
 

Parecer Técnico Conclusivo 

 

Acordo de Cooperação Termo de Fomento nº 10/2019 

Projeto/Evento: I Congresso de Direito à Cidade de Santa Catarina.   

Entidade:   INSTITUTO GENTES DE DIREITOS - IGENTES 

Referências: Lei 13.019/2014; Lei 13.204/2015; Decreto 8.726/2016; Resolução 

CAU/BR 94/2014 

 

I – análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no 
plano de trabalho (art. 63 do Decreto 8726) 

Conforme análise, o Edital de Chamada Pública nº 03/2019 tinha como objeto:  

“projetos relevantes, de âmbito municipal e/ou estadual, que promovam o 
conhecimento, o fortalecimento e a formação continuada do profissional em Arquitetura 
e Urbanismo no estado de Santa Catarina” 

A execução do projeto I Congresso de Direito à Cidade de Santa Catarina 

através do Instituto Gentes De Direitos – IGENTES,  realizado na Assembleia Legislativa 

do Estado de Santa Catarina nos dias 09 e 10 de dezembro 2019 (conforme 

programação prevista no plano de trabalho), fomentou o debate acerca do Direito à 

Cidade, promovendo o conhecimento e aprimoramento das formações profissionais 

acadêmicas e atuação prático- profissionais entre diversas áreas de atuação 

profissional, dentre elas a Arquitetura e Urbanismo. A temática abordada está 

relacionada diretamente à atuação dos Arquitetos e Urbanistas no seu cotidiano, através 

das suas atribuições técnicas de Planejamento Regional e Urbano, atividades 

relacionadas à Habitação de Interesse Social e outras previstas na Lei 12.378/2010. 

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, 

conforme análise do Plano de Trabalho, verificação do(s) relatório(s) técnico(s) de 

monitoramento e avaliação, relatório financeiro, relatório de execução do objeto 

apresentado pela OSC, e nos documentos acostados, observa-se que:  

Em relação às temáticas propostas e abordadas no Congresso, confirma-se o 

cumprimento das datas, períodos, e temas apresentados, assim como a meta dos 

palestrantes mencionados no Plano de Trabalho, salvo pelo comparecimento da 

professora Erminia Maricato, que devido a problemas de saúde foi substituída pelo 

palestrante Padre Vilson Groh, conforme relatório de execução do projeto. Assim, 

constata-se  que os objetivos de abordar o direito à cidade, função social da propriedade 



 

urbana, direito à moradia, estatuto da cidade, investimentos públicos na cidade, 

regularização fundiária urbana, ações possessórias coletivas, ZEIS, áreas urbanas 

consolidadas, lei de assistência técnica em habitação de interesse social, papel da 

defensoria pública nas ações coletivas, segurança pública x moradia, mobilidade e 

acessibilidade e experiências de regularização fundiária urbana em Santa Catarina, 

foram devidamente atendidos, assim como a participação dos membros do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, de modo que o Projeto conseguiu trazer esses 

profissionais como palestrantes na programação do evento, como se observa: Ministério 

Público de Santa Catarina, Ministério Público Federal, Comissão de Direitos Humanos 

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Santa Catarina, Advogados 

representantes de institutos urbanísticos, Justiça Federal, Defensoria Pública e 

Arquitetos, abrangendo diversas áreas de atuação.  

Destaca-se ainda, o cumprimento em relação à participação de profissionais 

intérprete de libras nas palestras promovidas, de modo a prover a inclusão dos 

participantes com deficiência auditiva.  

De acordo com o relatório técnico da comissão de monitoramento e avaliação no 

que se refere ao número de participantes, o Plano de Trabalho aprovado previa 500 

pessoas para o 1º dia de evento e 350 pessoas para o 2º dia do Congresso, o que não 

ocorreu. No entanto, ao observar a prestação de contas, contando com as inscrições 

online e inscrições presenciais, o evento contou com um público de aproximadamente 

300 (trezentas) pessoas. Esta gestora está de acordo com o relatório da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, no sentido de que não se pode desconsiderar outros 

números de alcance do Evento, conforme segue: 

 

 “A visualização via facebook do I congresso de Direito à Cidade alcançou 8.112 
pessoas, pelo site das inscrições (Evento Brite) foram 2.093 visualizações e 331 
inscrições online, mais de 2.000 visualizações pelos links via Whatsapp, 39 inscrições 
presenciais (nos dias do evento) com o público total de aproximadamente 300 pessoas. 
Todo o Congresso fora transmitido ao vivo, de forma on-line, através do site do 

patrocinado e site do Coletivo Maruim” 

 

Além disso, todo o material produzido está disponível na plataforma YouTube 

através da página da entidade proponente para visualização e apreensão do conteúdo. 

Tem-se, portanto, que a meta de público presencial não foi atingida conforme previsto 

no Plano de Trabalho, porém se for somar o atingimento direto de público 

(presencialmente) e indireto de público (à distância), os números são superiores ao 

estimado.  



 

Com relação à não obtenção de lucro, a meta foi devidamente cumprida, uma 

vez que a participação foi gratuita a todos e os únicos recursos recebidos em formato 

de patrocínio do CAU/SC ou doação de outros parceiros, serviu exclusivamente para 

cobrir os custos do evento.  

No tocante as contrapartidas, conforme relato da comissão de avaliação e 

monitoramento:  

“No tocante às contrapartidas relativas ao item 6.1., inciso I, do Termo de 
Fomento (Inserção da marca institucional do CAU/SC nas peças de mídia e divulgação 
do projeto referenciando a participação do CAU/SC no seu financiamento;), identifica-se 
que os primeiros materiais produzidos pela proponente não tiveram a inserção da marca 
institucional do CAU/SC nas peças de divulgação. 

(...) 

a Entidade proponente esclarece que “o pouco tempo entre a assinatura do 
Termo de Fomento dia 06/12/2019 e a realização do evento (09/12/2019), também trouxe 
insegurança para os organizadores, dado o risco de não ser aprovado o projeto”. De fato, 
ao observar o tempo da classificação preliminar do projeto, aprovação do plano de 
trabalho, e necessidade de diligenciamentos solicitados pela Comissão de Seleção do 
Edital de Chamada Pública nº 03/2019, tardou um pouco a finalização do processo para 
assinatura do Termo de Fomento. A Entidade proponente também esclareceu que o local 
já estava reservado e não podia adiar o evento, necessitando executar a divulgação do 
evento.  

 Por outro lado, o fato da Entidade ser selecionada e ter seu plano de 
trabalho aprovado, ainda não é garantia definitiva da assinatura da parceria, portanto, 
não tinha também a Entidade autorização para poder confeccionar os materiais com a 
logomarca do patrocinado. Neste sentido, justifica-se os primeiros materiais 
confeccionados não possuírem a logomarca do CAU/SC.” 

Desse modo, torna-se justificado o não cumprimento integral da contra partida 

de “Inserção da marca institucional do CAU/SC nas peças de mídia e divulgação o 

projeto” sendo a segunda contrapartida “Participação em mesa de  debate” contemplada 

com a fala institucional da Conselheira do CAU/SC Claudia Elisa Poletto, Coordenadora 

da Comissão Especial de Assistência Técnica em Habitação Social – CATHIS, a qual 

foi palestrante de uma das mesas do Congresso: “A participação da Coordenadora da 

CATHIS na mesa intitulada: Mobilidade ATHIS e experiências”.  

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria cumpriu 

parcialmente as metas com justificativas satisfatórias às não alcançadas previstas no 

Plano de Trabalho.   

II - impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas (§ 1º do art. 55 
do Decreto 8726); 

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que: 



 

O I Congresso de Direito à Cidade de Santa Catarina, realizado através do 

Instituto Gentes De Direitos – IGENTES, trouxe grande impacto social e cultural, uma 

vez que promoveu o debate e fomentou o conhecimento sobre temas fundamentais ao 

exercício da Arquitetura e Urbanismo e relacionados ao Direito à Cidade, abordando 

desde o conhecimento sobre os marcos regulatórios até o aprofundamento da formação 

continuada no sentido de debater qual cidade é possível vislumbrar no futuro. Aos 

profissionais de Arquitetura e Urbanismo o evento trouxe uma oportunidade ímpar de 

aprimorar e aprofundar os conhecimentos interligados à profissão em diversos 

aspectos, além da troca de experiência com profissionais de outras áreas, o que permitiu 

o enriquecimento do debate, uma vez que a multidisciplinariedade está presente no 

cotidiano dos Arquitetos(as) e Urbanistas.  Neste sentido, tem-se o cumprimento do 

resultado de “Promover a produção de conhecimento, objetivando a formação 

continuada que oriente o exercício profissional e seu aperfeiçoamento, prioritariamente.” 

 

Em relação ao impacto econômico, alinhado ao Plano de Trabalho, como já 

mencionado, o evento foi gratuito aos participantes, sendo o recurso do CAU utilizado 

para as despesas de custeio e realização do evento, este foi realizado em local público 

e contou com apoiadores e organizadores trabalhando de forma voluntária. No que se 

refere à análise das receitas, despesas e comprovantes apresentados, o Parecer 

Técnico Financeiro conclui:  

 
"Apesar da divergência identificada entre os valores estimados do projeto no Formulário 
de Solicitação de patrocínio e no Plano de Trabalho, as despesas do projeto totalizaram 
R$ 14.600,00. O valor patrocinado pelo CAU/SC de R$ 10.000,00 não ultrapassou o 
limite de 70% do valor total do projeto estipulado no Edital.  
 
Vale destacar que houve divergências significativas de valor e de itens não previstos, 
relativos às despesas previstas do projeto frente às efetivamente realizadas. Tal fato não 
compromete a gestão financeira do projeto, mas chama-se a atenção para que se 
busque aproximar ao máximo a previsão do plano de trabalho da execução real. (grifo 
nosso) 
 
 
Item de despesa  Data de Emissão  Valor em reais  
Passagem aérea 
Ermínia Maricato (ida 
e volta SP – Fpolis)  

09/10/2019  440,88  

Diária Ermínia 
Maricato  

21/10/2019  400,00  

Copos, pratinhos, 
garfinhos, guardanapo  

27/11/2019  61,40  

Autenticações e 
reconhecimento de 
firma em cartório  

21/10/2019  72,93  

IBDU vôo Betãnia  31/10/2019  397,48  



 

IBDU vôo Rosane  30/10/2019  444,72  
 
Por conta da natureza dos itens de valores mais significativos, como as passagens 
aéreas, julga-se tal fato aceitável, devido à necessidade de compra antecipada. 
  
Conforme orientação do “ANEXO II – Orientações prestação de contas patrocínio” do 
Edital, “todos os documentos fiscais devem estar destinados à instituição 
patrocinada, com o respectivo destaque do CNPJ e Razão Social, não sendo válidos 
documentos em nome de terceiros ou de Pessoas Físicas, exceto aqueles que 
necessariamente são nominais (como bilhetes de passagens, por exemplo). Os mesmos 
devem trazer a descrição clara e sucinta do serviço ou produto, o título do projeto e o 
número do Termo de Fomento. ”  
 
Porém, verificou-se a falta da informação do título do projeto e número do termo de 
fomento aos quais o respectivo serviço/produto destinava-se nos comprovantes fiscais. 
Tal fato sugere uma ressalva na prestação de contas.” 
 

 

 Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria gerou impacto 

social e cultural esperados, além de benefícios relacionados à formação continuada dos 

Arquitetos (as) e Urbanistas. No entanto, destaco conforme parecer financeiro, a 

necessidade de maior correspondência entre os valores estimados e efetivados na 

prestação de contas das parcerias realizadas, bem como orientação prévia em relação 

a necessidade de se fazer constar o título do projeto e o nº do termo de fomento nos 

comprovantes fiscais. Os impactos econômicos do evento foram positivos no sentido de 

tornar o evento gratuito aos participantes e de grande abrangência, tendo em vista a 

transmissão online e disponibilização do conteúdo no canal Youtube. 

 
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); e 

Não foi realizada pesquisa de satisfação, tendo em vista que o prazo de vigência 

da parceria é inferior a 12 meses, contudo, o I Gentes apresentou através do relatório 

de prestação de contas uma declaração sobre o grau de satisfação do público 

participante:  

 “ Em todos os momentos da realização do Congresso, o grau de satisfação dos 

participantes foi alta. Todos se pronunciaram no sentido de que o Congresso foi 

excelente, que os palestrantes eram especialistas no assunto, que contribuíram na 

aprendizagem dos temas. Que a organização do evento foi impecável. Foi muito positiva, 

a transmissão ao vivo de todo o Congresso, inclusive com a linguagem de sinais, fator 

que causou elogios. O público ficou satisfeito em saber que estava sendo gravado e que 



 

será transmitido via Youtube, e que poderá consultar posteriormente como um banco de 

dados (...) ” 

 Foi realizado, no entanto, um apontamento quanto à época de realização do 

evento sendo sugerido que nos próximos Congressos a organização, 

preferencialmente, opte por períodos que antecedam ao mês de dezembro, neste 

sentido a entidade declarou “ A única crítica recebida foi em relação as datas, por ser 

final de ano, muitos compromissos profissionais e escolares, sugerindo que o próximo 

Congresso seja em meados de novembro”, sendo que eventual insatisfação não implica 

rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual 

tomada de decisão futura sobre parcerias similares. 

 

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, inclusive mediante realização de outras 

parcerias e captação de recursos de outras fontes de financiamento, tendo em vista a 

participação e o apoio de diversas entidades e movimentos no evento, além da 

relevância do tema e sua transversalidade com inúmeras áreas profissionais.  

Em complemento, a entidade se manifestou no relatório de prestação de contas, 

informando sobre sua intenção em fazer um “Caderno Memorial” com o conteúdo 

produzido no I Congresso de Direito à Cidade de Santa Catarina para distribuição ao 

público em geral, de modo a fornecer um material de consulta como resultado do evento. 

Outro aspecto em destaque, foi o convite que a entidade recebeu para realizar um 

evento similar na cidade de Chapecó incluindo oficinas, de acordo com os temas 

discutido no Congresso.  

Deste modo, fica evidenciado que o objeto da parceria tem grande chances de 

ser aplicado em outros formatos, em outras oportunidades e com elevado grau de 

desenvolvimento abordando temas relacionados à Arquitetura e Urbanismo e/ou outras 

profissões. 

 

V – conclusão 

Diante do exposto e após verificado o CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO 

sugiro a APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS. 

As ressalvas recomendadas neste relatório consistem em: 



 

 maior correspondência entre os valores estimados e efetivados na 

prestação de contas das parcerias realizadas; 

 inserção do título do projeto e o nº do termo de fomento na apresentação 

dos comprovantes fiscais das parcerias realizadas; 

Ao CAU/SC para aperfeiçoamento dos próximos editais de Chamada Pública 

recomenda-se: 

 definição em edital sobre o prazo mínimo entre a assinatura do termo de 

fomento e execução do projeto, de modo a evitar prejuízo na execução 

do projeto, contrapartida e despesas previstas; 

 

Encaminho o processo autos à Presidência deste Conselho para julgamento e 

decisão, em conformidade com o art. 69 do Decreto MROSC.  

 

 

 

Florianópolis, 12 de novembro de 2020. 

 

 

 

 Nayana Maria de Oliveira  
Gestora da Parceria do Edital 

de Chamada Pública nº 
03/2019 

 

 


