
 

 

Ata da Reunião da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias do CAU/SC 1 
Data: 22/04/2021  - Horário: 14:00 às 16h – Virtual, via Plataforma Teams.  2 
  3 
Participantes: Filipe Lima Rockenbach (Gerente Administrativo e Financeiro), Jaime 4 
Teixeira Chaves (Gerente Geral), Larissa Milioli (Assessora Especial da Presidência), Olavo 5 
Coelho Arantes (Analista Administrativo Financeiro). 6 
  7 
Pauta 01) Revisar o relatório referente ao TF nº 12/2019. Trata-se de parceria com o 8 
Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina (IAB-SC) para execução 9 
do curso “Planos Diretores e Zoneamento Municipal para Arquitetos e Urbanistas e 10 
Sociedade”.  Em virtude da identificação de um erro na análise financeira, este retornou à 11 
comissão para reanálise. Após reanálise financeira do ponto de inconsistência, a comissão 12 
mantém o entendimento de que a presente parceria realizada por meio do Termo de 13 
Fomento nº 12/2019, com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa 14 
Catarina (IAB/SC), cumpriu sua função e as obrigações previstas no instrumento foram 15 
executadas pela Proponente no período estabelecido. Contudo, no intuito de aprimoramento 16 
dos procedimentos de seleção dos projetos para fomento e facilitação do processo de 17 
monitoramento e avaliação do cumprimento das metas, esta comissão recomenda: a) 18 
recomendar à entidade que requeira a devolução dos valores debitados à título de tarifas 19 
bancárias, uma vez que nos termos do artigo 51 da Lei nº 13.019/2014, a conta específica 20 
aberta em Instituição Pública Financeira para movimentar o recurso recebido pelo 21 
patrocinador, deverá ser isenta de tarifas; b) recomendar ao CAU/SC que os editais 22 
prevejam ou não a possibilidade de cobrança de inscrição de cursos em projetos 23 
patrocinados, bem como, que se for permitido o patrocínio de projetos com cobrança de 24 
taxas de inscrições, que estes valores sejam módicos, estejam devidamente descritos no 25 
Plano de Trabalho e com comprovação de que  os respectivos recursos serão utilizados para 26 
manutenção dos trabalhos da entidade sem fins lucrativos. Pauta 02) Análise de pedidos 27 
pendentes: Trata-se de pedidos feitos no final do ano de 2020, sendo analisados agora na 28 
primeira reunião da comissão de 2021. O TF nº 05/2020 foi firmado com o Instituto de 29 
Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina (IAB-SC) para execução de 30 
“Diretrizes para implementação da Lei de ATHIS no enfrentamento da pandemia COVID-19 31 
nos municípios catarinenses: um estudo a partir de Chapecó”. A comissão convalida a 32 
alteração do plano de trabalho pretendida, uma vez que não se manifestou previamente e já 33 
houve a prestação de contas nesse sentido, com alteração dos gastos solicitados. O TF nº 34 
06/2020 foi firmado com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina 35 
(IAB-SC) para execução de “Desenvolvimento de plataforma digital georreferenciada e 36 
colaborativa para o mapeamento de grupos e comunidades em situação de vulnerabilidade 37 
socioambiental nos municípios da área conurbada de Florianópolis”. A comissão convalida 38 
a alteração do plano de trabalho pretendida, uma vez que não se manifestou previamente e 39 
já houve a prestação de contas nesse sentido, com alteração dos gastos solicitados. O TF 40 
nº 07/2020 foi firmado com o Instituto COURB para execução de “Inclusão Socioambiental 41 
na Pandemia Covid 19”. A comissão convalida o pedido de extensão do prazo de conclusão. 42 
O TF nº 09/2020 foi firmado com o Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo 43 
Morro do Fortunato para execução de “Ponto de Higienização e Lavatório Coletivo”. A 44 
comissão convalida a alteração do plano de trabalho pretendida, uma vez que não se 45 
manifestou previamente e já houve a prestação de contas nesse sentido, com a extensão 46 
do prazo de conclusão. Pauta 03) Definir forma de atuação em relação à prestação de 47 
contas dos apoios institucionais. Foi definido que em virtude destes projetos não 48 
envolverem a transferência de recursos, estes serão analisados com após o estudo dos 49 
projetos que envolvem a transferência de recursos e que possuem prazos mais rígidos. 50 
Pauta 04) Definir forma de atuação em relação a prestação de contas parcial de contas 51 
dos TFs nº 02/2019, 06/2019 e 11/2019. Registra-se a ciência do recebimento do relatório 52 
parcial apresentado pela entidade Sindicato dos Empregados no Comércio de Laguna, o 53 



 

 

que atende ao disposto na legislação e que será dado conhecimento ao Gestor do TF nº 54 
02/2019, sendo que a comissão emitirá o relatório técnico de monitoramento e avaliação, 55 
quando receber a prestação de contas final, para efeitos de análise da parceria celebrada. 56 
Registra-se a ciência do recebimento do relatório parcial apresentado pela entidade Grupo 57 
Elementos em Cena, o que atende ao disposto na legislação e que será dado conhecimento 58 
ao Gestor do TF nº 06/2019, sendo que a comissão emitirá o relatório técnico de 59 
monitoramento e avaliação, quando receber a prestação de contas final, para efeitos de 60 
análise da parceria celebrada. Registra-se a ciência do recebimento do relatório parcial 61 
apresentado pela entidade Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Concórdia e da 62 
Microrregião, o que atende ao disposto na legislação e que será dado conhecimento ao 63 
Gestor do TF nº 11/2019, sendo que a comissão emitirá o relatório técnico de monitoramento 64 
e avaliação, quando receber a prestação de contas final, para efeitos de análise da parceria 65 
celebrada. Pauta 05) Definir forma de atuação em relação a prestação de contas dos 66 
TFs nº 09/2019, 11/2019, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020. Será feita a análise 67 
preliminar das prestações de contas do ponto de vista financeiro, por ordem de recebimento, 68 
e posteriormente serão distribuídas aos membros da comissão para análise e apresentação 69 
da proposta de relatório técnico de monitoramento e avaliação. Pauta 06) Entidades com 70 
atraso na entrega das prestações de contas. A comissão definiu pelo encaminhamento 71 
de e-mail de notificação, assim que constatado o vencimento do prazo de entrega, sendo 72 
que eventuais manifestações das entidades serão analisadas pela comissão. 73 
Florianópolis, 22 de abril de 2021.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. 74 
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