
 

 

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: 23/09/2020  - Horário: 14:00 às 16h – Via Plataforma 3 
Zoom.  4 
 5 
Participantes: Conselheiro Everson Martins (Coordenador), Alcenira Vanderlinde (Gerente 6 
Geral), Filipe Lima Rockenbach (Gerente Administrativo Financeiro); Olavo Coelho Arantes 7 
(Analista Administraivo Financeiro).  8 
 9 
Pauta 01) Análise sobre o pedido de remanejamento de recurso  do Termo de 10 
Fomento nº 08/2019: trata-se do projeto “Casa E.R.S. – Estudo de Caso e Criação de 11 
Metologia para Prática de Athis”, cuja metodologia e plano de ação para denselvovimento 12 
do objeto da parceria pela  Entidade IAB – Núcleo Criciuma, necessitou de adequações em 13 
decorrência da pandemia da Covid-19. Na data de 17 de agosto, a CMA realizou webinar 14 
com representantes da entidade para monitorar o andamento da parceria e, na 15 
oportunidade, foi relatado que o evento de lançamento da cartilha teria que ser realizada 16 
no formato on-line (à distância), bem como, a cartilha teria um conteúdo um pouco mais 17 
extenso do que o previsto inicialmente, adicionando custo à confecção da mesma. Para 18 
tanto, a Entidade Parceira oficiou o CAU/SC em 14 de setembro de 2020, solicitando o 19 
remanejamento de recursos da seguinte forma: a) “Revisão de textos: com disponibilidade 20 
maior de tempo,  a cartilha teve um adicional de 20 páginas, com isso o valor de revisão de 21 
texto passou de R$ 300,00 para R$ 650,00”. Ou seja, teve um acréscimo de R$ 350,00. 2) 22 
“Logistica para evento de lançamento do manual e vídeo: Devido a proibição sanitária e 23 
bom senso diante da pandemia, o evento presencial será substituído por uma live para 24 
divulgação e apresentação da cartilha para o público. O valor do evento presencial seria de 25 
R$1.100,00 e com a novo modo de apresentação será reajustado para  R$750,00”. Ou 26 
seja, teve uma redução de custo de R$ 350,00. Observando que apenas houve alteração 27 
com remanejamento de valores, sem custo adicional às partes, não causando prejuízo e 28 
mantendo o interesse público, bem como, em obediência ao artigo 57 da Lei 13.019/2014 29 
(“O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 30 
metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original”), a CMA avalia 31 
e opinia pela concordância do remanejamento do recurso, via apostilamento da parceria. 32 
Segue à Presidência para autoriação. Pauta 02) Análise sobre o pedido de prorrogação 33 
do prazo de execução em função da pandemia da Covid do Termo de Fomento nº  34 
06/2019. Trata-se do projeto “Vários Mundos – Burle Marx das Paisagens”. Em  35 
17/08/2020 a CMA realizou webinar com representante da Entidade para monitorar o 36 
andamento da execução do projeto. O CAU/SC já havia autorizado a prorrogação de prazo 37 
em 13 de dezembro de 2019  para execução do objeto até março de 2020, uma vez que, 38 
após assinatura do Termo de Fomento, as aulas do calendário escolar do  ensino 39 
fundamental e médio já estavam finalizando, não sendo possível mais encaixar as agendas 40 
para realizar as intervenções teatrais nas escolas. Em 2020, a Entidade conseguiu fechar o 41 
calendário das agendas, porém em função da pandemia, que cessou todas as atividades 42 
escolares em meados de março até o presente momento, a entidade não pode concluir a 43 
execução do objeto. Em 18 de março de 2020, o CAU/SC interrompeu os prazos 44 
administrivos, inclusive das parcerias. Em 01 de junho de 2020, foi retomado o prazo da 45 
respectiva parceria, bem como, postergado até 30 de setembro de 2020 o prazo para 46 
execução. Ocorre que, as regras sanitárias continuam vigentes, bem como, as aulas não 47 
foram retomadas no formato presencial. Neste sentido, a Entidade parceira, em 15 de 48 
setembro,  oficiou o CAU/SC solicitando nova prorrogação para que possa executar o 49 
objeto: “Vem pelo presente requerer a prorrogação da vigênica do termo de fomento cujos 50 
planos de ação estão em fase intermediária, faltam três apresentações teatrais para 51 
execução do projeto Vários Mundos – Burle Marx Além das Paisagens, para a data a ser 52 



 

 

estabelecida tão logo a situação começar a normalizar e não haja mais restrições para 53 
eventos teatrais ou concentração depúblico, e possamos agendar as ações faltantes. (...) “. 54 
A CMA após análise definiu: a) que encontra-se devidamente justificada a impossibilidade 55 
de execução do objeto durante a pandemia da Covid-19; b) que permanece o interesse da 56 
patrocinada em executar o objeto na sua integralidade; c) que fica mantido o interesse do 57 
CAU/SC em fomentar a inciativa e concluir a execução do objeto; d) que, para garantia do 58 
monitoramento, a postergação do prazo deverá se dar com data determinada, até 30 de 59 
abril de 2021, considerando que possivelmente as aulas presenciais devam ser retomadas 60 
em 2021, e a entidade precisa de um período inicial para concluir os reagendamentos; e) 61 
que ao completar um ano de assinatura do Termo de Fomento, a entidade deverá prestar 62 
contas parciais ao CAU/SC nos termos da Lei nº 13.019/2014, para fins de fiscalização e 63 
monitoramento da parceria. f) encaminhe-se ao Conselho Diretor e Plenário para 64 
autorização da prorrogação. Nada mais havendo a tratar lavra-se a presente, que após lida 65 
e aprovada erá asintura e publicada no portal transparência. Florianópolis, 23 de setembro 66 
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.x.x.x.x.x.x.x.x. 67 
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