
 

 

Termo de Fomento: 09/2019 

Projeto/Evento: Oficina de Inovação e Empreendedorismo Athis 

Entidade: Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina – 

IAB/SC 

 Referências: Lei nº 13.019/2014; Lei nº 13.204/2015; Decreto nº 8.726/2016. 

 

Parecer Técnico Conclusivo: 

 

 Trata-se de parceria firmada entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina e o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina 

– IAB/SC, a partir do Edital de Chamada Pública nº 02/2019, cujo objeto é o patrocínio 

para a execução do projeto Oficina de Inovação e Empreendedorismo Athis, na 

forma do seu Plano de Trabalho. 

 

 Após execução do objeto a Entidade parceira prestou contas. Em seguida foi 

submetida ao monitoramento e avaliação da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

das Parcerias do CAU/SC - CMA, e agora, chega concluso a este Gestor para emissão 

do Parecer Técnico e Conclusivo, o qual faço nos seguintes termos: 

 

I – Análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano 

de trabalho (art. 63 do Decreto Federal nº 8.726/2016): 

 

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, 

conforme verificado no relatório técnico de monitoramento e avaliação, no relatório de 

execução do objeto apresentado pela Entidade parceira e nos documentos acostados 

aos autos, depreende-se que as metas eram de ordem quantitativa e qualitativa, à 

saber:  

A. Introduzir a capacitação de profissionais para o mercado da Athis, atingindo 

25 participantes (10 profissionais da arquitetura, 10 estudantes e 05 

profissionais na área da construção civil): Quanto ao público envolvido no 

projeto, foi alcançado a meta de 20 (vinte) participantes, atingindo 80% 



 

(oitenta por cento) da meta.  Não houve especificação de participação por 

grupo referenciado.   

B. 25 participantes conhecerem os fundamentos da Athis, diferentes modos de 

exercer a Athis, princípios e passos para a criação de uma empresa social 

de Athis: 18 (dezoito) participantes da Oficina conheceram a forma da Lei 

11.888, exemplos de programas públicos, empresas sociais e ONGs que 

efetivam o acesso à população de baixa renda, compreensão dos diferentes 

campos do exercício da Athis, princípios básicos da relação profissional-

cliente no exercício da Athis, metodologia de valor para criar empresa social 

em athis. Atingiu 72% (setente e dois por cento) da meta.  

C. 5 anteprojetos participativos de arquitetura/urbanismo entregues à 

comunidade: 05 (cinco) projetos foram desenvolvidos por 5 (cinco) equipes 

durante a oficina. Os projetos foram apresentados às famílias, discutidos, 

acompanhados por especialistas, validados e entregue às famílias. 100% 

(cem por cento) da meta foi atingida.  

 

Em que pese algumas metas não tiveram o alcance quantitativo inicialmente 

desejado, isso não comprometeu qualitativamente a execução e o alcance do projeto, 

motivo pelo qual, concluo que a parceria cumpriu satisfatoriamente as metas 

previstas no Plano de Trabalho.  

 

Acrescenta-se também que as contrapartidas pactuadas com o parceiro IAB/SC 

foram todas cumpridas. A Entidade movimentou o recurso da parceria em conta 

específica, porém não em instituição financeira pública conforme determina a Lei 

Federal nº 13.019/2014 (Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria 

serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição 

financeira pública determinada pela administração pública). Contudo, registra-se que 

isso não comprometeu a regularidade do uso do recurso, cujas dúvidas de 

movimentação e aplicação foram devidamente saneadas com esclarecimentos e 

documentos a partir das diligências emitidas pelo CAU/SC.  

 

II - |Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas (§ 1º do art. 55 do 

Decreto 8726): 

 



 

 Os impactos sociais e econômicos foram positivos na medida que permitiu aos 

participantes o contato direto com famílias demandantes por habitação. A percepção 

para estas famílias sobre o trabalho dos arquitetos e urbanistas é marcante, uma das 

principais entregas desta parceria. Uma das grandes lacunas no campo profissional é 

que se evidencie a importância e o papel dos arquitetos e urbanistas para a sociedade. 

Permitir a famílias de baixa renda o acesso a este serviço é de uma relevância 

significativa, garantindo a possibilidade de impacto tanto na vida destas pessoas, quanto 

aos profissionais engajados com a temática, permitindo o vislumbre de uma carreira 

estruturada no trabalho com habitação social/athis. 

 Além da parte teórica, de debates e exercícios em grupos, os participantes 

realizaram visita à comunidade do Jagatá, onde realizaram exercícios em grupos, tendo 

contato à lideranças e famílias da comunidade. No seu retorno, o grupo pode aplicar o 

estudo a partir das entrevistas e levantamentos feitos com as famílias, com definição de 

quais produtos e serviços poderiam ser oferecidos àquela comunidade. A entrega de 5 

projetos para a comunidade, permite um ganho efetivo, na medida em que através de 

mobilização pessoal e comunitária, aquela comunidade pode com os projetos, melhorar 

a qualidade de vida de um grupo de famílias. 

Estimular a arquitetura e urbanismo com responsabilidade social é um legado 

que o CAU/SC deve e pode deixar para as atuais e futuras gerações de profissionais. 

Neste sentido e diante das constatações descritas, concluo que a parceria gerou 

benefícios e impactos (social, cultural, econômico e ambiental) esperados.  

 

III - Grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de 

pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e 

declaração do conselho de política pública setorial, entre outros (§ 1º do art. 55 

do Decreto 8726): 

 

Conforme verifica-se na Prestação de Contas e no Relatório de Monitoramento 

e Avaliação, a Entidade promotora aplicou questionário de avaliação junto aos 

participantes do projeto o qual alcançou as seguintes avaliações (de 01 – ruim ao 05 - 

ótimo): 

A. Quanto a valoração do acompanhamento dos facilitadores/professores 

na elaboração dos projetos arquitetônicos: 100% dos que responderam 

deram a nota máxima de satisfação. 



 

B. Quanto a valoração dos exercícios de apresentação à comunidade dos 

projetos desenvolvidos: 33,33% avaliaram coma nota 4 e 66,7% com a 

nota 5.  

C. Quanto ao cumprimento dos objetivos da oficina: 44,4% aferiram a nota 

4 e 55,6% a nota 5. 

 

Além das notas, no campo descritivo das avaliações, foi perguntado o que os 

participantes gostariam que fosse diferente numa próxima edição da Oficina. No geral, 

os participantes elogiaram o formato, com destaque para a sugestão de haver mais 

tempo para os grupos de trabalho. 

 

IV - Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto (§ 1º 

do art. 55 do Decreto 8726): 

 

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado 

potencial de sustentabilidade e continuidade, na medida que o CAU/SC continua 

apoiando ações com foco em ATHIS, conforme prevê o PEI-ATHIS. Também foi 

possível identificar que este patrocínio complementa uma ação que o CAU/SC realizou 

em 2019, o curso de Capacitação em ATHIS, promovido através da Comissão Especial 

de Assistência Técnica em Habitação Social. O Curso do CAU/SC apresenta conteúdo 

amplo sobre a ATHIS, passando um panorama geral do campo, falando um pouco das 

possibilidades da ATHIS. O curso realizado através do Termo de Fomento 09/2019, 

detalha as perspectivas da ATHIS efetivada pelos profissionais liberais em conjunto com 

as comunidades. 

Considera-se que através desta parceria, foi possível fortalecer o CAU/SC em 

relação à temática da ATHIS no meio dos profissionais arquitetos e urbanistas, 

possibilitando a formação de técnicos comprometidos e interessados na temática e que, 

através dos conhecimentos obtidos neste curso, puderam concretizar empreendimentos 

de habitação social e assistência técnica. 

 

V – Conclusão: 

 

Diante do exposto e após verificado o CUMPRIMENTO INTEGRAL do objeto, 

sugiro a APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS com ressalva, pelo motivo da 



 

Entidade não ter movimentado o recurso do patrocínio em conta aberta em instituição 

financeira pública, conforme determina a Lei Federal nº 13.019/2014. 

E, nos termos dos artigos 66, 67 e 69 do Decreto Federal nº 8.726/2016, 

encaminhe-se o presente Parecer Técnico Conclusivo à Presidência deste Conselho 

para julgamento e decisão. 

 

 

Florianópolis, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Antonio Couto Nunes 

Gestor do Termo de Fomento nº 09/2019 

 

 


