
 
 

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA PROPOSTA 

PROCESSO SEI Nº. 6024.2018/0000134-4 
SAS MOOCA 
EDITAL Nº. 080/SMADS/2018 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: CENTRO DE ACOLHIDA II POR 24 HORAS 
CAPACIDADE: 165  
O Comitê de Avaliação designado para a seleção da proposta apresentadas pela OSC: CROPH – Coordenação Regional das 
Obras de Promoção Humana, considerando satisfatória, porém com ressalvas para adequação ao termo constante no Edital nº. 
080/SMADS/2018 e a Portaria 55/SMADS/2017, com relação ao respectivo Plano de Trabalho apresentado, conforme segue: 
Envelope 1 – CROPH Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - Meta 1 – Dimensão Organização e 
Funcionamento – Espaço Físico: No item Alimentação não foi mencionado que deverá seguir a Portaria vigente. Meta 2 – 
Gestão de Recursos Financeiros: No indicador: acompanhamento das propostas de flexibilização - refere-se a prestações de 
contas mensal. Destacamos que, no MROSC, não há prestação de contas mensal. Conforme consta na Portaria 
55/SMADS/2017, as prestações de contas serão semestrais e final. Mensalmente é apresentado apenas o Ajuste Financeiro, 
com instrumentais específicos. Portanto, para acompanhamento das propostas de flexibilização, independentemente desta ser 
maior ou menor do que 25%, o gestor da parceria ou seu suplente deverá ser consultado pelo gerente do serviço, ou por seu 
representante, toda vez que ocorrer a necessidade de flexibilização de recursos de um item para outro. No indicador: 
compatibilidade dos elementos de despesas e quantidades: É mencionado o uso de transporte alternativo (Uber e táxi), sem 
especificar quem fará uso deste transporte, se o acolhido ou o funcionário do serviço, nem mesmo foi definido em quais casos 
este recurso seria utilizado. Meta 3 – Gestão Administrativa - Quadro de Profissionais: No indicador: participação em ações 
formativas – este comitê entende que os Cursos de Capacitação deverão ser de forma continuada, e não como constou no 
Plano de Trabalho de 6 a 12 meses. Meta 4 – Dimensão acompanhamento de Plano de Trabalho Técnico Operativo/Trabalho 
com o usuário: No indicador: Discussão de casos - é necessário incluir políticas públicas. No indicador: Participação dos 
usuários do planejamento das atividades – é necessário incluir pesquisa de satisfação do serviço. Meta 6 – Dimensão 
Acompanhamento de Plano de Trabalho/Dimensão Técnica Operativa/Trabalho com Território: No indicador: Articulação com 
outros serviços socioassistenciais, específicos quais e os objetivos – a OSC aponta reuniões de equipes com SEAS, CREAS Pop e 
República, sugerimos, a inclusão de outros serviços da rede socioassistencial. No indicador: Articulação com outros serviços de 
outras políticas, especificando quais e os objetivos – este comitê sugere a inclusão de outras políticas públicas. Este comitê, 
conclui que, a proposta apresentada está satisfatória e portanto, aprovada com ressalvas, devido aos apontamentos 
registrados e que, apesar de necessitarem de ajustes estes são passíveis de serem realizados no decorrer da execução do 
serviço, sendo que, o gestor da parceria e os integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação designados farão as 
avaliações necessárias, nos 6 meses, subsequentes ao inicio da parceria, para verificação do desempenho dos trabalhos 
executados.  

 
São Paulo, 14 de março de 2.018 
 
Marcia Rothen – RF 823.567.8 – Presidente  

Conceição Aparecida da Costa Melo – RF 565.055.1 - Titular 

Silvia Aparecida Rosa – RF 587.596.0 – Titular;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


