
 

 

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 
 
 

Termo de Fomento nº: 13/2019     Edital nº: 03/2019 
 
Projeto/Evento:  Curso “Como Planejar e Gerenciar uma Obra” 
 
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 13/2019, com vistas a executar o curso “Como Planejar e Gerenciar 
uma Obra”.  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.  
Curso que promove o conhecimento de todos os procedimentos e instrumentos necessários 
para PLANEJAR E GERENCIAR a execução de obra, e obter bom resultado, permitindo você 
atuar em diversas situações neste mercado profissional de execução de obras.  

 
Nossos objetivos são:  

1- Executando obras dos setores: civil, montagens eletromecânicas, instalações, e de 
arquitetura de interiores, atuando como. - Sócio ou funcionário da firma de execução de 
obras; - Ou, executando a obra com um contrato por administração, sem precisar ter uma 
construtora, ou montadora, ou instaladora;  

2- E também pode atuar como: Gerente do dono da obra, que normalmente não entende de 
obra, e precisa de um profissional como nós, para garantir que a firma executante cumpra 
o contrato; 

 
II - A forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão 
atuação em rede;  

 
Programação do projeto: 
• MÓDULO 1  
- Primeira Fase do Gerenciamento: Planejamento e Orçamento da Obra para a Licitação  
- Preparação do Edital para contratação da obra e sua importância no gerenciamento da obra;  
- Fluxograma das atividades de preparação de proposta de preço para Licitação da obra do 
setor público ou privado;  
- Como executar o Orçamento da obra;  
- Conceitos de custos diretos, custos indiretos e do BDI para formação do preço;  
E muitos outros itens.  

 
• MÓDULO 2  
- Segunda Fase do Gerenciamento: Programação da Obra após a Contratação  



 

 

- Preparação dos instrumentos e procedimentos para serem utilizados no controle da obra 
durante a execução: - Diagrama de Precedência tipo PERT-CPM — Prazos das tarefas e 
caminho crítico;  
- Cronograma físico-econômico (ou físico-financeiro);  
E muitos outros itens. 

  
• MÓDULO 3  
- Terceira Fase do Gerenciamento: Operação e Controle da Obra durante a sua execução: 
Aplicação dos instrumentos e procedimentos preparados na segunda fase do gerenciamento 
para o controle da obra: - Instrumentos e procedimentos para operação e controle da obra;  
- Como controlar o prazo da obra;  
- Controle das despesas para obter o lucro desejado. - Modelos de Editais, Propostas, 
Contratos, Como Cobrar o Preço do Gerenciamento.  
E muitos outros modelos de instrumentos e procedimentos.  

 
Carga horária de 12 hora/aula divididos em dois dias. 
13/04 – sexta-feira das 13:00h as 22hs 
14/04 – sábado das 8:00h às 11:00h 

 
 

III - A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  
 

Meta - Realização de curso com a temática do planejamento e gerenciamento de obras. 
Ministrado pelo prof. Dr. Arq. Walter Maffei e com duração de dois dias, totalizando 12 
horas/aula. Evento acontecerá em sala de aula da Universidade do Sul de Santa Catarina 
Unidade Florianópolis. O evento inclui dois intervalos para coffee-break no primeiro dia e um 
intervalo no segundo dia. A expectativa de público é de 50 pessoas.  

 
 

IV - A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a 
aferição do cumprimento das metas;  

 
Meta - 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.”  

 
 
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: 
 

As atividades realizadas estão em sintonia com o conjunto de ações indicadas 
na proposição do projeto. Trouxe destaque para a valorização do saber profissional 
no campo de planejamento e execução de obras com a participação do prof. Dr. Arq. 
Walter Maffei como responsável pelo conteúdo, didática e apresentação dos 
assuntos.  

 
Com um currículo vasto e grande experiência na temática em questão, o 

palestrante certamente agregou ao projeto a partir do seu vasto conhecimento nas 
áreas de planejamento, gestão e execução de obras.   
 

Sob o ponto de vista formativo profissional, apesar de serem conteúdos 
obrigatórios em cursos de arquitetura e urbanismo, nem sempre conseguimos 



 

 

compreender e assimilar todas as situações envolvendo planejamento, gestão e 
execução de obras e/ou de equipes de trabalho. Portanto se faz necessária a 
complementação profissional nestas áreas tão especificas do trabalho do arquiteto 
e urbanista. 
 

Quanto ao público envolvido no projeto, incialmente pensado tanto para 
profissionais formados quanto para estudantes de arquitetura e urbanismo, podemos 
perceber através das fotos do evento que envolveu um grupo bem diversificado, e 
assíduo, pois todos os alunos participaram ativamente dos dois dias segundo lista 
de presença. Não conseguimos afirmar sobre a participação de estudantes.  
 

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 com anuidade do ano 2020 paga R$ 215,00.  
- CAU/SC                               R$375,00 
- UNISUL                               R$500,00 
- Não associados                 R$ 600,00 

 
Encontramos a seguinte afirmação explicando sobre o conjunto denominado 

“CAU/SC”: O valor da inscrição do curso será diferenciando para os profissionais 
Arquitetos e Urbanistas registrados no CAU-SC. 
  

Quanto à meta estabelecida como desejável podemos apontar que ela foi 
plenamente alcançada no que diz respeito ao conteúdo e a logística do curso. Com 
toda a carga horaria cumprida e conteúdos devidamente ministrados.  Porém com 
relação ao público participante, a expectativa era de 50 pessoas, entretanto 
percebemos tanto pelas fotos quanto pela lista de presença e relatos que tivemos 
aproximadamente 15 pessoas participando. Entretanto o número reduzido de 
pessoas provavelmente não comprometeu a qualidade do curso no que diz respeito 
ao conteúdo e logística. As listas de presença apresentadas no prestação de contas 
trazem quinze assinaturas. Não se cumpriu a meta no quantitativo de pessoas 
atingidas que se pretendia com o curso. Também é importante registrar que a 
Proponente buscou ampliar a participação de inscritos, realizando campanhas com 
incentivo de descontos http://iab-sc.org.br/2020/03/super-desconto-curso-maffei-e-
do-yopanan-aproveite/).  

  
Quanto ao impacto para a arquitetura e urbanismo e o beneficio social obtido 

podemos observar que, apesar de um número de participantes abaixo do esperado, 
o curso teve um impacto positivo na formação e atualização de saberes profissionais, 
principalmente no tema central de planejamento, gestão e execução de obras.  
 

Outro ponto que podemos destacar é a troca de experiências que houve entre 
os profissionais participantes do curso. Ampliando o vinculo profissional e 
valorizando a profissão.  
 

http://iab-sc.org.br/2020/03/super-desconto-curso-maffei-e-do-yopanan-aproveite/
http://iab-sc.org.br/2020/03/super-desconto-curso-maffei-e-do-yopanan-aproveite/


 

 

A entidade promotora aplicou questionário de satisfação junto aos 
participantes buscando saber mais quanto às instalações, ao atendimento/pessoal, 
à estrutura e quanto aos objetivos e segundo relatório de prestação de contas a nota 
final (média geral) ficou em 9,09. Sendo as melhores notas destinado ao 
cumprimento dos objetivos do curso, quais sejam: 

• “As razões expectativas apresentadas para o evento foram atendidas?” 
Recebeu média de nota 9,25; 

• “O conteúdo deste evento contribuirá no desenvolvimento de suas 
atividades profissionais?”  Recebeu média de nota 9,50. 

 
Mesmo as avaliações que receberam uma média de nota menor (8,0 relativa 

a qualidade das instalações e 8,08 relativa à qualidade dos equipamentos), ainda, 
assim foi uma avaliação elevada, mas sinaliza que a Proponente precisa atentar-se 
as questões estruturais oferecidas aos participantes.  

  
Quanto à divulgação ficam evidenciadas, no conteúdo do relatório final, que 

aconteceram diversas ações para comunicar o projeto. Em geral todas traziam a 
logomarca do CAU/SC apresentando sempre em primeiro plano esta autarquia. 
Destaque para a divulgação feita através de site e redes sociais (Facebook e 
Instagram da entidade promotora). 

 
Percebemos através de fotos que durante o curso estava presente banner do 

CAU/SC em área de destaque. O CAU/SC esteve presente no curso através da 
participação direta de uma funcionária, colaboradora da Gerência Técnica, arquiteta 
Ana Luiza Caldeira Meira. Destaque também para a abertura do curso com 
participação do assessor especial da presidência, arq. Antônio Couto Nunes.   

 
  O CAU/SC divulgou este projeto em suas redes sociais, principalmente com 
a notícia “Conheça os projetos patrocinados através de editais do CAU em 2019” 
publicado em 17 de dezembro de 2019. 
 
3 - VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: 
 
  O CAU/SC transferiu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) conforme 
aprovado no processo de seleção, no dia 19 de dezembro de 2019. 

 
Patrocinador Orçamento (%) Realizado (%) Diferença (%)

CAU/SC * 5.000,00    70% 5.000,00    68%
Outros Parcerios -              0% -              0%
Entidade Patrocinada ** 2.150,00    30% 2.339,00    32% 189,00     9%

RECEITA TOTAL 7.150,00    100% 7.339,00    100% 189,00     3%  
 

Foi verificado que a receita proveniente das inscrições foi maior do que o 
prevista. 
 
 
 



 

 

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
Compra de passagens aéreas 900,00                      944,70                   44,70-        
Coffee Break 1.020,00                   900,00                   120,00      
Hospedagem 600,00                      570,00                   30,00        

2.520,00                   2.414,70               105,30       
 

A variação é justificada na prestação de contas para os seguintes itens: 
 

• Coffee break (R$ 120,00) – o número de inscrições foi menor do que o 
programado (p. 12); 

• Hospedagem (R$ 30,00) – devido ao orçamento ter sido realizado em período 
distinto ao da reserva (p.12). 
 
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. 

 
No que tange os gastos de 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$ 
57,95. Sendoassim, a Entidade Proponente, possui o direito de questionar e 
requisitar a devolução destes valores que foram desconsiderados da prestação de 
contas. 
 

Na prestação de contas apresentada (pag. 13) a Entidade demonstra um 
comparativo entre as entradas e as despesas do curso. 
 

Receitas Totais 7.339,00            

Total despesas 7.044,70            

Diferença 294,30                
 

A diferença foi depositada na conta do CAU/SC no dia 09/11/2020. 
 
 



 

 

V - 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).  
 
VI – 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 13/2019, 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) que as Comissões de 
Seleção ao avaliarem os projetos inscritos nos editais, possam considerar e validar 
projetos e planos de trabalho com metas quantitativas mais factíveis à realidade do 
objeto; b) 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; c) que 
os editais prevejam a possiblidade de cobrança de inscrição de cursos em projetos 
patrocinados, bem como, que se for permitido o patrocínio de projetos com cobrança 
de taxas de inscrições, que estes valores sejam módicos, estejam devidamente 
descritos no Plano de Trabalho e com comprovação de que  os respectivos recursos 
serão utilizados para manutenção dos trabalho da entidade sem fins lucrativos.   

 
Por fim, encaminhe-se à Gestora 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 
 

Everson Martins (Dec 1, 2020 19:22 GMT-3)

https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAklk9W3jofTLKOqi4x9t03eXaKMS1lhnD


 

 

_____________________________ 

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 

 
 
 
 
 
 

Olavo Coelho Arantes (Dec 1, 2020 19:23 GMT-3)
Olavo Coelho Arantes
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