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O Comitê de Avaliação do Edital 398/SMADS/2018 se reuniu em 12 de novembro de 2018 para 
analisar o Plano de Trabalho entregue pela OSC SOCIEDADE SANTOS MARTIRES. A OSC 
formaliza sua fundação em 1988, tem como finalidade “a promoção da dignidade humana, por 
meio de ações pautadas em programas, projetos e serviços”. Sendo que possuem serviços 
conveniados com a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, e contando com parceria com a Secretaria 
Municipal da Educação - SME, atuando sem distinção de cor, raça, gênero, sexo, religião ou 
credo político. Sendo possível comprovar sua experiência nos documentos apresentados e 
juntados no processo SEI. A OSC elaborou o Plano de Trabalho conforme orientado em Edital, 
com conhecimento do publico alvo, do território e Distrito no qual esta inserida, dos 
equipamentos existentes com os quais realiza parcerias, adequação às legislações em vigor, 
tipificação do serviço objeto deste Edital. No que se refere às Dimensões, segue a Instrução 
Normativa 03/SMADS/18, contudo, não aponta a metodologia que será utilizada para que 
cada indicador seja alcançado. Tendo sido solicitado esclarecimentos nesse quesito, os quais 
apresentou a contento. Na forma de aferição adotará a pesquisa de satisfação com usuários e 
familiares, roda de conversa. Apresenta comprometimento com a avaliação das ações de 
maneira periódica e contínua e semestralmente junto ao gestor da parceria e OSC. No quesito 
Receitas e Despesas, o Comitê realizou comparação com a planilha base de SMADS sendo que 
a OSC apresenta realocação de parte do valor do item Material Pedagógico, ao que o Comitê 
solicitou esclarecimento quanto à forma que utilizaria para garantir os materiais para 
realização das atividades socioeducativas. Sendo que a OSC apresentou novo PRD elevando o 
valor do item. Foi solicitado a OSC esclarecimento quanto ao profissional Assistente Técnico, 
quais suas funções, com quais serviços realizaria rateio, uma vez que não apresentou tal 
informação. Recebido o Plano com as informações solicitadas, observamos rateio no valor de 
R$200,00 mesmo valor apresentado no Plano entregue da data da entrega da Proposta. A 
descrição da função do Assistente Técnico Financeiro continuou com incorreções, uma vez que 
apresentou função do RH da OSC, o que resultou em uma segunda solicitação de 
esclarecimento, bem como sobre qual a carga horária o profissional disponibilizaria para cada 
parceria. Na entrega do Plano, com as alterações corrigiu a função do profissional e alterou o 
valor de rateio para R$300,00. O Comitê avalia que as distorções descritas, refletem pouca 
atenção aos Termos de Parceria ora firmados e Planos apresentados nas sessões publicas 
anteriores, contudo, considerará a descrição das Dimensões, o tempo de trabalho realizado no 
território, o comprometimento da OSC em realizá-lo em consonância com as legislações que 
referenciam o trabalho na Assistência Social destinado ao segmento foco deste Edital, 
recebemos uma única proposta da OSC SOCIEDADE SANTOS MARTIRES – CNPJ 
60.731.569/0001-59 e observado o grau de adequação da mesma é considerado: GRAU 
SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
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