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  Em atenção ao edital acima 041/SMADS/2019, a Comissão de Seleção recebeu apenas 
uma proposta da OSC ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO 
MACHADO MOREIRA – CNPJ 65.887.382/0001-62.  Após a sessão pública, realizada em 18 de 
fevereiro de 2019, os membros da Comissão de Seleção analisaram o mérito da proposta, 
conforme a Instrução Normativa 03/SMADS/2018, e esta apresentou-se em conformidade com 
a legislação em vigor e com as normas pertinentes à tipificação e custos dos serviços 
socioassistenciais. 

Na proposta há um claro entendimento da função protetiva do serviço de 
acolhimento, de seus objetivos, bem como das demais características e critérios instituídos no 
Estatuto da Criança e Adolescente para o SAICA, além da vinculação das ações às diretrizes da 
Política Nacional de Assistência Social. 

Quanto à metodologia apresentada, está de acordo com o preconizado nas normativas 
vigentes, e a proposta demonstra conhecimento e experiência no trabalho sócioeducativo a 
ser realizado pelo SAICA com os acolhidos e suas famílias, visando a integralidade dos direitos 
da criança e do adolescente inseridos no serviço.  

Apresenta conhecimento sobre o território citando estatísticas à respeito da realidade 
sócioeconomica da população, apontando as políticas públicas presentes e a importância da 
atuação em rede. 

A OSC indica um quadro de recursos humanos compatível com a tipificação dos 
servicos e se compromete com a realização de capacitação continuada através do recurso de 
horas técnicas e de formações ofertadas pela OSC, além de parcerias com a rede.  

Expressa compromisso com a economicidade no uso dos recursos da parceria, com a 
execução do previsto no plano de trabalho e de seguir os procedimentos de prestação de 
contas instituídos pela SMADS. No que concerne aos indicadores de avaliação do serviço, 
refere a Instrução Normativa 03/SMADS/2018, mas descreve equivocadamente as dimensões 
da Portaria 55/SMADS/2017.  
  Tendo em vista que, para o edital acima descrito recebemos uma única proposta da 
OSC ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA, 
CNPJ 65.887.382/0001-62, e observando o grau de adequação da mesma, consideramos como 
resultado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 
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