
 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – IMPRENSA) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0000346-2 
SAS - EM 
EDITAL nº: 049/SMADS/2019 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com 
Deficiência – NAISPCD 
CAPACIDADE: 80 

Em atenção ao edital 049/SMADS/2019, a Comissão de Seleção recebeu apenas uma 

proposta da OSC Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM – 

CNPJ 61.058475/0001-23.  Após a sessão pública, realizada em 25 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.  

O Plano de Trabalho está em conformidade com a legislação em vigor, as normas da 

Pasta pertinentes à tipificação e custos dos serviços socioassistenciais, ainda que contenha 

falhas formais, porém sem comprometer as metas, resultados e custo do serviço. 

Demonstra ter ação atuante no trabalho com pessoas com deficiência, de forma clara e 

consistente, apresentam dados, índices e vulnerabilidades vivenciadas por este grupo. 

Vinculam também às Políticas de Assistência Social tanto a nível nacional quanto a nível 

municipal, predispondo-se a discutir com os órgãos da gestão como o CREAS Ermelino 

Matarazzo a melhor forma de gerir a parceria. 

Apresenta de forma clara compromisso com o Protocolo de Integração entre serviços, 

benefícios e programas do território, descrevendo como isto se dará de forma didática e com a 

cronologia necessária. 

Apresenta um vasto conhecimento sobre o território apontando as políticas publicas 

presentes, os serviços destas e seu funcionamento. Demonstra conhecimento sobre o 

funcionamento da rede socioassistencial, e das demais políticas setoriais, comprometendo-se a 

participar desta rede de forma a contribuir com a elaboração de novas políticas públicas para 

atender ao segmento alvo da parceria. 

Na proposta há um claro entendimento da Centralidade na Família, como preconizado 

na Política Nacional de Assistência Social, apresentando conhecimento sobre os diversos 

arranjos familiares e a necessidade de inclusão destes na sociedade atual. 

A metodologia de trabalho apresentada está de acordo com o preconizado por 

SMADS/PSE, indicando cada ação e a forma como se dará, desde a acolhida de forma 

humanizada até o trabalho em grupos, com a reflexão, troca de informações, comunicação, o 

autoconhecimento e a resignificação de histórias e posturas. Com o intuito na inclusão social 

de seus atendidos. 

Atende a demanda hoje existente por novos serviços de qualidade, atende também as 

diretrizes municipais de trabalho conjunto, respeitando-se o gestor da Assistência Social do 

Município em suas normas, portarias e leis. 

A análise da proposta apresentada, trás em seu bojo ações perfeitamente executáveis, 

com cronogramas claros e que podem ser cumpridos sem açodamentos, com metas claras e 

exequíveis, dentro do solicitado pelo edital. 

A fiscalização da execução da parceria se dará pelo preenchimento dos instrumentais 

ora vigentes, na forma determinada pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil – MROSC, publicada através da Instrução Normativa 03. 

Os procedimentos para avaliação da execução física e financeira no cumprimento das 

metas e objetivos serão: ajustes de contas mensal, a prestação de contas parcial  e anual, a 

visita do gestor da parceria e os instrumentais de preenchimento obrigatório. 

Após análise da proposta apresentada pela OSC Associação da Casa dos Deficientes 

de Ermelino Matarazzo – ACDEM para o Serviço Núcleo de Apoio a Inclusão Social para 



Pessoas com Deficientes – NAISPCD II e III – 80 - informamos que trata-se de uma proposta 

com GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. 

São Paulo, 28  de fevereiro  de 2019. 
 
 _______________________________________________ 
  Maria Izabel Rangel de Souza Oliveira - RF: 818.316.3 
         Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
_____________________________________ 
       Ricardo Estevam - RF 654.215.8 
          Titular da Comissão de Seleção 
 
_____________________________________ 
        Velluma Faria Real Leite - RF 775.089.7 
              Titular da Comissão de Seleção 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


