
 

 

Ata da Reunião Virtual (com participação on-line dos membros, conforme estabelece a 1 
Deliberação Plenária CAU/SC nº 550/2020) da Comissão de Monitoramento e Avaliação 2 
das Parcerias do CAU/SC Data: 12/11/2020  - Horário: 09:00 às 13h – Via Plataforma 3 
Zoom.  4 
 5 
Participantes: Conselheiro Everson Martins (Coordenador), Alcenira Vanderlinde (Gerente 6 
Geral); Olavo Coelho Arantes (Analista Administrativo Financeiro); Alexandre Junckes 7 
Jacques (Analista Administrativo Financeiro), membro suplente em substituição ao Filipe 8 
Lima Rockenbach que encontra-se em férias. 9 
 10 
Pauta 01) Análise sobre a parceria firmada através do Termo de Fomento nº 01/2019. 11 
Trata-se de parceria firmada com o instituto Comunitário Grande Glorianópolis – ICOM 12 
(entidade âncora do Movimento Nacional Ods - Santa Catarina), para desenvolvimento do 13 
projeto “Fortalecimento Institucional da Agenda 2030 em Santa Catarina no ano de 2019”. 14 
Após análise, verificou-se que as metas foram cumpridas a contento, bem como, o 15 
benefício social obtido em razão do objeto impactou significativamente para o 16 
desenvolvimento e fortalecimento da agenda 2030 em 2019  no Estado de Santa Catarina. 17 
Conclui-se portanto, que mais pessoas, mais organizações públicas e privadas e mais 18 
profissionais em Santa Catarina, passaram a conhecer e aplicar no seu cotidiano boas 19 
práticas de sustentabilidade. Na análise sobre a a execução financeira, antes de concluir, 20 
foi definido pelo diligenciamento para esclarecimentos sobre: a) Apresentar extrato 21 
bancário consolidado da conta corrente específica do projeto, desde sua abertura até seu 22 
encerramento. b) Qual o motivo para a variação na receita proveniente do CAU/SC? C) Por 23 
que houve variação na contratação de alguns serviços com a previsão inicial?   Pauta 02) 24 
Continuação da análise, após diligência, do Termo de Fomento nº 07/2019. Após 25 
análise do projeto, plano de trabalho, prestação de contas, diligências (as quais foram 26 
cumpridas e estão descritas no Parecer) a Comissão manifesta entendimento de que a 27 
presente parceria realizada através do Termo de Fomento nº 07/2019, com o Instituto de 28 
Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina (IAB/SC), cumpriu sua função e as 29 
obrigações previstas no instrumento foram executadas pela Proponente no período 30 
estabelecido. Contudo, no intuito de aprimoramento dos procedimentos de seleção dos 31 
projetos para fomento e facilitação do processo de monitoramento e avaliação do 32 
cumprimento das metas, esta Comissão recomenda: a) que as Comissões de Seleção ao 33 
avaliarem os projetos inscritos nos editais, possam considerar e validar projetos e planos 34 
de trabalho com metas quantitativas mais factíveis à realidade do objeto; b)recomendar à 35 
entidade que requeira a devolução dos valores debitados a título de tarifas bancárias, uma 36 
vez que nos termos do artigo 51 da Lei nº 13.019/2014, a conta específica aberta em 37 
Instituição Pública Financeira para movimentar o recurso recebido pelo patrocinador, 38 
deverá ser isenta de tarifas. c) que o CAU/SC reforce junto às entidades parceiras que 39 
quaisquer alterações na execução no cronograma físico e finaneceiro seja comunicada 40 
antecipadamente ao parceiro CAU/SC. O Parecer foi aprovado por unanimidade. Pauta 41 
03) Continuação da análise, após diligência do Termo de Fomento nº 09/2019. Após 42 
análise do projeto, plano de trabalho, prestação de contas, diligências (as quais foram 43 
cumpridas e estão descritas no Parecer), a Comissão manifesta entendimento de que a 44 
presente parceria realizada através do Termo de Fomento nº 09/2019, com o Instituto de 45 
Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina (IAB/SC), cumpriu sua função e as 46 
obrigações previstas no instrumento foram executadas pela Proponente no período 47 
estabelecido. Contudo, no intuito de aprimoramento dos procedimentos de seleção dos 48 
projetos para fomento e facilitação do processo de monitoramento e avaliação do 49 
cumprimento das metas, esta Comissão recomenda: a) recomendar à entidade que 50 
requeira a devolução dos valores debitados a título de tarifas bancárias, uma vez que nos 51 
termos do artigo 51 da Lei nº 13.019/2014, a conta específica aberta em Instituição Pública 52 
Financeira para movimentar o recurso recebido pelo patrocinador, deverá ser isenta de 53 
tarifas; b) que o CAU/SC reforce junto às entidades parceiras que quaisquer alterações na 54 



 

 

execução no cronograma físico e finaneceiro seja comunicada antecipadamente ao 55 
parceiro CAU/SC.  Pauta 04) Inicío da análise sobre a parceria firmada através do 56 
Termo de Fomento nº 12/2019. Nâo houve tempo hábil. Será retomada na próxima 57 
reunião. Pauta 05) Continuidade de análise, após diligência, do Termo de Fomento nº 58 
13/2019. Após análise do projeto, plano de trabalho, prestação de contas a Comissão 59 
manifestou entendimento de que a presente parceria realizada através do Termo de 60 
Fomento nº 13/2019, com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa 61 
Catarina (IAB/SC), cumpriu sua função e as obrigações previstas no instrumento foram 62 
executadas pela Proponente no período estabelecido. Contudo, no intuito de 63 
aprimoramento dos procedimentos de seleção dos projetos para fomento e facilitação do 64 
processo de monitoramento e avaliação do cumprimento das metas, esta Comissão 65 
recomenda: a) que as Comissões de Seleção ao avaliarem os projetos inscritos nos 66 
editais, possam considerar e validar projetos e planos de trabalho com metas quantitativas 67 
mais factíveis à realidade do objeto; b) recomendar à entidade que requeira a devolução 68 
dos valores debitados a título de tarifas bancárias, uma vez que nos termos do artigo 51 da 69 
Lei nº 13.019/2014, a conta específica aberta em Instituição Pública Financeira para 70 
movimentar o recurso recebido pelo patrocinador, deverá ser isenta de tarifas; c) que os 71 
editais prevejam a possiblidade de cobrança de inscrição de cursos em projetos 72 
patrocinados, bem como, que se for permitido o patrocínio de projetos com cobrança de 73 
taxas de inscrições, que estes valores sejam módicos, estejam devidamente descritos no 74 
Plano de Trabalho e com comprovação de que  os respectivos recursos serão utilizados 75 
para manutenção dos trabalho da entidade sem fins lucrativos.  Pauta 06) Continuidade 76 
de análise, após diligência, do Termo de Fomento nº 15/2019. Após análise do projeto, 77 
plano de trabalho, prestação de contas, diligências e, nos termos avaliados e apresentados 78 
no parecer, esta Comissão manifesta entendimento de que a presente parceria realizada 79 
através do Termo de Fomento nº 15/2019, com o Instituto de Arquitetos do Brasil – 80 
Departamento de Santa Catarina (IAB/SC), cumpriu sua função e as obrigações previstas 81 
no instrumento foram executadas pela Proponente no período estabelecido. Contudo, no 82 
intuito de aprimoramento dos procedimentos de seleção dos projetos para fomento e 83 
facilitação do processo de monitoramento e avaliação do cumprimento das metas, esta 84 
Comissão recomenda: a) que as Comissões de Seleção ao avaliarem os projetos inscritos 85 
nos editais, possam considerar e validar projetos e planos de trabalho com metas 86 
quantitativas mais factíveis à realidade do objeto; b) recomendar à entidade que requeira a 87 
devolução dos valores debitados a título de tarifas bancárias, uma vez que nos termos do 88 
artigo 51 da Lei nº 13.019/2014, a conta específica aberta em Instituição Pública 89 
Financeira para movimentar o recurso recebido pelo patrocinador, deverá ser isenta de 90 
tarifas; c) que os editais prevejam a possiblidade de cobrança de inscrição de cursos em 91 
projetos patrocinados, bem como, que se for permitido o patrocínio de projetos com 92 
cobrança de taxas de inscrições, que estes valores sejam módicos, estejam devidamente 93 
descritos no Plano de Trabalho e com comprovação de que  os respectivos recursos serão 94 
utilizados para manutenção dos trabalhos da entidade sem fins lucrativos.  Nada mais 95 
havendo a tratar lavra-se a presente, que após lida e aprovada será assinada e publicada 96 
no Portal Transparência. Florianópolis, 12 de novembro de 2020.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 97 
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e Avaliação das parcerias 

 
_____________________________ 

Alcenira Vanderlinde 
Membro da Comissão de Monitoramento  

e Avaliação das parcerias 
 

Everson Martins (Dec 1, 2020 19:18 GMT-3)

https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAO4LEyCpJhmPGEYZUmE8Etfwe2rIl07jK
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAO4LEyCpJhmPGEYZUmE8Etfwe2rIl07jK


 

 

 
_____________________________ 

Olavo Coelho Arantes 
Membro da Comissão de Monitoramento  
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