De: SIAS CONVÊNIOS [mailto:siasconvenios@outlook.com]
Enviada em: quinta-feira, 19 de abril de 2018 15:05
Para: Bethel Casas Lares; Bethel Casas Lares
Assunto: COMUNICADO - REPACTUAÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE DADOS / PLANILHAS / NOVO ANEXO / SITE DO
SETOR DE CONVENIOS / REUNIÃO DE MONITORAMENTO
Prezados (as) bom dia,
Com os melhores cumprimentos, informamos o que segue abaixo:
1. REPACTUAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS
A Secretaria de Igualdade e Assistência Social, buscou no exercício de 2018, minimizar a diferença entre os valores
repassados, e o real custo da operacionalização do serviço prestado, atendendo aos pedidos de repactuação dos
valores destinados a consecução do objeto da parceria através do plano de trabalho, mediante solicitação
fundamentada por parte das organizações.
1.1. NOVA COMPOSIÇÃO DOS REPASSES, APÓS A REPACTUAÇÃO
Foi previsto a alteração na composição do repasse, após a repactuação dos valores conforme abaixo:
OSC: Associação Bethel Casas Lares
Repasse Mensal: R$ 43.200,00
Repasse Municipal: R$ 29.450,00
Repasse Estadual: R$ 4.583,33
Repasse Federal: R$ 9.166,67
Serviço: Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes
Apresentou a documentação necessária: Sim
1.2. Caso a organização já tenha apresentado a documentação necessária para celebração do Termo Aditivo, o
responsável legal pela organização, deverá comparecer a Rua Santa Cruz, nº 116, bairro Centro, Sorocaba-SP, para
assinatura do termo aditivo, no dia 23 de abril de 2018.
1.3. Caso a organização não tenha apresentado, ou tenha apresentado, porém faltam documentos, favor
entrar em contato com o setor de convênios da SIAS para verificar as pendências, para estes casos será
oportunamente agendada outra data para assinatura do instrumento.
2. ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE CONTATO, BANCÁRIOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
2.1. Com o intuito de possuir uma base sólida de informações de contato, dados bancários e financeiros. A partir
desta data todas informações serão colhidas exclusivamente através de formulário eletrônico, disponível no sítio
eletrônico: https://goo.gl/ix3fCJ, para preencher o formulário é necessário se conectar a uma conta google (Gmail).
2.1.1. O preenchimento do formulário é obrigatório, pois as informações necessárias para o monitoramento da
execução financeira e análise de prestações de contas, serão colhidas exclusivamente do formulário eletrônico,
prazo: 25/04/2018.

2.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: No início deste exercício (2018), foi solicitado as organizações que
apresentassem uma planilha orçamentária única, em razão de não ter sido informado em tempo hábil a composição
do repasse para o exercício. Uma vez que os repasses encontram-se normalizados e as organizações já abriram as
contas bancárias específicas necessárias, para as competências de maio e junho, a organização deverá encaminhar
novas planilhas orçamentária, segregadas por fonte de repasse (municipal e/ou estadual e/ou federal), o
encaminhamento deverá ser feito anexando a planilha orçamentária no formulário eletrônico supramencionado,
dispensado o encaminhamento de via impressa, prazo: 25/04/2018.
2.2.1. Em anexo a este, encaminhamos um modelo de planilha orçamentária a ser seguido na elaboração.
2.3. GRUPO DE MENSAGENS: No formulário existe um campo, não obrigatório, para as organizações que
desejarem participar de um grupo de troca de mensagens instantâneas, via smartphone, troca e divulgação de
informações. Para participar do grupo de mensagens é necessário a instalação do aplicativo “WhatsApp”, disponível
gratuitamente nas lojas eletrônicas “Google play” e “App Store”.
3.0. NOVO ANEXO – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL
Houve alteração no anexo “Relatório de Execução Financeira”, os relatórios dos repasses de ABRIL em
diante deverão seguir o novo anexo, encaminhado junto a este.
4.0. SÍTIO ELETRÔNICO DO SETOR DE CONVÊNIOS
A partir desta data o setor de convênios possuirá sítio eletrônico, onde dentre outros conteúdos, todos os
comunicados e prazos estarão disponíveis na página. Recomendamos a todos que consultem com frequência, e
adicionem aos favoritos a página: http://igualdade.sorocaba.sp.gov.br/parcerias/.
5.0 REUNIÃO DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Tema: Execução financeira das parcerias
Proteção Social Especial de Alta Complexidade: dia 25/04/2018 (quarta-feira)
Proteção Social Especial de Média Complexidade: dia 26/04/2018 (quinta-feira)
Proteção Social Básica: dia 30/04/2018 (segunda-feira)
Horário: 09:30 horas.
Local: Salão nobre da SIAS, Rua Santa Cruz, nº 116, bairro Centro Sorocaba/SP
Presença obrigatória conforme inciso VI da cláusula nona dos Termos de Colaboração, sob as penas
previstas no inciso II do art. 48 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.
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