
 

 

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 
 
 

Termo de Fomento nº: 09/2019     Edital nº: 02/2019 
 
Projeto/Evento:  Oficina de Inovação e Empreendimentos ATHIS 
 
Entidade: Instituto dos Arquitetos Do Brasil - Departamento Santa Catarina – 
IAB/SC 
 
Referências: Lei 13.019/2014; Lei 13.204/2015; Decreto 8.726/2016; Resolução 
CAU/BR 94/2014 

 
 
 

1.  DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS 
(INFORMAÇÕES RETIRADAS DO PLANO DE TRABALHO ELABORADO PELA 
ENTIDADE PROPONENTE). 
 

Trata-se de parceria firmada com o IAB/SC para execução do objeto do 
Termo de Fomento nº 09/2019, com vistas a executar o projeto “Oficina de 
Inovação e Empreendimentos ATHIS”.  No plano de trabalho da entidade 
proponente constava:  

 
“I - Descrição da realidade objeto da parceria e demonstração do nexo entre essa 
realidade e o projeto a ser executado e as metas a serem atingidas.  
Pesquisas apontam que a assistência técnica é raramente escolhida pelos estudantes ou 
pelos recém graduados como opção profissional. De um lado, não foram treinados nesta 
área do exercício profissional e não se sentem capacitados. Do outro, não percebem 
expectativas econômicas satisfatórias visto que a Lei 11.888 é praticamente ignorada pelas 
prefeituras. Este projeto responde a este problema considerando os dois fatores que 
afastam a profissão da população de baixa renda. Neste sentido, se propõe conjugar 
capacitação com empreendedorismo. O empreendedorismo é uma solução de mercado que 
não substitui as obrigações do Estado estipuladas na Lei 11.888 porque não consegue 
atender as camadas mais pobres da população de renda média-baixa (igualmente ignorada) 
que, eventualmente, poderá ser oferecido à população de baixa renda fazendo uso de 
subsídios relativos à Lei 11.888 ou de doações filantrópicas.  
 
Esses objetivos serão alcançados fornecendo noções básicas da Athis e ferramentas 
metodológicas para que os participantes possam procurar parcerias e/ou criar novos 
empreendimentos nesta área do exercício profissional.  
 
As metas da Oficina Athis serão: 
• 25 participantes conhecem os fundamentos da Athis e diferentes modos de exercer a 

Athis.  
• 25 participantes conhecem os princípios e passos para a criação de uma empresa 

social Athis.  
• 5 anteprojetos participativos de arquitetura/urbanismo entregues à comunidade.  

 
II - A forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão 
atuação em rede. 
As ações que viabilizarão a oficina são: 
• Coordenação da entidade que vai receber o evento 



 

 

• Organização da logística da oficina (cronograma) 
• Divulgação da oficina 
• Organização fluxo de caixa 
• Criação do formulário de inscrição 
• Seleção dos participantes  
• Convite para os palestrantes 
• Captação de patrocínio 
• Apresentações, debates e exercícios práticos sobre empreendedorismo Athis.  
• Prática de campo Athis em comunidade de baixa renda.  
• Oficina prática de produção de projetos de melhorias habitacionais. 

 
III - A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas.  
 
Introduzir a capacitação de profissionais para o mercado Athis, atingindo 10 profissionais da 
área de arquitetura, 10 estudantes de arquitetura e 05 profissionais na área da construção 
civil.  
 
IV - A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para 
a aferição do cumprimento das metas. 
• Número de presentes  
• Número de anteprojetos (exercícios de desenho de soluções técnicas e financeiras) 

apresentados.” 
  

 
2. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DO CUMPRIMENTO DAS METAS 
E DO IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO 
DO OBJETO ATÉ O PERÍODO, COM BASE NOS INDICADORES 
ESTABELECIDOS E APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO: 
 

Inicialmente, como pode se comprovar através da prestação de contas, as 
oficinas foram realizadas nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2019, bem como, o 
objeto do projeto encontra-se devidamente coadunado com o escopo do Edital de 
Chamada Pública nº 02/2019, na medida que possibilitou promover o 
conhecimento e o fortalecimento da  Arquitetura e Urbanismo no Estado de Santa 
Catarina no âmbito da temática da Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social (ATHIS). 
 
 Considerando que cerca de 85% da população não tem acesso à 
arquitetura, e que dentre este público tem um percentual significativo de pessoas 
numa condição social que possuem menos acesso ainda, a disponibilidade da 
assistência técnica de interesse social se torna ainda mais imprescindível. 
Contudo, os currículos e escolas não prepararm os profissionais para esta área de 
atuação no exercício profissional. Neste sentido, este curso vem contribuir para 
proporcionar a qualificação dos profissionais para esta área da profissão.  
 
 Sob o ponto de vista formativo dos profissionais, os participantes puderam 
acessar e compreender os seguintes conteúdos: a) história da Athis no contexto da 
urbanização e do problema da moradia no Brasil; b) modos de projetar a 
arquitetura e urbanismo na história: modo autoral e modo colaborativo; c) a athis na 
atualidade; d) arquitetura participativa; e) capacidades profissionais necessárias 
para exercer a Athis; f) aplicação de mapa de empatia em casos que requerem de 
Athis: regularização fundiária, melhorias habitacionais, reabilitação urbana, 



 

 

assessoria a organizações da sociedade civil; g) apresentação de casos concretos; 
h) pitching no empreendedorismo; i) como realizar dignóstico na comunidade; j) 
valor que um escritório popular pode gerar para a família e comunidade envolvidas; 
k) quais produtos podem ser fornecidos às comunidades como um negócio social 
financeiro viável; l) desenvolvimento de projetos.  
 
 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. E  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.  
 
 No atingimento das metas, importante frizar que elas foram de ordem 
quantitativa e qualitativa: 
 

• 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.   

• 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.  

• 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.  

 
A entidade promotora aplicou questionário de avaliação junto aos 

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

• Quanto a valoração do acompanhamento dos 
falicitadores/professores na elaboração dos projetos arquitetônicos: 
100% dos que responderam deram a nota máxima de satisfação. 

• 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.  

• 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 muitos elogiaram o formato, com destaque para a sugestão de haver mais 
tempo de trabalho. 
 

Em relação as contrapartidas previstas no Termo de Fomento nº 09/2019, 
identifica-se que todos foram cumpridos, à saber:  

 
• inserção da marca institucional do CAU/SC nas peças de mídia e 

divugação do projeto referenciando a participação do CAU/SC no seu 
financiamento.  

 
 
O CAU/SC também repercutiu em suas mídias a execução do projeto 
https://www.causc.gov.br/noticias/iab-sc-promove-oficina-de-
empreendedorismo-em-athis-em-florianopolis/  
 

• busca de apoio de instituições de ensino superior para dar suporte 
com espaço físico, o qual se concretizou com a cessão de espaço 
feita pela UNISUL.  

• a garantia de que todas as inscrições fossem gratuitas.  
• convite à especialistas para contribuir nas oficinas, que se 

concretizou a partir da participação de Arlis Peres (professora 
especialista em habitação de interesse social), Jordi Sanchez-Cuenca 
(especialista em ATHIS); Fernanda Adiers (especialista em Athis) e 
Luana Soratto (especialista em empreendedorismo).  

• espaço para o CAU particicipar da abertura, o qual se deu com a 
participação da Presidente do CAU/SC na abertura do evento, bem 
como, participou dos debates do primeiro dia.  

https://www.causc.gov.br/noticias/iab-sc-promove-oficina-de-empreendedorismo-em-athis-em-florianopolis/
https://www.causc.gov.br/noticias/iab-sc-promove-oficina-de-empreendedorismo-em-athis-em-florianopolis/


 

 

• espaço para divulgação de materiais institucionais do CAU/SC, 
oportunidade que banners do CAU/SC ficaram expostos nos dias de 
atividades.  

• contribuição individual de membros do IAB das regiões do Estado 
para garantir  o apoio necessário institucional e de logística, com 
divulgação do projeto nas mídais da entidade e organização no local 
do evento.  

 
Em que pese não foi atingido a meta completamente em relação ao número 

de pessoas participantes, cumpriu as metas qualitativas e as contrapartidas 
pactuadas.  
 
3.  VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: 
 
 O CAU/SC transferiu para a Entidade a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) no dia 17 de dezembro de 2019. 
  
Patrocinador Orçamento (%) Realizado (%) Diferença (%)

CAU/SC * 10.000,00   80% 10.000,00   80%
Outros Parcerios 300,00        2% 300,00        2%
Entidade Patrocinada 2.200,00     18% 2.200,00     18%

Rendimentos Aplicação Financeira

TOTAL 12.500,00   100% 12.500,00   100% -            0%
* Limite máximo permitido de 80% do valor do projeto
 

 
4.  ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS 
APRESENTADOS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUANDO NÃO FOR COMPROVADO O ALCANCE 
DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO TERMO DE 
COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO: 
 

Houve divergências nos desembolsos entre o plano de trabalho e a 
execução, conforme demonstrado abaixo: 
 
Atividade Valor Programado Valor Executado Diferença
Transporte 450,00                      900,00                   450,00-      
Honorário (facilitadores) 6.500,00                   6.500,00               -             
Material 200,00                      111,80                   88,20        
Impressões 200,00                      145,00                   55,00        
Coffee Break 720,00                      500,63                   219,37      
Jantar 430,00                      236,00                   194,00      
Almoço 1.200,00                   775,00                   425,00      
Adminstração e Impostos 2.800,00                   2.800,00               -             

12.500,00                11.968,43             531,57        
Obs.: Os valores acima contemplam os gastos a serem ressarcidos. 
 



 

 

Contudo, os valores foram justificados na prestação de contas: 
 

• Transporte (R$450,00) – erro de estimação orçamentária (p.19); 
• As contas de Material (R$ 88,20) e Impressões (R$ 55,00) – se deve a uma 

estimação um pouco acima do necessário (p.19); 
• As demais rubricas (R$ 838,37) – se deve a uma participação menor do que 

o planejado (p.19 e 20). 
 

No que tange os gastos com despesas bancárias, verifica-se que está em 
discordância com a Lei 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”). Onde a conta não está registrada em uma instituição financeira publica, 
mas sim numa cooperativa de crédito. E houve a cobrança de tarifas bancárias no 
valor total de R$ 79,45, sendo assim, a Entidade Proponente, possui o direito de 
questionar e requisitar a devolução destes valores que foram desconsiderados da 
prestação de contas. 

 
Verifica-se também um boleto em nome “Gabriela Tridapalli Foes Linhares” 

como comprovação do pagamento de alguns fornecedores. Em diligência àquela 
Entidade, a mesma esclareceu que:  

“A arquiteta e urbanista Gabriela Foés era a Responsável Técnica do 
projeto. Entre outras atividades, a Gabriela ajudou a Direção Financeira do 
IAB/SC com os pagamentos de fornecedores. Devido a que a conta do 
projeto foi aberta depois da execução da Oficina (devido a ineficiências das 
agências bancárias), alguns pagamentos foram realizados de forma 
antecipada por Gabriela Foés. Depois de receber os recursos do CAU/SC na 
conta bancária, o IAB/SC ressarciu a Gabriela Foés através de boleto.” 

 
No confronto entre as receitas e despesas com o projeto, verifica-se uma 

sobra de recursos, que foram devolvidos ao CAU/SC no dia 09/11/2020. 
 
 

Receitas Totais 12.500,00          

Total despesas 11.968,43          

Diferença 531,57                
 
5. ANÁLISE DE EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES 
INTERNO E EXTERNO, NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA, BEM 
COMO DE SUAS CONCLUSÕES E DAS MEDIDAS QUE TOMARAM EM 
DECORRÊNCIA DESSAS AUDITORIAS.  

 
(não aplicável em função do curto espaço de tempo para execução do 

projeto).  
 
6. MANIFESTAÇÃO FINAL: 
 



 

 

Após análise do projeto, plano de trabalho, prestação de contas, diligências 
e, nos termos avaliados e apresentados no presente parecer, esta Comissão 
manifesta entendimento de que a presente parceria realizada através do Termo de 
Fomento nº 09/2019, com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de 
Santa Catarina (IAB/SC), cumpriu sua função e as obrigações previstas no 
instrumento foram executadas pela Proponente no período estabelecido.  
 

Contudo, no intuito de aprimoramento dos procedimentos de seleção dos 
projetos para fomento e facilitação do processo de monitoramento e avaliação do 
cumprimento das metas, esta Comissão recomenda: a) recomendar à entidade que 
requeira a devolução dos valores debitados a título de tarifas bancárias, uma vez 
que nos termos do artigo 51 da Lei nº 13.019/2014, a conta específica aberta em 
Instituição Pública Financeira para movimentar o recurso recebido pelo 
patrocinador, deverá ser isenta de tarifas; b) que o CAU/SC reforce junto às 
entidades parceiras que quaisquer alterações na execução no cronograma físico e 
finaneceiro seja comunicada antecipadamente ao parceiro CAU/SC.  
 

Por fim, encaminhe-se ao Gestor da Parceria para emissão de parecer 
técnico conclusivo.  
 
 
Florianópolis, 12 de novembro de 2020. 
 
 
 

______________________________ 
Everson Martins 

Coordenador da Comissão de Monitoramento  
e Avaliação das parcerias 

 
 

_____________________________ 
Alcenira Vanderlinde 

Membro da Comissão de Monitoramento  
e Avaliação das parcerias 

 
 

_____________________________ 
Olavo Coelho Arantes 

Membro da Comissão de Monitoramento  
e Avaliação das Parcerias 

 
____________________________ 

Alexandre Junckes Jacques 
Membro Suplente da Comissão de Monitoramento  

e Avaliação das parcerias 
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Olavo Coelho Arantes (Dec 1, 2020 19:21 GMT-3)
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