
 

Parecer Técnico Conclusivo 

 

Acordo de Cooperação Termo de Fomento nº 15/2019 

Projeto/Evento: Curso de Projeto: “Comercialização, Orçamento do Preço e Gestão”   

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 

 

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 tem 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 Curso “Comercialização, Orçamento do Preço e Gestão” 

através do Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento Santa Catarina – IAB/SC, 

realizado na Universidade do Sul de Santa Catarina- Unisul nos dias 13 e 14 de 

dezembro de 2019, tinha como objetivo:  

 

“Ampliar a participação do escritório no mercado, comercializando mais e 

melhores projetos e serviços. Montar propostas de preço para qualquer tipo e 

dimensão de projeto ou serviço, simples ou complexo, para atender bem o 

escritório e o cliente. Orçar preços dos projetos e serviços para os clientes com 

base nos custos do escritório e não uma porcentagem do custo da obra que 

atenda às necessidades do cliente e do escritório. Gerenciar projetos e serviços 

para obter maior rentabilidade possível. ” 

 

Como metas a serem atingidas a entidade estabeleceu:  

 

“O Curso será realizado e organizado pelo IAB/SC, com apoio Institucional da 

UNISUL e do CREDCREA. Unisul fornecerá o empréstimo da Sala do Curso e o 

CREDCREA com a divulgação e fornecimento de pastas do Curso.  



 

• Carga horária de 12 hora/aula divididos em dois dias. 13/12 - sexta-feira das 

13:00h as 22hs 14/12 - sábado das 8:00h às 11:00h. O evento inclui dois 

intervalos para coffee-break no primeiro dia e um intervalo no segundo dia. 

• 50 inscrições sendo 40 profissionais da área de arquitetura e urbanismo, 10 

estudantes de arquitetura e urbanismo.  

• Perfil do público: Arquitetos e Urbanistas e Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo. ” 

Quanto a definição dos indicadores para o cumprimento das metas, a entidade 

estabeleceu:  

“Esta meta será aferida através de relatório do curso contendo: fotografias, 

descrição das atividades, planilha de despesas realizadas, lista de presença e o 

registro dos participantes. ”  

 

Neste sentido, 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 entidade e nos documentos acostados, observa-

se que: 

O curso foi ministrado dentro do escopo estabelecido no Plano de Trabalho, com 

três módulos abrangendo o conteúdo e a metodologia desenvolvida pelo Prof. Dr. Arq. 

Walter Maffei, com vasta experiência na área, totalizando 12 horas de curso e 

disponibilização de material didático. A entidade realizou nos intervalos o coffee break 

conforme previsto. 

Em relação ao conteúdo abordado, verifica-se que está relacionado diretamente 

à área de atuação dos Arquitetos e Urbanistas no seu cotidiano, através das suas 

atribuições técnicas de Projeto, Orçamento e Gestão elencadas no art. 2º na Lei 

12.378/2010 e pormenorizadas na Resolução nº 21 do CAU/BR.  

Quanto ao público-alvo, a expectativa era de 50 pessoas, no entanto, conforme 

apontado pelo Relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação e no mesmo 

entendimento desta gestora, a lista de presença e o relatório de prestação de contas da 

entidade confirmam a participação de 08 pessoas no primeiro dia e 07 no segundo dia, 

porém o número reduzido de pessoas, por si só, não tem o condão de comprometer a 

qualidade do curso no que diz respeito ao conteúdo e logística, além disso é possível 

confirmar a satisfação dos participantes através da avaliação aplicada.  

Com relação as contrapartidas, tem -se o cumprimento das metas através da cessão do 

espaço para realização do evento, a divulgação do CAU como patrocinador nas peças 

publicitárias (cartaz, flyers, banner no local do evento e website da entidade), no 

desconto aplicado para os Arquitetos e Urbanistas e atendimento no que se refere a 



 

cessão de espaço para representantes do CAU/SC na mesa de abertura solene com 

direito a fala.  

 Com relação ao desconto aplicado e o pagamento de inscrições, conforme 

destacado no Relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação: 

 

“O formulário de solicitação de patrocínio não traz claramente a informação sobre 

ser um curso gratuito ou com adesão mediante pagamento de inscrição.  

Porém, durante a divulgação do curso ficou evidenciado que se tratava de um 

curso pago, com adesão através inscrição individual. Segundo o site da entidade 

promotora temos os seguintes valores:  

- Associados IAB                 R$ 400,00 

- CAU/SC                             R$500,00 

- CREDCREA                      R$560,00 

- UNISUL                             R$560,00 

- Não associados               R$ 800,00 

 

Não encontramos nenhuma explicação sobre a diferença de preços para 

arquitetos com registro no CAU e “não associados” ao IAB. 

 

O Edital nº 03/2019 da CEF não estabelece expressamente a vedação sobre a 

cobrança de inscrições para os projetos propostos, bem como a diferenciação de 

valores entre profissionais Arquitetos e Urbanistas, todavia é notório que essa 

informação é essencial para avaliação dos projetos quando submetidos à avaliação da 

Comissão de Seleção. Dado o contexto, faz-se aqui uma ressalva para que os próximos 

editais tragam a previsão expressa sobre a obrigatoriedade da OSC informar a 

cobrança, ou não, de valores de inscrição, e nos casos de cobrança o detalhamento das 

informações, possibilitando assim melhor avaliação da comissão de seleção.   

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: 

Conforme pontuado do Relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação o curso 

de Projeto Comercialização, Orçamento do Preço e Gestão “teve um impacto positivo 

na formação e atualização de saberes profissionais, principalmente no tema central de 



 

Comercialização, Orçamento do Preço e Gestão. Outro ponto que podemos destacar é 

a troca de experiências que houve entre os profissionais participantes do curso. 

Ampliando o vínculo profissional e valorizando a profissão. ”  

 O curso trouxe a capacitação e aperfeiçoamento na área de Projeto, 

especificamente na parte de Comercialização, Orçamento e Gestão, conhecimentos 

essenciais para a sustentabilidade das atividades técnicas realizadas pelos Arquitetos 

e Urbanistas no seu cotidiano. Neste sentido, verifica-se o cumprimento do projeto no 

sentido de contribuir para a qualificação e atualização profissional, promovendo a 

formação continuada e o desenvolvimento profissional.  

 

Em relação ao impacto econômico, apesar das inscrições cobradas, a entidade 

patrocinada não possui fins lucrativos, além disso possível verificar que o valor 

arrecadado com inscrições informado no Relatório de Prestação de Contas da entidade 

“R$ 1.925,00” é inferior ao valor da contribuição da entidade para realização do curso 

“R$ 2.150,00”.  

 No que se refere à análise das receitas, despesas e comprovantes 

apresentados, o Parecer Técnico Financeiro conclui:  

 

“Do valor de investimento correspondente à Entidade, R$ 2.008,26, o montante 

de R$ 1.950,00, resultante de inscrições para o curso foram depositados em 

outra conta da entidade, conforme apresentado após diligencia. Os valores foram 

recebidos antes da abertura de conta especifica. 

As despesas do projeto totalizaram R$ 6.694,19. O valor patrocinado pelo 

CAU/SC de R$ 5.000,00 ultrapassou o limite de 70% do valor total do projeto 

estipulado no Edital, a diferença foi devolvida ao CAU/SC em 09/11/2020. 

Dentre os valores previstos com divergência, há passagens aéreas, valor este 

que por conta da natureza do serviço pode sofrer alteração sem aviso prévio por 

parte da prestadora de serviço, julgando-se tal fato aceitável, bem como os 

demais itens justificados. O pagamento da despesa de coffee break, R$ 

765,00, foi pago utilizando outra conta bancária da entidade, no dia 

23/12/2019. Com a justificativa de que em virtude da realização do curso ter sido 

nos dias 13 e 14 de dezembro de2019, “o pagamento na conta não especifica 

do curso, com a aproximação da data de aprovação do Plano de Ensino e a data 

da abertura da Conta específica do Curso”. Entretanto, na mesma data foi feito 

uma tentativa de pagamento a outro fornecedor do projeto conforme 

demonstrado no extrato bancário. 

A utilização de mais de uma conta para a movimentação dos recursos 

descaracteriza a “conta corrente específica” para os projetos, no entanto, 



 

não estava claro no Edital a proibição de cobrança de inscrições para execução 

de projetos realizados através de cursos. No que tange os gastos com 

despesas bancárias, verifica-se o descumprimento do art. 51 da Lei 

13.019/2014, que estabelece: “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”, isso 

porque a conta da entidade não está registrada em uma instituição financeira 

pública, mas sim em uma cooperativa de crédito. Ademais, ocorreu uma 

cobrança de tarifas bancárias no valor total de R$ 26,50. Assim, a Entidade 

Proponente, possui o direito de questionar e requisitar a devolução destes 

valores que foram desconsiderados da prestação de contas. ” 

  

 Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria gerou impacto 

econômico e social esperados, haja vista o objeto do edital nº 03/2019. Os objetivos 

relacionados à formação continuada dos Arquitetos (as) e Urbanistas foi atingido. 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 a orientação prévia sobre a necessidade de conta específica para 

movimentação financeira e informações sobre despesas bancárias nos termos da 

legislação vigente.  

 
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 

Foi realizada pesquisa de satisfação visando o aperfeiçoamento das ações 

desenvolvidas pela entidade por meio de formulário específico sobre o Curso de Projeto: 

“Comercialização, Orçamento do Preço e Gestão”   no qual se constatou a média geral 

de 9,65 em relação ao curso promovido. Conforme relatório da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação:  

 

“A entidade promotora aplicou questionário de satisfação junto aos participantes 

buscando avaliações quanto às instalações, ao atendimento/pessoal, à estrutura 

e quanto aos objetivos e segundo relatório final de prestação de contas a nota 

final (média) ficou em 9,65. Com algumas notas máximas (nota 10) o 

questionário traz uma visão positiva sobre os temas de instalações, 



 

atendimento/pessoal, estrutura, objetivos, etc. A pior nota foi 8,88, única nota 

abaixo de nove e foi dada no quesito “qualidade das instalações”. 

 

Com isso, percebe-se um alto grau de satisfação dos participantes em relação ao curso 

ministrado, sobretudo no que diz respeito ao conteúdo e a aplicabilidade deste no dia a 

dia do profissional Arquiteto e Urbanista, sendo necessária para os próximos eventos 

maior atenção nas questões estruturais oferecidas aos participantes.  

 

 

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 a realização de outros cursos 

relacionados a diferentes atividades técnicas dos Arquitetos e Urbanistas previstas no 

art. 2º da Lei 12.310/2020. 

 O desenvolvimento e aperfeiçoamento da formação continuada dos Arquitetos (as) e 

Urbanistas trazem inúmeros benefícios em relação a valorização da categoria e a 

melhor prestação do serviço à sociedade que pode usufruir da qualificação e atualização 

dos profissionais nos mais diversificados campos de atuação da Arquitetura e 

urbanismo.  

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

aplicado em outros formatos, em outras oportunidades e com diversos conteúdos, 

aprimorando assim o conhecimento dos Arquitetos (as) e Urbanistas sobre os variados 

campos de atuação da profissão.   

 

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; 

 observância em relação ao disposto no art. 51 da Lei 13.019/2014 “conta 

corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira 

pública determinada pela administração pública”;  



 

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

encaminhamentos, 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, abertura de contas e demais trâmites da parceria; 

 definição em edital sobre a obrigatoriedade da OSC informar a cobrança, 

ou não, de valores de inscrição, e nos casos de cobrança, o detalhamento 

das informações no formulário de inscrição, possibilitando melhor 

avaliação da comissão de seleção; 

 esclarecer a entidade sobre a possibilidade de requerer a restituição dos 

valores pagos em relação às tarifas bancárias nos termos do art. 51 da 

Lei 13.019/2014.  

 

Encaminho o processo autos à Presidência deste Conselho para julgamento e 

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

 

 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 Nayana Maria de Oliveira  
Gestora da Parceria do Edital 

de Chamada Pública nº 
03/2019 

 

 


