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NOTA TÉCNICA

 

Processo nº: 00146.00100023/2022-82
OSC:  Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (PÓLIS)
Assunto: Alteração de Plano de Trabalho.
Termo de Fomento CAU BR nº 05/2021 assinado em: 22/12/2021, com vigência até 22/12/2022.
Valor Global do Termo de Fomento: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Gestora/Fiscal: Cristiane Siggea Benedetto
 
1. OBJETIVO:
1.1. É objetivo da presente Nota Técnica fundamentar o motivo que, no âmbito da Chamada Pública CAU/BR Nº
06/2021, autoriza-se a modificação do Plano de Trabalho referente ao Termo de Fomento nº CAU BR 05/2021 (Id.
0007919), pactuado com o Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (PÓLIS).
 
2. BREVE HISTÓRICO:
2.1. No dia 29 de setembro de 2021, foi assinada a Portaria PRES nº 377, que institui a Comissão Especial de
Seleção de Propostas do Edital de Chamamento Público de Apoio Institucional n° 6/2021, que designa membros
para a sua composição;
2.2. No dia 30 de setembro de 2021, conforme consta no DOU 186, Seção III, pág. 183 - foi publicado o
Chamamento Público n° 6/2021, visando a seleção de organizações da sociedade civil para firmar parcerias com o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
2.3 Por meio de Termo de Fomento - CAU BR nº 05/2021 (Id. 0007919), foi celebrada, em 22 de dezembro de
2021, entre o Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (PÓLIS) e o CAU/BR, parceria para
desenvolvimento e a execução de publicações, produções e/ou eventos que, em consonância com as competências e
a missão deste Conselho, aperfeiçoem e orientem o exercício ético e qualificado da profissão, e que promovam o
acesso universal à arquitetura e urbanismo como garantia do bem estar social, nos termos do Edital de Chamamento
Público de Apoio Institucional nº 06/2021;
2.4. O CAU/BR efetivou no dia 30 de dezembro de 2021 o repasse de recurso equivalente a 1ª parcela do
patrocínio e no dia 08 de julho de 2022 o equivalente a 2ª parcela, totalizando o repasse de  R$ 22.500,00 (vinte e
dois mil e quinhentos reais) do total do patrocínio concedido ao Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em
Políticas Sociais (PÓLIS) que é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
2.5. No dia 19 de setembro de 2022 o PÓLIS enviou, via email (Id. 0007986), o Ofício nº 03 (Id. 0007981) pelo
qual faz a solicitação de remanejamento do uso de recurso previsto no Plano de Trabalho;
2.6. No dia 27 de outubro o Instituto (PÓLIS), em resposta ao e-mail que trata do aditamento do Termo de Fomento
- CAU BR nº 05/2021, afirma que não precisará de prorrogação de prazo do Termo de Fomento e que concluirá
100% das atividades técnicas previstas no Plano de Trabalho, até o dia 31 de outubro de 2022.
2.6. No dia 8 de novembro de 2022 - Processo BR.PROTOCOLO.2021.000594 - 00146.000508/2021-96- Migração
de processo no SGI para o SEI - Parte 12 (0003625) o PÓLIS enviou, por solicitação do CAU BR via e-mail (Id.
0007986), o Plano de Trabalho (Id. 0007985) compatível com o Ofício nº 03 (Id. 0007981) ;
2.7. No dia 29 de novembro de 2022, o PÓLIS remeteu o Ofício nº 02 (Id.0008229) reforçando as justificativas
constantes no Ofício citado no item 2.5 e elencou, de forma minuciosa, o desencadeamento das ações relacionadas
ao volume de trabalho editorial.
 

https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/EDITAL-06-2021-Patrocinio-CULTURAL_EMENDA.pdf
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3. DA SOLICITAÇÃO:
3.1. Por meio do Ofício nº 03 (Id. 0007981), enviado pelo o e-mail (Id. 0007986), o Instituto de Estudos, Formação
e Assessoria em Políticas Sociais PÓLIS,  posiciona-se em relação a necessidade de remanejamento de recursos da
Etapa 3, referente ao Projeto e reforça e complementa as justificativas por meio do Ofício nº 02 (Id.0008229) de 29
de novembro de 2022:
" ...Tendo em vista a não realização de evento específico para o lançamento do livro digital, torna-se desnecessária
a contratação de profissional especializado(a) em tradução de Libras." (gn)"...No entanto, a premissa de
otimização dos recursos e o planejamento de estratégias para comunicação digital demonstraram que a divulgação
do livro digital pode ser feita através de outras ações, através de canais de comunicação e redes sociais, sem
prejuízo à visibilidade ou ao alcance da publicação em questão." (gn) "Ao mesmo tempo, a articulação da rede de
pesquisa logrou mobilizar mais grupos do que o número previamente estimado, resultando em uma quantidade de
artigos superior à planejada." (gn)"O remanejamento do valor integral, entre uma rubrica e outra, permitirá a
realização dos trabalhos de edição e revisão editorial dos textos sem prejuízo à qualidade do trabalho final." (gn) 
 
"... A solicitação é para o uso do recurso de R$3.330,00, inicialmente previsto para atividade “5 - Tradução
simultânea de Libras” (Etapa 3 do PT), para a atividade de “1 - Edição de textos” (Etapa 3 do PT). Conforme
explicado no ofício anterior, a articulação da rede de pesquisa logrou mobilizar mais grupos do que o número
previamente estimado, resultando em uma quantidade de artigos superior à planejada. A mudança na destinação
do recurso, portanto, suprirá o aumento da demanda de editoração de texto, colocada na rubrica “1 - Edição de
textos” já apontada, permitindo a realização dos trabalhos de edição e revisão editorial dos textos ampliando a
qualidade do trabalho final.
Quanto ao aumento do volume de trabalho editorial (acima do esperado), explicamos que:

• O projeto previa a reunião de grupos de pesquisa que representassem, ao menos, uma cidade de cada uma
das cinco regiões brasileiras. Essa demanda estimava, portanto, cerca de 5 artigos, sendo que um deles seria a
contribuição do próprio Instituto Pólis (como representante do sudeste). Entretanto, a pesquisa e a
mobilização de núcleos de pesquisa - na primeira fase do projeto - lograram articular mais grupos,
constituindo uma rede de 8 instituições (já contabilizando o Pólis). A quantidade prevista de integrantes da
rede de pesquisa era de 5, mas chegou a 8: um aumento expressivo, mas que foi determinante para a
qualidade dos debates e da produção técnica que culminou na publicação digital (em fase de conclusão). A
rede é composta por:

○  GEDITE/UEMA: Grupo de Estudos de Dinâmicas Territoriais da Universidade Estadual do
Maranhão (análises da cidade de São Luís, Maranhão, região nordeste)
○ Geo Combate Covid-19 Bahia: grupo interdisciplinar da Universidade Federal da Bahia (análises da
cidade de Salvador, Bahia, nordeste) 
○  Núcleo Paraíba do Observatório das Metrópoles (análises das regiões metropolitanas de Campina
Grande e João Pessoa, Paraíba nordeste)
○ Observatório Socioespacial da Covid-19: projeto de pesquisa desenvolvido na Universidade Federal
do Tocantins (análise da cidade de Palmas, Tocantins, norte)
○  Núcleo de Goiás do Observatório das Metrópoles (análises da região metropolitana de Goiânia,
Goiás, região centro-oeste)
○ OSUBH: Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte da UFMG e Prefeitura Municipal de BH
(análises de Belo Horizonte, Minas Gerais, sudeste)
○ GT Covid, Raça e Território: grupo de trabalho composto pelo Instituo Pólis e por profissionais da
área de saúde e ciências sociais da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade Federal de São
Paulo (análises da cidade de São Paulo, sudeste)
○ Núcleo do Rio Grande do Sul do Observatório das Metrópoles (análises de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul, região sul)

 
• Ao longo do processo de atualização e formulação de novas análises, o Instituto Pólis verificou a
necessidade e pertinência de redigir dois textos (em vez de apenas um). Desta forma, daríamos conta de
abordar todo o conteúdo que consta como compromisso no Plano de Trabalho, qualificando as análises
(antigas e novas) de acordo com os debates feitos pela rede e com as leituras técnicas que pudemos
desenvolver ao longo do contrato. Um desses dois textos do Pólis é um balanço geral de todas análises
territoriais feitas pela instituição sobre a Covid-19 na cidade de São Paulo ao longo de mais de dois anos.
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Dado o conteúdo, significativamente amplo, esse texto também está maior que a média dos demais artigos,
tem mais de 18 mil palavras, sendo que os demais têm de 5 a 6 mil palavras.
• Ao longo das discussões em oficinas e das interlocuções com integrantes da rede de pesquisa, entendeu-se a
necessidade de desenvolver um texto inicial, diferente das tradicionais aberturas de publicações conjuntas.
Esse texto inicial deveria apresentar questões conceituais, problematizar teórica e tecnicamente o uso de
cartografias em análises urbanas e de saúde pública, além de apontar tópicos que representassem os desafios
de pesquisa, comuns a toda a rede de pesquisa.

Aos 6 textos, inicialmente previstos para compor a publicação digital, foram acrescidos outros 5 textos:
• 3 deles por conta da rede de pesquisa que, para o sucesso deste projeto, agregou mais grupos do que o
previsto;
• 1 deles deu origem à elaboração de dois artigos (em vez de 1)por conta do volume de informação da
pesquisa do Instituto Pólis ;
• 1 deles pela necessidade de um texto introdutório que desenvolvesse conceitual, histórica e criticamente as
questões enfrentadas pelas pesquisas reunidas na publicação digital.

O aumento da publicação implicou o aumento de trabalho e de custos, os quais foram, parcialmente, incorporados
pela equipe do próprio Instituto Pólis. Os serviços adicionais de diagramação e de revisão ortográfica foram
organicamente assimilados pela equipe de comunicação, que conta com designer e comunicadoras sociais. Por
essa razão, não foi necessário solicitar remanejamento ou qualquer outra alteração de ordem financeira
envolvendo as rubricas “2 - Revisão de textos” e “3 - Diagramação da publicação”.
No entanto, parte do trabalho adicional não pôde ser organicamente incorporado pela equipe Pólis já envolvida
com o projeto, demandando recurso adicional. A solicitação inicial, feita pelo Ofício 01 (05/09/22), visa suprir essa
necessidade, remanejando valores previstos à tradução de Libras (em evento de lançamento) para o trabalho de
editoração e edição de textos.
A escolha da rubrica de origem (“5 - Tradução simultânea de Libras”) deve-se à reavaliação quanto a necessidade
de realização de um evento de lançamento. Esclarecemos:

• Conforme previsto no Plano de Trabalho, o formato do evento de lançamento seria discutido e avaliado nas
etapas finais do projeto, visando a escolha mais adequada para garantir a disseminação da publicação
digital. No entanto, a realização de um evento (tanto presencial quanto online) demandaria grandes esforços
com baixíssimo potencial de retorno, visto que o calendário de fim de ano encontra-se tomado por eventos
políticos (pós-eleição) e festividades (copa e recesso) que minimizam o interesse/engajamento das pessoas;
• A premissa de otimização dos recursos e o planejamento de estratégias para comunicação digital
demonstraram que a divulgação do livro digital pode ser feita através de outras ações, através de canais de
comunicação e redes sociais,2 sem prejuízo à visibilidade ou ao alcance da publicação em questão. Pelo
contrário, espera-se que uma estratégia de divulgação massiva, que comece em novembro/dezembro de 2022 e
se estenda ao primeiro bimestre de 2023 (mesmo depois do término do contrato), obtenha maior alcance do
que a organização de um evento.

A escolha da rubrica de destino deve-se ao aumento do volume de trabalho editorial - já explicado anteriormente.
Os 6 artigos previstos inicialmente se transformaram em 11, o que aumenta consideravelmente a edição e
editoração: padronização de linguagem e de conceitos, alinhamento de algumas premissas básicas, organização
e revisão dos elementos visuais (mapas, tabelas e gráficos) (gn).
Portanto, diante da necessidade de se aportar recursos adicionais para custear os trabalhos de editoração e da
não realização de evento (este substituído por estratégias de comunicação mais eficientes), o Instituto Pólis
solicitou o remanejamento dos R$3.330,00, inicialmente previsto para atividade “5 - Tradução simultânea de
Libras” (Etapa 3 do PT), para a atividade de “1 - Edição de textos” (Etapa 3 do mesmo PT).(gn).
 
3.2. A partir da atualização do Anexo III do Edital de Chamamento Público n° 06/2021 que trata do Plano de
Trabalho  (Id. 0007985) foi possível compreender o novo fluxo de atividades proposta pelo Instituto (PÓLIS) e a
necessidade e importância da solicitação de alteração do remanejamento de uso de recurso;
3.3. A solicitação de remanejamento do recurso trata, especificamente, do valor de  R$3.330,00 (três mil e trezentos
e trina reais), inicialmente apontado ao pagamento do serviço de tradução de Libras – Ação 5, da Etapa 3,
destinando-o ao custeio da edição de textos – Ação 1 da Etapa 3. Tal solicitação não altera a proposta de patrocínio
cultural do Termo de Fomento - CAU BR nº 05/2021 que visa elaborar uma publicação (livro digital), que deverá
reunir estudos urbanos com análises territoriais sobre a Covid-19 em cidades brasileiras.
 
4. DA ANÁLISE DA FISCAL DO TERMO DE FOMENTO:
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4.1. Em 17 de novembro, a Gestora do Termo de Fomento CAU BR nº 05/2021 (Id. 0007919) , se manifestou sobre
a solicitação do PÓLIS:

"...entendo que há respaldo para esse tipo de alteração, considerando
que o recurso será usado para incremento do trabalho. A mudança se justifica, inclusive, porque não haverá
evento para lançamento da publicação e o recurso servirá para ampliar a visibilidade da rede de pesquisa. Sendo
assim, este gabinete se manifesta favorável ao remanejamento proposto."
 
4.2. Em  19 de dezembro a Gestora do referido Termo de Fomento reforça sobre seu posicionamento em relação ao
aceite da solicitação apresentada pelo Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (PÓLIS),
como observado:
  " articulação da rede de pesquisa logrou mobilizar mais grupos do que o número previamente estimado,
resultando em uma quantidade de artigos superior à planejada e a mudança na destinação do recurso suprirá o
aumento da demanda de editoração de texto (revisão e edição)." (gn)

" Também justificado que houve aumento do volume de trabalho editorial (acima do esperado), e explicitado que:
“O projeto previa a reunião de grupos de pesquisa que representassem, ao menos, uma cidade de cada uma das
cinco regiões brasileiras. Essa demanda estimava, portanto, cerca de 5 artigos, sendo que um deles seria a
contribuição do próprio Instituto PÓLIS (como representante do Sudeste). Entretanto, a pesquisa e a mobilização
de núcleos de pesquisa - na primeira fase do projeto - lograram articular mais grupos, constituindo uma rede de 8
instituições (já contabilizando o PÓLIS). A quantidade prevista de integrantes da rede de pesquisa era de 5, mas
chegou a 8: um aumento expressivo, mas que foi determinante para a qualidade dos debates e da produção
técnica que culminou na publicação digital (em fase de conclusão)." (gn)

" Sendo verificado por esse Gabinete que as justificativas do Instituto PÓLIS e trabalhos entregues ampliam a
expectativa inicial prevista no Termo de Fomento, qualificando ainda mais os produtos a serem entregues com o
fomento do CAU; que houve necessidade e pertinência na substituição dos produtos e que houve necessidade de
redação de dois textos (em vez de apenas um), dando conta de abordar todo o conteúdo que consta no Plano de
Trabalho, entendemos ser pertinente a substituição proposta e a efetivação do depósito pendente para finalização
das atividades previstas na parceria." (gn)

4.3. Ressalte-se que não haverá aumento ou supressão do valor do repasse a ser destinado ao Instituto de
Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (PÓLIS) em decorrência da solicitação apresentada, que se
justifica também pela eficiência da articulação do referido Instituto (PÓLIS) em relação à rede de parceiros,
resultando em maior mobilização social e qualificação dos produtos, com conteúdos mais abrangentes e melhoria no
resultado final dos produtos, objetos deste edital;

4.4 O Decreto nº 8.726/2016 em seu Art.43 traz que o órgão ou a entidade da administração pública federal
poderá autorizar ou propor a alteração do termo de fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho,
após, respectivamente, solicitação fundamentada da organização da sociedade civil ou sua anuência, desde
que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma:
 

II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:

      ....
     b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou
     c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

 
4.4. Destarte, na condição de Gestora do Termo de Fomento CAU BR nº 05/2021 (Id. 0007919) tratado nos autos,
posiciono-me de forma totalmente favorável ao remanejamento de recursos, como ao aceite da alteração do Plano
de Trabalho.
 
5. DA CONCLUSÃO:
5.1. Considere-se que o Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (PÓLIS), realizou a
manifestação quanto solicitação de remanejamento de recursos do Termo de Fomento CAU BR nº 05/2021 (Id.
0007919) - Edital de Chamamento Público de Apoio Institucional nº 06/2021 dentro de prazo plausível, conforme
comprova-se por meio do e-mail (Id 0007986);
5.2. Considere-se que os arts. 43 e 44 do Decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a MROSC – Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil, prevê que a Administração Pública poderá propor ou autorizar alterações no
plano de trabalho, bem como prorrogar a vigência da parceria;
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5.3 Considere-se que houve a supressão da ação 5 da Etapa 3 - Tradução simultânea para Libras, do Plano de
Trabalho na sua totalidade e que, portanto, modifica-se o os seguintes itens:

5.3.1.  item 7 Cronograma de Execução de Ações do Plano de Trabalho, na Etapa 3, coluna referência
"Valor", sendo na Ação 1-Edição de Texto, onde se lê: R$2.000,00, leia-se: R$5.330,00; e, na, Ação 2-
Revisão de textos, onde se lê: R$3.503,50 leia-se: R$R$5.503,50;
5.3.2. item 7 Cronograma de Execução de Ações do Plano de Trabalho, na Etapa 3, coluna referência
"Fonte Pagadora", sendo na Ação 1-Edição de Texto, onde se lê: R$700,00 (patrocínio CAU/BR), leia-
se: R$4.030,00 (patrocínio CAU/BR), Ação 2-Revisão de textos, onde se lê: R$3.503,50 (patrocínio
CAU/BR), leia-se: R$2.000,00 (Instituto Pólis) R$3.503,50 (patrocínio CAU/BR);

5.4. Considere-se que a produção de artigos que inicialmente era de 6 (seis) textos iniciais foram acrescidos de
outros 5 (cinco), após o processo de debate e produção técnica de vários especialistas em decorrência
da mobilização/articulação realizada pelo Instituto Polis; 
5.5. Considere-se que a proposta inicial, prevista no Termo de Fomento, será alcançada com êxito para além das
expectativas estabelecidas no ato de celebração do referido Termo, qualificando-se com incremento e qualificação
dos produtos que serão entregues em decorrência do fomento do CAU;
5.6. Considere-se a necessidade e pertinência na substituição das Ação 5 pela Ação 1 da Etapa 3, como incremento
justificado pela redação de mais textos a compor a publicação, com o objetivo de abarcar todo o conteúdo previsto
no Plano de Trabalho inicial com maior profundidade e qualificação dos produtos, diante da produção de dados e
interesse dos parceiros e rede articulada pelo Instituto (PÓLIS);
5.7. Considere-se pertinente e urgente a efetivação do depósito referente a terceira e última parcela corresponde a
25% do valor total do patrocínio cultural concedido ao Instituto (PÓLIS), ou seja, R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) tendo em vista que o Instituto realizou as 03 (três) prestação de contas parciais previstas na
Cláusula Quinta - Dos Desembolsos do Termo de Fomento CAU BR nº 05/2021 (Id. 0007919) e finalizou as
atividades técnicas em 31 de outubro de 2022;
5.8. Considere-se que o Gestor(a) do Termo de Fomento CAU BR nº 05/2021 (Id. 0007919) tem como obrigação de
prezar pelo cumprimento do  objeto e do alcance das metas previstas no plano de trabalho, fazendo com que haja
concordância  pela aceitação da alteração do Plano de Trabalho  (Id. 0007985) apresentado pelo Instituto de
Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (PÓLIS), como também pelo remanejamento de uso do
recurso.
 

 
CRISTIANE SIGGEA BENEDETTO

Chefe de Gabinete
Presidência do CAU BR

 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE SIGGEA BENEDETTO, Chefe de Gabinete, em
21/12/2022, às 10:30, conforme lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012 e o decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau,
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