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Fica por meio desta NOTIFICADA a OSC acima qualificada, nos temos do artigo 136 da Instrução 

Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN01/SMADS/2019 que, após analise da 

prestação de Contas Final, referente ao período de 14/05/2018 a 03/02/2020, a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação legalmente designada, deliberou pela: 

REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS; 

Conforme parecer técnico a Gestora de Parceria e análise deste Comitê foi constatado que a OSC no curso 

da parceria em questão realizou o trabalho técnico qualitativo de maneira regular, demonstrou alcançar 

parcialmente o cumprimento das metas e resultados previstos em seu plano de trabalho, produzindo 

impactos sociais significativos no trabalho social com idosos através da oferta de atividades 

socioassistenciais no que diz respeito à tipologia do serviço e a proteção social básica.  

No que tange as prestações de contas a OSC apresentou os documentos Ajustes Financeiros Mensais com 

incorreções em mais de uma ocasião, tendo sido notificada pela supervisora de parceria e Núcleo de 

Gestão Administrativa - NGA a reapresentar o que gerou atraso para finalizar as prestações de contas. A 

gestora de parceria acrescenta que a OSC foi notificada a reapresentar os documentos dos Ajustes 

Financeiros Mensais referente a novembro e dezembro/2019, contudo até o presente não reapresentou o 

solicitado, deixando pendências que prejudicaram a análise das contas. 

 “a OSC foi autuada pela Controladoria, onde ficou demonstrado o descumprimento da obrigação de 

recolhimento de encargos previdenciários, em conformidade com a legislação que rege a matéria, em 

especial o Artº42, da Lei federal nº13.019/2014, quanto constatada a apresentação de documentos não 

autênticos por ocasião da prestação de contas, ensejando prejuízo erário e demonstrada má-fé decorrente 

da apresentação de documentos cujos pagamentos não se concretizaram das Organizações Projeto 

Cultural Educacional Novo Pantanal” processo SEI 6024.2020/0000487-8 doc SEI 029751955. 

Após ciência da OSC sobre a Auditoria da Controladoria Geral do Município, a OSC paralisou a 

execução do serviço em 03/02/2020 sem comunicar previamente SMADS/SAS/CRAS. Diante do 

descumprimento das disposições da IN 03/SMADS/2018, houve a rescisão do termo de colaboração, bem 

como a aplicação de penalidade de Declaração de Inidoneidade. 

Em 27/02/2020 a OSC foi notificada nos termos da IN°3/SMADS/2018 a apresentar Relatório de 

Prestação de Contas Final no prazo de 30 dias úteis, assim como foi oficializada novamente via 

publicação em DOC em 02/07/2020 pg. 44, porém não houve a apresentação do relatório no período 

estipulado constatando-se omissão por parte da OSC em apresentar a Prestação de Contas Final. 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DESTA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

Ressaltamos que esta Comissão de Monitoramento e Avaliação é composta por duas Assistentes Sociais e 

uma Pedagoga, portanto destacamos que a análise acima foi pautada tecnicamente atendendo o que 

preconiza a Resolução 557/CFESS/2009 no parágrafo segundo do Artigo 4º “O/A Assistente Social 

deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação e de sua atribuição legal, 

para qual está habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu numero de inscrição no 

Conselho Regional de Serviço Social”. Com base na resolução citada acima, esta comissão se atém a dar 

o parecer técnico, também subsidiada no que refere o Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/SP 

no uso de suas atribuições previstas na referida Lei, que emitiu, em 22/11/2018, Manifestação 03 

orientando os assistentes sociais a respeito da inserção destes profissionais no âmbito do MROSC e da IN 

03/SMADS/2018 e, no que tange as Comissões de Monitoramento e Avaliação, expressa “nas Normativas 

analisadas, constam informações sobre o número de composição da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação e sobre o provimento do cargo que os/as membros devem ocupar, no entanto, não menciona 

sobre o caráter interprofissional, que em tese, a referida comissão deveria ter, considerando que a decisão, 



por exemplo, por uma aprovação de prestação de contas na complexidade dos serviços socioassistenciais, 

exige subsídio de várias áreas do conhecimento (Exemplo: contabilidade, administração, psicologia, 

nutrição, dentre outras). O Artigo 3° da referida Instrução Normativa evidencia o caráter  deliberativo da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação “Fica delegada aos membros da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação das respectivas SAS a competência para decidir sobre a Prestação de Contas Parcial e Final”. 

No caso de Assistentes Sociais que, porventura, estiverem na composição desta comissão, destacamos 

para o fato de se atentarem a íntegra da Resolução 557/CFESS/2009 no parágrafo 2° do Artigo 4° “O/A 

assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação e de sua 

atribuição legal, para qual está habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu número de 

inscrição no Conselho Regional de Serviço Social”. 

O CRESS- SP expressa que a Instrução Normativa, ao ser omissa nos aspectos que dizem ao caráter 

interprofissional para Comissão de Monitoramento e Avaliação, se mostra incongruente às normativas 

que disciplinam o trabalho profissional em âmbito nacional e o que habilita o profissional Assistente 

Social a atuação em matéria de Serviço Social. 

Isto posto entendemos que a avaliação de caráter contábil requer assessoramento técnico, conforme 

preconiza o Art 131- parágrafo 1º da Instrução Normativa SMADS nº03 de 31 de Agosto de 2018, com 

alteração na redação proposta na IN nº 1 de 06/03/19 publicada em 12/03/2019”Quando necessário, a 

Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não 

seja membro deste colegiado para subsidiar seus trabalhos”. 

      
São Paulo, 15 de Janeiro de 2021. 
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