
                                                                    

 

 6024.2018/0001313-0 – NOTIFICAÇÃO – Comissão de Monitoramento e avaliação- 

Prestação de contas Final – SAS Perus – nome da OSC Sociedade Amiga e Esportiva 

do Jardim Copacabana- CNPJ 52.168.804/0001-06-TC 290/SMADS/2018 -: SCFV 

Centro para Crianças e Centro para Adolescentes- CCA Recanto dos Humildes III -

com capacidade de 60 vagas, com vigência de 01/07/2018 á 30/06/2023, porem foi 

encerrada unilateral em 31/01/2021.  

Foi encaminhado ofício de nº 2074/SMADS/GAB/202 á OSC informando sobre a 

rescisão unilateral do presente Termo de Colaboração diante do cancelamento do 

CENTS publicado em 19/12/2020 e a existência de inscrição de débitos no CADIN 

Municipal. Tais fatos resultam em manifesto inobservância dos artigos 30, alínea “f” e 

do artigo 31, inciso IV e parágrafo 4ª, todos da IN 03 SMADS/2018. Em razão do 

descumprimento da legislação aplicável a parceria – estabelecia na cláusula decima 

quinta- qual seja a IN 03/SMADS/2018 há justificativa pela adoção da rescisão da 

parceria em tela. 

Vimos através desta retificar a Notificação encaminhada em 19 de fevereiro de 2021 

onde se refere a apresentação de documentos de gastos da verba adicional referente 

a portaria 049 de novembro de 2020, da qual não obtivemos nenhuma manifestação 

da Organização em Tela. 

Cabe ressaltar que estamos aguardando até a presente data a justificativa da não 

apresentação de gastos no mês de janeiro 2021, bem como as justificativas sobre a 

retirada do valor de R$ 26.332,02 ( Vinte e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e 

dois centavos), a OSC deverá esclarecer a comprovação do destino das despesas, 

deste valor.Caso não haja comprovação do mesmo, será objeto de devolução aos 

cofres públicos através da DAMSP. 

Assim, como o valor de R$ 8.160, 00 (oito mil cento e sessenta reais), referente a 

Portaria 49/SMADS/2020 não realizada prestação de contas deverá ser devolvida na 

sua integralidade por meio de DAMSP. 

 A OSC Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana -SAEC através de seu 

presidente terá 10 (dez) dias uteis a contar da data do recebimento desta notificação. 

São Paulo 22/11/2021 

Comissão de monitoramento e avaliação 

Vanessa Solange Gimenes RF.787.787.1 

Nelly Youssif Miotto RF 670.711.4 

Rosa Dias de França RF: 645478.0 

 



 

  


