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Quanto a analise dos itens contidos no Plano de Trabalho entregue pela OSC Instituto Pilar 
está estruturado de acordo com a minuta, onde constam todos os itens requeridos. A OSC 
demonstra nexo entre a realidade e as metas propostas de forma sucinta descreve a realidade 
objeto da parceria também de forma sucinta e as relacionando às metas propostas 
demonstrando nexo. Realiza descrição das metas e parâmetros para aferição de seu 
cumprimento em conformidade com a legislação vigente. Faz-se uma ressalva no item 5 
página 17, onde não se faz necessário o envio mensal de PIA ao gestor de parceria como 
descrito no referido plano, no item 6.3 vinculação da ação na pag 28 foi citado o Edital 264/20 
que diverge do Edital em questão Edital 275/20, Detalhamento da Proposta descreve o público 
alvo vincula às diretrizes legais nacionais, municipais e conjuntos normativos desta tipologia. 
Descreve formas de acesso e metodologias do trabalho social de acordo com o perfil de cada 
público atendido e metodologia de trabalho com as redes locais. Demonstra vinculação da 
ação com as orientações do Plano Municipal de Assistência Social e Diretrizes Nacionais, Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, Plano de Assistência Social – PLAS, Plano Nacional de 
Assistência Social – PNAS, Política Nacional para a População em Situação – Decreto 7.053 de 
26/12/2009, Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Portarias, Resolução 183 de 
09/03/2017 do CONANDA, Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018 e Instrução Normativa nº 
01/SMADS/2019, e demais normas e orientações da Pasta relativas à Parceria. Com relação à 
metodologia apresentada, a mesma está em consonância com as leis e regulamentações 
contemplando a execução das atividades propostas no Plano de Ação de maneira detalhada, 
especificando a metodologia com os usuários do serviço e seus familiares,  

Quanto à forma monitoramento e avaliação dos resultados do trabalho a Organização 
coloca em seu plano que as ações serão monitoradas e avaliadas através de discussões de 
casos, reuniões técnicas, capacitação e processos criativos, como grupo de estudos, utilização 
de instrumentais das Instruções Normativas, alimentação de sistemas, indicadores de 
resultados, pesquisa dos usuários, juntamente com a SAS, na demonstração de metodologia 
de trabalho social com famílias a OSC demonstrou que a metodologia será baseada em 
segurança de convívio, convivência familiar, comunitária e social através de avaliações e 
monitoramento,  em relação à capacidade de articulação com a rede socioassistencial e as 
redes de políticas públicas setoriais o mesmo descreve detalhadamente os principais pontos 
de concentração da população em situação de rua no território de abrangência da SAS 
entretanto, apresentou informações desatualizadas quanto a serviços socioassistenciais das 
redes, demonstrando a capacidade de articulação em outros itens do referido plano de 
trabalho. Detalha os recursos humanos em conformidade com a tipificação do serviço e com a 
planilha de referência de custos.  Referente ao plano de aplicação dos recursos da parceria  a 
OSC solicita verba de implantação, oferece contrapartida em bens, porem foi notificada a 
apresentar as adequações a seguir no Item 2. Descrição de despesas dos custos diretos e 



indiretos; na descrição dos ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA é necessário a correção do código 
do ALUGUEL; na descrição dos CARGOS Individualmente é necessário a correção dos cargos 
dos ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS de acordo com a Planilha Referencial; não foi 
apontado Horas Técnicas e seu respectivo valor no quadro de remuneração de recursos 
humanos; nos CUSTOS DIRETOS - "Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou 
convenção coletiva do trabalho", incluir a DESCRIÇÃO das referidas DESPESAS e no  Item 
1.2. Valor anual ou do período (valor mensal x quantidade de meses), Corrigir o valor do 
referido item que diverge do item 1. 

O Plano de Trabalho entregue pela Associação Do Abrigo Nossa Senha Rainha Da Paz 
Do Jardim Fim De Semana está estruturado de acordo com a minuta, onde constam todos os 
itens requeridos. Demonstra conhecimento sobre o território apresenta dados estáticos sobre 
a população no território e conhecimento sobre a rede de políticas públicas local e nexo entre 
a realidade e as metas. (página 10) Realiza descrição das metas e parâmetros para aferição de 
seu cumprimento em conformidade com a legislação vigente. No Detalhamento da Proposta 
descreve o público alvo, objetivos gerais e específicos e horário de funcionamento. Sobre as 
instalações a serem utilizadas em relação ao imóvel se compromete a seguir o previsto 
Portaria 46/SMADS/2010 e ABNT, assim como a fazer as adaptações que se fizerem 
necessárias solicitadas por SMADS. Quanto ao veículo faz um detalhamento de 02 (dois) 
veículos adaptados. Demonstra vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal de 
Assistência Social e Diretrizes Nacionais, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Plano de 
Assistência Social – PLAS, Plano Nacional de Assistência Social – PNAS, Política Nacional para a 
População em Situação – Decreto 7.053 de 26/12/2009, Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, Portarias, Resolução 183 de 09/03/2017 do CONANDA, Instrução Normativa nº 
03/SMADS/2018 e Instrução Normativa nº 01/SMADS/2019, e demais normas e orientações da 
Pasta relativas à Parceria. Detalha forma de acesso e controle de demanda. Quanto à 
metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo a evidenciar as 
estratégias de atuação para alcance das metas, baseia-se na metodologia participativa, aponta 
as diretrizes que nortearão o plano, divide em diferentes fases do trabalho: acolhida, 
abordagem, construção do P.I.A., atendimento de demandas imediatas, articulação com outras 
políticas públicas para defesa da garantia de direitos dos usuários. Define a metodologia de 
gestão do serviço e do trabalho social, trabalho socioeducativo e aquisição dos usuários em 
conformidade com a Portaria 46/SMADS/2010. Descreve a forma de monitoramento e 
avaliação dos resultados e vincula a legislação vigente. Demonstra a metodologia do Trabalho 
Social com famílias. em relação à capacidade de articulação com a rede socioassistencial e as 
redes de políticas públicas setoriais demonstra conhecer serviços no território em instâncias 
estaduais e municipais, das políticas de educação, saúde, Assistência Social nas duas Proteções 
sociais, serviços no Sistema de Garantias de Direitos, trabalho e profissionalização. No 
detalhamento dos recursos humanos está em conformidade com a portaria 46/SMADS/2010 e 
no item seguinte detalha habilidades, atribuições, formação e competência e carga horária de 
cada profissional. Especifica a utilização de horas técnicas. Faz referência aos indicadores de 
avaliação conforme os artigos 115 a 117 da IN 03/SMADS/2018 alterada pela IN 
01/SMADS/2018.  Referente ao plano de aplicação dos recursos da parceria  a OSC solicita 
verba de implantação e não oferece contrapartida em bens, porem foi notificada a apresentar 
as adequações a seguir: Item 2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos; a OSC 
não previu valor para as HORAS TÉCNICAS no quadro de custos diretos, bem como o VALOR 
TOTAL DAS DESPESAS encontra-se MAIOR que o VALOR DE REPASSE previsto na PLANILHA 
REFERENCIAL e apresentou valores divergentes no instrumental referente a recursos humanos. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 02 (DUAS) propostas, conforme 
listagem a seguir, concluímos pelo seguinte resultado:  
Listagem das propostas recebidas e grau de adequação: 



PROPOSTAS 
RECEBIDAS 

CNPJ NOME DA OSC GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 

1  05.875.060/0001-
71 

INSTITUTO PILAR – INSTITUTO DE 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

SATISFATÓTIA 

2 69.100.576/0001-
27 

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA 
RAINHA DA PAZ DO JARDIM FIM DE 
SEMANA 

SATISFATÓRIA 

 

III - Considerando que a análise das propostas resultou em mais de uma com grau 
SATISFATÓRIO de adequação, segue a listagem classificatória: 

 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

1ª 13 05.875.060/0001-
71 

INSTITUTO PILAR – INSTITUTO DE 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

2ª 11 69.100.576/0001-
27 

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA RAINHA 
DA PAZ DO JARDIM FIM DE SEMANA 
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