
 
 
 
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 
Processo SEI nº 6024.2020/0000329-4 
SAS – Cidade Ademar 
EDITAL nº: 046/SMADS/2020 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Medidas Socioeducativa em meio Aberto –MSEMA 
CAPACIDADE: 90  
Em atendimento ao edital 046/SMADS/2020, informamos que a sessão pública 

ocorreu no dia 31 de março de 2020, sendo a Organização Social São Paulo Woman’s 

Club – Clube Paulistano de Senhoras, a única proponente a entregar proposta e 

participar do certame. A Comissão de Seleção em conformidade com o artigo 25, da 

Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018, alterada pela Instrução Normativa nº 

01/SMADS/2019 e os requisitos publicados no edital 047/SMADS/2020, realizou a 

conferência da documentação e análise técnica do Plano de Trabalho, concluindo: A 

OSC demonstrou conhecimento do território e rede assistencial do mesmo, 

identificando as parcerias já consolidadas. A Organização demonstrou conhecimento 

acerca da Política Nacional de Assistência Social - PNAS, e que as ações do serviço 

serão vinculadas as normativas vigentes, a LOAS, ao SUAS, Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais e Portarias nº 46/SMADS/2010 e 47/SMADS/2010, no que 

se refere a tipificação municipal e custos dos serviços socioassistenciais. Também 

apresentou conhecimento acerca da política da infância, Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA e legislações específicas para a execução do trabalho, Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e Plano Decenal Municipal de 

Atendimento Socioeducativo de São Paulo (2015-2025). Apresentou documentos que 

comprovam atuação no território na política pública da assistência social, uma vez que 

já executa o trabalho no território por meio dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – Modalidade Centro para Crianças a Adolescentes – 

CCA, Modalidade Centro para a Juventude - CJ, Modalidade Núcleo de Convivência 

de Idosos – NCI, e Medida Socioeducativa em Meio Aberto – MSEMA. Propõe o 

trabalho com adolescentes, jovens e famílias em ambiente acolhedor com espaços 

reservados para atendimentos individuais e grupais preservando a manutenção da 

privacidade do usuário e trabalhando os danos realtivos à vivência de violência e 

abusos, propondo ressignificar as ações que contribuam para o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. Descrevem os meios que serão utilizados para a 

fiscalização da execução da parceria, assim como os procedimentos de que deverão 

ser adotados para avaliação da execução física e financeira no cumprimento das 

metas e objetivos. Aponta a metodologia a ser desenvolvida para a execução do 

trabalho com os adolescentes, jovens e famílias, e formas de monitoramento e 

avaliação dos resultados obtidos. A OSC proponente disponibilizou imóvel para a 

execução do serviço à Rua José Alves fidalgo, 170/190 - Americanópolis, atendendo 

ao proposto no edital. Apresenta Previsão de Receitas e Despesas conforme edital nº 

46/SMADS/2020, devendo na entrega dos documentos para celebrar a parceria, 

apresentar planilha atualizada da PRD, nos termos da Portaria 01/SMADS/2020. 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única proposta da 

Organização Social São Paulo Woman’s Club – Clube Paulistano de Senhoras, 



observando o grau de adequação da mesma, é considerado: GRAU SATISFATÓRIO 

DE ADEQUAÇÃO  

São Paulo, 16 de abril de 2020. 
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