
 

 

Ata da Reunião Virtual (com participação on-line dos membros, conforme estabelece a 1 
Deliberação Plenária CAU/SC nº 526/2020) da Comissão de Monitoramento e Avaliação 2 
das Parcerias do CAU/SC Data: 28/08/2020  - Horário: 09:00 às 13h – Via Plataforma 3 
Zoom.  4 
 5 
Participantes: Conselheiro Everson Martins (Coordenador), Alcenira Vanderlinde (Gerente 6 
Geral), Filipe Lima Rockenbach (Gerente Administrativo Financeiro); Alexandre Junckes 7 
Jacques (Analista – membro suplente); Yve Sarkis Costa   (assistente – membro suplente). 8 
 9 
Pauta 01) Analise sobre o pedido de prorrogação do prazo de execução do objeto do 10 
Termo de Fomento nº 02/2019: Trata-se do projeto “construindo dignidade”, cuja 11 
execução constitui-se de ações para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e 12 
famílias vulneráveis moradoras do loteamento São Judas Tadeu em Laguna/SC, tendo 13 
como resultado a construção de banheiros/unidades sanitárias. Em 17 de agosto, a 14 
Comissão de Monitoramento e Avaliação já havia feito um webinar com o Arquiteto e 15 
Urbanista responsável Técnico do Projeto e o responsável legal da Entidade Proponente, 16 
na qual foi possível acompanhar uma explanação completa sobre o andamento do projeto. 17 
Na sequência, a  Entidade enviou o ofício nº 06/2020 ao CAU/SC, reforçando o ofício 18 
anterior (de 30/03/2020), no qual faz uma exposição de motivos sobre a necessidade de 19 
ampliação do prazo do TF nº 02/2020, em função dos impactos causados pela pandemia 20 
da Covid-19. Após análise da documentação apresentada, a Comissão compreendeu que 21 
a Parceira apresentou fundamentos de mérito que confirma a manutenção do interesse 22 
público do CAU/SC em continuar com a parceria e posterior execução completa do objeto. 23 
Os motivos foram amplamente expostos e comprovados pela Entidade, uma vez que as 24 
medidas de segurança sanitária impostas pela situação pandêmica no Estado, impede a 25 
execução das etapas dentro do cronograma inicialmente previsto, causados por pura 26 
impossibilidade de reunião de pessoas, o que configura uma situação de força maior, não 27 
podendo a Entidade ser penalizada. Assim, a Comissão decidiu por referendar o pedido da 28 
Entidade para postergação do Termo de Fomento até 30 de julho de 2021. O Termo de 29 
Fomento completará um ano em 04 de novembro de 2020. Em sendo aprovado a 30 
prorrogação do prazo para execução, a entidade deverá prestar contas parcialmente ao 31 
completar o prazo de um ano de assinatura do termo de fomento (04/11/2020), nos termos 32 
da Lei nº 13.019/2014. Pauta 02)  Análise sobre o pedido de prorrogação do prazo de 33 
execução do objeto da Termo de Fomento nº 11/2019. A parceira AECON solicita ao 34 
parceiro CAU/SC, através do ofício nº 23/2020, de 24/07/2020, a prorrogação do prazo 35 
para execução do objeto (Curso Gestão de Obras) do TF nº 11/2019 até março de 2021. 36 
Alega que todos os serviços estavam contratados (palestrante, local, coffee, materiais) e 37 
inscritos confirmados, cujo curso seria ministrado nos dias 20 e 21 de março de 2020, 38 
porém com o Decreto de Calamidade Pública editado pelo Governo de Santa Catarina 39 
(que proibiu a realização de atividades com aglomeração de pessoas), com vigência a 40 
partir de 18 de março de 2020, a Entidade ficou impossibilitada de realizar o curso, 41 
situação que perdura até o momento. Considerando os argumentos trazidos pela Entidade, 42 
e que esta Comissão reuniu-se com a representante da Entidade em Webinar realizado em 43 
17/08/2020, oportunidade que foi possível monitorar mais detalhadamente o andamento da 44 
execução do objeto da parceria, compreende-se que fica o mantido o interesse público do 45 
CAU/SC e da Entidade em continuar com a parceria e concluir o projeto para atingimento 46 
das metas. Sendo assim, a Comissão de Monitoramento e Avaliação entende necessário a 47 
postergação do prazo para execução do projeto até 31 de março de 2021, bem como, a 48 
entidade deverá prestar contas parciais ao completar um ano de assinatura do Termo de 49 
Fomento, em 06/12/2020, nos termos da Lei 13.019/2014. Pauta 03) Análise sobre o 50 
pedido do IAB/SC relativo ao Termo de Fomento nº 14/2019. O parceiro IAB/SC previa 51 
a execução do objeto do TF nº 14/2019, que consistia no curso “A concepção estrutural e a 52 



 

 

arquitetura”, o qual estava previsto no cronograma do projeto para dia 27/03/2020. Em 53 
função da pandemia da COVID-19, por imposição dos decretos governamentais foi 54 
cancelado. Agora a Entidade oficiou o parcerio CAU/SC (ofício nº 15/2020) solicitação a 55 
revogação do projeto, e pede orientações para devolução do recurso. Em webinar 56 
realizado com o Presidente e o Vice Presidente interino na Entidade, em 17/08/2020, 57 
ambos argumentaram que diante dos impactos e das restrições impostas, a Entidade não 58 
terá como executar o objeto nos termos aprovados. Salientaram também, que o curso 59 
estaria sendo revisado pelo Palestrante, o qual disponibilizaria no formato on-line, com 60 
custos operacionais diferenciados, não justificando o valor patrocinado pelo CAU/SC. 61 
Informou também que não houve execução do cronograma financeiro até então, 62 
viabilizando a devolução do valor patrocinado (R$ 5.000,00) na íntegra ao CAU/SC. A 63 
Entidade alegou ainda que o Palestrante é do grupo de risco, e que mesmo que seja 64 
possível o retorno à atividades presenciais, o Palestrante não poderia comparecer 65 
pessoalmente. O respectivo Edital de Chamada Pública nº 03/2019, previa na cláusula 66 
19.7 que “Os recursos de patrocínio serão devolvidos ao CAU/SC pelo proponente: I. Caso 67 
o projeto não seja executado na íntegra e totalidade”, bem como, o artigo 52 da Lei 68 
13.019/2014 estabelece que “Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da 69 
parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 70 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no 71 
prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 72 
especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração 73 
pública.” Neste sentido, em estando a Proponente do projeto impossibilitada de cumprir a 74 
execução do objeto da parceria, por situações que fogem a sua governabilidade, e para 75 
que não haja prejuízos ao Parceiro CAU/SC, esta Comissão opina pela rescisão do Termo 76 
de Fomento, com imediata devolução do recurso ao CAU/SC nos termos do artigo 52 da 77 
Lei nº 13.019/2014. Pauta 04) Conclusão o Relatório de Monitoramento e Avalição do 78 
Termo de Fomento nº 10/2019: Foram agregadas as informações solicitadas na reunião 79 
anterior, bem como, identificado que a Entidade cumpriu o diligência de fornecimento do 80 
extrato bancário consolidado. Após análise e discussão a Comissão concluiu:  “Nos termos 81 
avaliados e apresentados no presente parecer, esta Comissão manifesta entendimento de 82 
que a presente parceria realizada através do Termo de Fomento nº 10/2019, com o 83 
Instituto Gentes de Direitos, cumpriu sua função e as obrigações previstas no instrumento 84 
foram cumpridas pela Proponente no período estabelecido. Contudo, no intuito de 85 
aprimoramento dos procedimentos de seleção dos projetos para fomento e facilitação do 86 
processo de monitoramento e avaliação do cumprimento das metas, esta Comissão 87 
recomenda: a) Que as Comissões de Seleção ao avaliarem os projetos inscritos nos 88 
editais, possam considerar e validar projetos e planos de trabalho com metas quantitativas 89 
mais factíveis à realidade do objeto; b) Que os editais tenham um processo de seleção 90 
com prazos mais rígidos, no sentido de não comprometer os prazos de início das 91 
parcerias; c) recomendar à entidade que requeira a devolução dos valores debitados a 92 
título de tarifas bancárias, uma vez que nos termos do artigo 51 da Lei nº 13.019/2014, a 93 
conta específica aberta em Instituição Pública Financeira para movimentar o recurso 94 
recebido pelo patrocinador, deverá isenta de tarifas. Por fim, encaminhe-se à Gestora da 95 
Parceria para emissão de parecer técnico conclusivo”. Pauta 05) Análise da Parceria 96 
firmada através do Termo de Fomento nº 13/2019: Foi iniciada a análise da parceria que 97 
possui como objeto o patrocínio para execução do Curso “Como Planejar e Gerenciar uma 98 
Obras”. O membro Everson fez uma explanação com a descrição sumária das atividades e 99 
metas estabelecidas e uma análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e 100 
do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com 101 
base nos indicadores aprovados no plano de trabalho. Será dada continuidade na próxima 102 
reunião, onde a Comissão analisará os documentos comprobatórios das despesas 103 
apresentadas na prestação de contas. Nada mais, lavra-se a presente que após lida e 104 



 

 

aprovada,  será assinada e publicada no Portal Transparência do CAU/SC. Florianópolis, 105 
28 de agosto de 2020.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 106 
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Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 

 

Termo de Fomento: 10/2019 

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

Entidade:   Instituto Gentes de Direitos 

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

CAU/BR 94/2014 

 

I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas (informações retiradas 
do Plano de Trabalho elaborado pela Entidade Proponente): 

O Relatório de Monitoramento e Avaliação refere-se ao projeto que se constituiu 

na realização do “I Congresso de Direito à Cidade de Santa Catarina”. Nos parâmetros 

de análise desta Comissão, incialmente, resgata-se a descrição sumária das atividades 

apresentadas pela Proponente, constantes do Plano de Trabalho aprovado na fase de 

seleção, à saber: 

”I. Descrição da realidade objeto da parceria e demonstração do nexo entre 
esta realidade e o projeto a ser executado e as metas a serem atingidas: 

“O IGENTES - Instituto Gentes de Direitos, de Florianópolis, entidade civil, sem 

fins   lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 32.881.673/0001-94, é um instituto 

composto por estudantes e profissionais do direito que acreditam, defendem e 

lutam por um mundo melhor. 

Na intenção de aliar a prática e a teoria estas pessoas criaram, no dia 10 de 

dezembro de 2018, dia Mundial dos Direitos Humanos, o IGENTES. Este dia 

possui importância histórica pois, em 1948, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Considerando que a ONU, por meio da ONU-Habitat, recentemente criou a Nova 

Agenda Urbana (A/RES/71/256*), adotada em outubro de 2016, na Conferência 

das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável – 

HABITAT III e no intuito de celebrar nosso primeiro ano de existência, iremos 

debater o relevante tema: "Direito à moradia e o direito à cidade", realizando, nos 

dias 9 e 10 de dezembro de 2019, o Primeiro Congresso de Direito à Cidade de 

Santa Catarina, em Florianópolis. 



 
 

Queremos cativar membros do judiciário e do ministério público, profissionais e 

estudantes de direito e de arquitetura, visando discutir à cidade, estudar os marcos 

regulatórios, debater que cidade queremos no presente e no futuro e que cidades 

são possíveis, possibilitando para todos e todas o aprofundamento do assunto e o 

aprimoramento de suas formações acadêmicas e de suas atuações prático-

profissionais. 

Esse congresso não terá objetivo de ter lucro, e será com entrada gratuita, com 

transmissão online, com o fim maior de fazer o debate sobre o direito à cidade, 

buscando principalmente a qualificação dos estudantes e profissionais do direito e 

arquitetos/urbanistas, para atuação teórica e prática na área. 

No congresso serão debatidos temas como: função social da propriedade urbana, 

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

cidade, regularização fundiária urbana, ações possessórias coletivas no CPC, 

ZEIS áreas urbanas consolidadas, ATHIS - lei da assistência técnica de habitação 

social, papel da defensoria pública nas ações coletivas, segurança pública x 

moradia, mobilidade e acessibilidade - cidade para todos/as, experiências de 

regularização fundiária urbana em SC, todos temas de interesse do CAU/SC, 

mostrando que a parceria entre o Igentes e o CAU, estará promovendo o bem 

comum e uma cidade mais sustentável e ética.” 

 Em relação às metas estabelecidas pela Proponente, consta do Plano de 

Trabalho: 

 “III. A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas: 

Metas quantitativas de pessoas: 

25 palestrantes aproximadamente; 

500 convidados no 1° dia; 

350 convidados no 2° dia; 

Metas quantitativas de dinheiro: 

O IGENTES, conforme seu regulamento, não possui intenção de obter lucro. 

Os valores a serem recebidos através da chamada pública do CAU/SC, são os 

valores necessários para as despesas de custeio do evento que estão 

pormenorizadas ao longo deste documento.” 

 No Plano de Trabalho contém a definição de indicadores aos quais seriam 

utilizados para complementar a aferição do cumprimento das metas, senão vejamos: 



 
 

“IV. A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem 
utilizados para aferição do cumprimento das metas: 

Relatórios, flyers, documentos de divulgação, notas fiscais, recibos, contra-

recibos, comprovantes, e-mails, notificações, mensagens de whatsapp, 

mensagens eletrônicas, e quaisquer outros documentos aptos a comprovar o 

cumprimento das metas e a correta aplicação dos valores obtidos neste edital.”  

 

II - 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: 

Como se depreende e devidamente comprovado, o evento aconteceu na 

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em 09 e 10 de dezembro de 2019. 

Na ocasião, o CAU/SC enquanto patrocinador, teve a oportunidade de palestrar numa 

das Mesas de Debate, como convidado.  

Em relação às temáticas propostas e abordadas no Congresso, verifica-se 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. O conteúdo abordado na extensa programação dos dois dias de evento 

contribuiu significativamente para capacitação dos profissionais em arquitetura e 

urbanismo e produção dos espaços urbanos nas cidades. Portanto, dentro do escopo 

proposto pelo edital de chamada pública nº 03/2019. 

Outro objetivo era envolver membros do Poder Judiciário e do Ministério 
Público, o que se percebe que o Projeto conseguiu contemplar introduzindo 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 de diversas áreas de atuação. 

No que tange às metas estabelecidas pela Entidade, identifica-se que:  



 
 

 a) Participação de 25 palestrantes aproximadamente: número foi superado, 

considerando o número descrito da Prestação de Contas, onde somando todas mesas 

do evento que continham convidados palestrantes, mediadores e debatedores.  

b) 500 convidados no 1° dia de evento e 350 convidados no segundo dia de 

evento: no Plano de Trabalho aprovado a Entidade sugeriu uma estimativa de um 

público de até 850 (oitocentos e cinquenta) pessoas participantes. Ao observar a 

prestação de contas, contando com as inscrições on line e inscrições presenciais, o 

evento contou com um público de aproximadamente 300 (trezentas) pessoas. Embora 

a Proponente tenha indicado o público como uma estimativa de até 850 pessoas, pode-

se afirmar que a meta de público direto participando presencialmente no evento não foi 

atingida.  

Contudo, não se pode desconsiderar outros números de alcance do Evento: “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”.  

Tem-se, portanto, se for somar o atingimento direto de público (presencialmente) 

e indireto de público (à distância), números bem superiores ao estimado. 

c) Não obtenção de lucro: meta 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 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. Inclusive, registra-se que na 101ª 

Plenária do CAU/SC, o Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros, fez o questionamento 

sobre o material divulgado na mesa central do Evento, cujo banner não constava a 

logomarca do CAU/SC. Em diligência à verificação dos materiais divulgados e fotos 

constantes na prestação de contas, de fato, identifica-se claramente que não consta a 

logomarca do patrocinador do projeto (ver figura a seguir): 

 



 
 

 
 
Ademais, na própria prestação de constas, 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.  

 Mas o fato de não constar a logomarca nos banners confeccionados 

anteriormente à assinatura do Termo de Fomento, não foi obstáculo, para que após a 

assinatura do Termo de Fomento, todos os materiais de divulgação constassem a 

logomarca do CAU/SC como patrocinador. Senão vejamos algumas publicações que 

comprovam a divulgação: 

 

 



 
 

a. Inscrição do evento nas redes: 

 
 
 

b. Youtube: 



 
 

 
c. Divulgação dos palestrantes: 

 

Para complementar o monitoramento desta parceria, acrescenta-se o relato 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: a efetivação do Direito à Cidade, trouxe a fala 
institucional da comissão e dos projetos coletivos do CAU/SC que se correlacionam ao 
tema. A coordenadora falou dos 3 Editais lançados no ano de 2019, em um dos quais o 
evento IGENTES foi contemplado na realização desse evento. Também comentou das 
ações de 2019 que a comissão realizou visando a formação de uma cultura em ATHIS 
e a universalização da arquitetura, com acesso de todas e todos. Sobre as plataformas 
de participação coletiva onde as Câmaras Temáticas, inclusive uma de Habitação, 
Direito e Acesso à Cidade, participam ativamente no respaldo técnico às comissões. O 
planejamento da CATHIS para 2020 também foi lembrado na continuidade da 
construção de subsídios para a implementação da ATHIS como uma política pública, 
mercado de trabalho, na relação com a universidade e na mediação de conflitos. Foram 
citados os exemplos do Termo de Cooperação Técnica firmado com a prefeitura de 
Chapecó, os cursos de capacitação técnica ofertados pela comissão em 2019, o 
seminário para março de 2020 sobre Residência em Arquitetura Social e o ingresso do 
documento de AMICUS CURIAE desenvolvidos para processo de reintegração de 
posse.” 

Ademais, importante registrar a abrangência do público participante do Congresso: 
Florianópolis (maior público), Tubarão, Chapecó, Otacílio Costa, Itapema, Rio do Sul, 
Balneário Camboriú, Luiz Alves, Jaraguá do Sul, Blumenau, Laguna, Rio Negrinho. Bem 
como, cidades de outros Estados: Curitiba (PR), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), 
Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Nova Petrópolis (RS), Campo Grande (MS).  

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública: 

O CAU/SC depositou à Entidade o valor de R$ 10.000,00 assim que a mesma 
forneceu o número da conta específica para depósito.  

IV - 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 ou acordo de cooperação: 

 Considerando que Entidade não atingiu as metas de público presencialmente no 
Evento, esta Comissão entendeu também avançar para análise dos documentos 
comprobatórios das despesas apresentadas. Para tanto, vai se valer do Parecer Técnico 
Financeiro exarado por Analista Financeiro do CAU/SC, o qual segue anexado ao 
presente Relatório.  

 Em síntese, após ter realizado a 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.  
 



 
 

 
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.” 
 

 
 Na sequência, o parecerista apresenta um histórico de diligências feitas à 
Entidade para saneamento de informações em fase de prestação de contas: 
 

• Apresentar extrato bancário da conta corrente específica do projeto (Agência 
0016-7 / Conta corrente 74.199-X), desde sua abertura até seu 
encerramento.  

 
Histórico:  
Justificaram a não apresentação devido ao contexto da pandemia COVID-19 que 
impossibilita a obtenção do extrato junto à agência bancária. Explicaram que 
após a normalização da situação, farão a solicitação e atenderão a diligência.  
 
Tal diligência foi solicitada por e-mail nas datas: pela primeira vez em 
31/03/2020, sendo cobrado o envio novamente em 09/06/20, 24/07/2020. E na 
data de 28/07/2020, o extrato bancário foi enviado ao CAU/SC, porém apenas 
com a posição do mês de fevereiro/2020, com saldo “zero” e sem movimentação 
no período citado. Então em 29/07/2020 foi respondido à Entidade que enviasse 
o extrato bancário desde o dia de abertura até a data de hoje ou respectiva data 
de encerramento da mesma. No aguardo (29/07/2020).  
 



 
 

• Identificar financiadores do valor R$ 1.136,70. O relatório de prestação de 
contas apresenta que as fontes de receita do projeto provenientes de 
doadores individuais somam R$ 3.631,96, entretanto apenas R$ 2.095,26 
foram identificados (serviços/produtos e fornecedor), considerando que o 
valor de R$ 400,00 foi glosado desta prestação de contas.  

 
Histórico:  
Diligência atendida em 10/04 por meio de e-mail enviado, constando como anexo 
a Declaração do doador do valor de R$ 1.136,70. (já atualizado o parecer, acima)  
• Apresentar comprovante de devolução do valor de R$ 400,00 referente ao 

item “Diária da palestrante Ermínia Maricato”, haja vista que a palestrante 
não pode comparecer ao evento, não fazendo jus ao recebimento do valor e 
por este motivo o valor foi glosado.  

 
Histórico:  
Diligência atendida em 10/04 por meio de e-mail enviado, constando como 
anexo o comprovante de depósito do valor de R$ 400,00 de Ermínia T M 
Maricato (agência 4849-6 conta 43519-8) ao Instituto G D – IGENTES 
(agência 16-7 conta 72977-9) no dia 05/04/2020. Destaco que a devolução 
não foi para a conta corrente específica do projeto, mas e isso se justifica 
pois a mesma já tinha sido encerrada na data da devolução. (já atualizado o 
parecer, acima)” 

 
 Conforme descrito pelo Analista, dos três diligenciamentos, dois pontos foram 
atendidos, restando pendente o primeiro item, qual seja o “extrato bancário da conta 
corrente consolidada” que englobe o período desde de sua abertura até o encerramento. 
 

Consta que em 27/08/2020, a Entidade Proponente apresentou o extrato 
consolidado (da abertura ao encerramento) atendendo à diligência, a qual sua 
complementação e análise financeira poderá ser complementada pela Gestora da 
presente parceria, por oportunidade da confecção do parecer técnico conclusivo. 

 
Por fim, cabe destacar que ao analisar o extrato bancário, identificou-se que o 

Banco do Brasil, debitou na conta duas tarifas (R$ 54,95 – tarifa manutenção contas + 
R$ 52,35 – Renovação Cadastro = R$ 107,30) bancárias, as quais são proibidas pela 
Lei nº 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”). Sendo 
assim, a Entidade Proponente, possui o direito de questionar e requisitar a 
devolução destes valores.   
 
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:  

Nos termos avaliados e apresentados no presente parecer, esta Comissão 
manifesta entendimento de que a presente parceria realizada através do Termo de 
Fomento nº 10/2019, com o Instituto Gentes de Direitos, cumpriu sua função e as 
obrigações previstas no instrumento foram cumpridas 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) Que 
os editais tenham um processo de seleção com prazos mais rígidos, no sentido de não 
comprometer os prazos de início das parcerias; c) 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 isenta de 
tarifas. 

Por fim, encaminhe-se à Gestora da Parceria para emissão de parecer técnico 
conclusivo.  

 

Florianópolis, 28 de agosto de 2020. 

 

 

______________________________ 

Everson Martins 
Coordenador da Comissão de Monitoramento  

e Avaliação das Parcerias 
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Alcenira Vanderlinde 
Membro da Comissão de Monitoramento  

e Avaliação das Parcerias 
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e Avaliação das Parcerias 
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Everson Martins (Sep 1, 2020 19:54 ADT)

FILIPE LIMA ROCKENBACH (Sep 2, 2020 09:11 ADT)
FILIPE LIMA ROCKENBACH

https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAwdhQ77bm6nUpfhnaGZLoiKJfuh8PtaOq
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAwdhQ77bm6nUpfhnaGZLoiKJfuh8PtaOq
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAwdhQ77bm6nUpfhnaGZLoiKJfuh8PtaOq
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAwdhQ77bm6nUpfhnaGZLoiKJfuh8PtaOq
https://adobefreeuserschannel.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAwdhQ77bm6nUpfhnaGZLoiKJfuh8PtaOq


TF 10-2019 - Relatório de Monitoramento e
Avaliação - 28-08
Final Audit Report 2020-09-02

Created: 2020-09-01

By: Wilson Molin Junior (corti@causc.gov.br)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAwdhQ77bm6nUpfhnaGZLoiKJfuh8PtaOq

"TF 10-2019 - Relatório de Monitoramento e Avaliação - 28-08" 
History

Document created by Wilson Molin Junior (corti@causc.gov.br)
2020-09-01 - 7:48:24 PM GMT- IP address: 186.222.60.2

Document emailed to Everson Martins (vicepresidente@causc.gov.br) for signature
2020-09-01 - 7:49:49 PM GMT

Email viewed by Everson Martins (vicepresidente@causc.gov.br)
2020-09-01 - 10:51:03 PM GMT- IP address: 191.179.142.35

Document e-signed by Everson Martins (vicepresidente@causc.gov.br)
Signature Date: 2020-09-01 - 10:54:37 PM GMT - Time Source: server- IP address: 191.179.142.35

Document emailed to FILIPE LIMA ROCKENBACH (geraf@causc.gov.br) for signature
2020-09-01 - 10:54:39 PM GMT

Email viewed by FILIPE LIMA ROCKENBACH (geraf@causc.gov.br)
2020-09-02 - 12:11:18 PM GMT- IP address: 186.249.193.123

Document e-signed by FILIPE LIMA ROCKENBACH (geraf@causc.gov.br)
Signature Date: 2020-09-02 - 12:11:43 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.249.193.123

Document emailed to Alcenira Vanderlinde (gergeral@causc.gov.br) for signature
2020-09-02 - 12:11:45 PM GMT

Email viewed by Alcenira Vanderlinde (gergeral@causc.gov.br)
2020-09-02 - 1:25:04 PM GMT- IP address: 189.4.107.162

Document e-signed by Alcenira Vanderlinde (gergeral@causc.gov.br)
Signature Date: 2020-09-02 - 1:26:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.4.107.162



Document emailed to Alexandre Junckes Jacques (alexandre.jacques@causc.gov.br) for signature
2020-09-02 - 1:26:19 PM GMT

Email viewed by Alexandre Junckes Jacques (alexandre.jacques@causc.gov.br)
2020-09-02 - 1:26:45 PM GMT- IP address: 189.4.100.111

Document e-signed by Alexandre Junckes Jacques (alexandre.jacques@causc.gov.br)
Signature Date: 2020-09-02 - 1:43:41 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.4.100.111

Document emailed to Yve Sarkis (yve.sarkis@causc.gov.br) for signature
2020-09-02 - 1:43:43 PM GMT

Email viewed by Yve Sarkis (yve.sarkis@causc.gov.br)
2020-09-02 - 1:45:15 PM GMT- IP address: 189.4.79.134

Document e-signed by Yve Sarkis (yve.sarkis@causc.gov.br)
Signature Date: 2020-09-02 - 1:45:38 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.4.79.134

Signed document emailed to Wilson Molin Junior (corti@causc.gov.br), Alcenira Vanderlinde
(gergeral@causc.gov.br), Yve Sarkis (yve.sarkis@causc.gov.br), Alexandre Junckes Jacques
(alexandre.jacques@causc.gov.br), and 2 more
2020-09-02 - 1:45:38 PM GMT


