em Cena),
nº 08/2019 (IAB/Criciúma), nº 11/2019 (AECOM) e nº 14/2019 (IAB/SC), cujos projetos
estão pendentes de execução por conta da pandemia da Covid-19. Os projetos objetos
dos termos de fomento descritos na pauta tiveram suas execuções interrompidas ou
impedidas por conta do advento da pademia da Covid-19. Em função disso, a proponente
do Termo de Fomento nº 02/2019 e a proponente do Termo de Fomento nº 11/2020
solicitaram nova prorrogação de prazo para execução, pois em função das medidas de
segurança sanitária, as atividades de execução dos projetos não possuem viabilidade de
execução enquanto perdurarem medidas de distanciamento social. A proponente do Termo
de Fomento nº 14/2019 solicitou informações sobre possiblidade de alteração do plano
de trabalho. Antes de emitir entendimento para instruir decisão sobre a prorrogação ou
possibilidade de alteração (via apostilamento) da metodologias de execução dos planos de
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trabalho para se adequar às restrições imposas pela pandemia da Covid-19, esta
Comissão fará um convite para os responsáveis técnicos dos respectivos projetos, a
participarem (cada entidade individualmente) da reunião da Comissão no dia 17/08/2020,
via Plataforma Zoom, a fim da Comissão poder monitorar o atual status de execução dos
projetos e poder realizar uma manifestação aos gestores das parcerias e/ou ao Conselho
Diretor do CAU/SC no sentido de postergar ou não os prazos. Pauta 6. Apresentação das
minutas de modelos de Relatório Técnico de monitoramento e Avaliação (CMA),
Parecer Técnico Conclusivo (Gestor da parceria) e Decisão final acerca de Prestação
de contas (Presidente). O Analista Fillipe Maia apresentou aos demais membros as
minutas de documentos (contendo os principais pontos que terão de ser avaliados, nos
termos da Legislação) que servirão de base para que a CMA, os Gestores e a Presidência
possam fazer suas manifestações relativas às parcerias firmadas pelo CAU/SC. Pauta 7.
Passagem de informações da planilha de controle para as parcerias (com repasse e
sem repasse). Fillipe Maia aprentou a planilha completa construída de controle de todas
as parcerias do CAU/SC, com e sem repasse de recursos. Nada mais, a presene ata foi
lavrada, lida,
aprovada e será publicada no Portal Trasnparência do CAU/SC.
Florianópolis 31 de julho de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Everson Martins (Aug 5, 2020 14:38 ADT)
______________________________
Everson Martins
Coordenador da Comissão de Monitoramento
e Avaliação das parcerias

_____________________________
Alcenira Vanderlinde
Membro da Comissão de Monitoramento
e Avaliação das parcerias
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________________________________
Filipe Lima Rockenbach
Membro da Comissão de Monitoramento
e Avaliação das parcerias
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FDM (Aug 5, 2020 14:20 ADT)
_____________________________
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