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RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 (Em atendimento ao Art. 59 da Lei 13019/2014) 

 (Em atendimento ao Art. 27 do Decreto Municipal nº. 27.543 de 28/12/2016) 

 

2º SEMESTRE 

2021 

 
OSC: Associação Bethel – Projeto Mão Amiga 

Lei Nº 10.370/2021 

Termo de Colaboração Nº: 117/2021  

Serviço: Serviço de Proteção Social Básica  

Meta de Atendimento Mensal: 110 

Exercício de 2021 

Vigência Total da Parceria: Maio à Dezembro 

Valor Anual do Ajuste: R$ 45.000,00 

Valor Repassado 2º Semestre: R$ 34.986,00 

 

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente ao segundo semestre de 

2021 será elaborado conforme dispõe Art. 59 da Lei 13019/2014 e ao Art. 27 do Decreto 

Municipal nº. 27.543 de 28/12/2016 com base nas informações contidas no Plano de Trabalho, 

acompanhamento dos Relatórios de Atendimentos Mensais assim como o Relatório de 

Atividades Semestral apresentados pela OSC. 

Diante informações apresentadas em relatório do segundo semestre, apresenta que entre 

os meses de julho a setembro as atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas 

no formato online disponibilizadas por meio de vídeos, lives, aplicativos de mensagens e redes 

sociais, porém, entre os meses de outubro a dezembro as atividades presenciais foram retomadas 

de forma gradativa conforme orientações dos órgãos de defesa e garantia de direitos. 

Destaca também a baixa adesão das crianças e adolescentes com o retorno das atividades 

presencial. Justificando o compromisso escolar cujos horários das aulas foram oferecidas de 

forma alternadas; insegurança de retorno em relação ao contagio, inserção em projeto de 

aprendizagem profissional; a responsabilidade dos cuidados com irmãos mais novos como 

também a falta de compromisso com o projeto. 

Enfim, mesmo com a baixa adesão ao retorno presencial as atividades foram 

desenvolvidas e oferecidas nas duas modalidades para que não houvesse prejuízo na execução 

das oficinas.  

Foram mantidas as informações, orientações, visitas domiciliares, acompanhamentos às 

famílias, podendo desta forma, avaliar o nível de desproteção das famílias auxiliando-as com 

benefícios eventuais de segurança alimentar, produtos de higiene pessoal e material de limpeza, 

vestimentas e itens de proteção como máscaras e álcool. Cabe destacar que todos os benefícios 

eventuais concedidos foram em parcerias com poder público, privado e sociedade civil. 



 
 
  

             Rua Napoleão Antunes Ribeiro Homem, 491 - Jardim Marupiara – CEP: 19060-020 

Fone: (18) 3221-1797 e-mail: sas_parcerias@pprudente.sp.gov.br 

www.presidenteprudente.sp.gov.br 
 

Apresentado em relatório de atendimento mensal que neste período foram atendidos 32 

crianças e 58 adolescentes, totalizando média de 90 atendimentos mês, apresentado em relatório 

de atividades semestral uma demanda reprimida de 62 crianças e/ou adolescentes no aguardo de 

vagas. Ressalta que com a mudança do novo espaço a OSC conseguirá reduzir 

significativamente esta demanda, alcançando assim a meta pactuada no plano de trabalho.  

Recebeu da administração neste semestre o valor de R$ 34.986,00 para execução do 

projeto. Comprovou por meio de prestação de contas financeira (envio de notas) que utilizou o 

recurso de acordo com plano de aplicação e cronograma de desembolso previsto no Plano de 

Trabalho.  

Com base nos indicadores do Plano de Trabalho, visita técnica in loco e relatórios 

apresentados, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil consegue comprovar a 

execução das atividades propostas e meta pactuada. 

 

 

          Presidente Prudente, 3 de março de 2022. 

           

 

 

     Clélia Regina Barbalho Tomazini                                     Sarita Ribeiro da Silva                

Secretária Municipal de Assistência Social                                 Gestora das Parcerias 

                 CPF 058.842.188- 00                                                   CPF 278.570.668-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação 
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A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria Nº 004/2017 de 27 

de novembro de 2017, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente 

parceria aprova e homologa este Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

Alicia Santolini Tonon Oliveira       

CPF: 224.173.168-46   

    

    

 

 

 

 

Camila dos Santos 
CPF: 335.596.678-95 

 

 

 

 

 

 

Vânia Cristina Perosso Rocha 

CPF: 164.633.878-27 

 

 

 

 

 

 

Presidente Prudente - SP, 3 de março de 2022. 
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PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 
 (Art. 61, inc. IV e  Art. 67 da Lei Nº 13.019/2014) 

(Art. 28, inc. IV do Decreto Municipal Nº 27.543/2016) 

 

2021 

 
OSC: Associação Bethel – Projeto Mão Amiga 

Lei Nº 10.370/2021 

Termo de Colaboração Nº: 117/2021  

Serviço: Serviço de Proteção Social Básica  

Meta de Atendimento Mensal: 110 

Exercício de 2021 

Vigência Total da Parceria: Maio à Dezembro 

Valor Anual do Ajuste: R$ 45.000,00 

Valor Repassado: R$ 45.000,00 

Valor Devolvido: R$ 1.337,35 

 

Trata-se de Análise Técnica da Execução Anual do Objeto da parceria com base na Lei nº 

13.019/ 2014 e Decreto Municipal Nº 27.543/2016. 

O Parecer Técnico Conclusivo ora apresentado foi realizado por meio do plano de 

trabalho, dos relatórios (semestrais e de atendimento mensais), e pela prestação de contas 

financeiras (quadrimestrais e anual) apresentadas pela OSC nesta secretaria, com também visita 

técnica in loco pelo gestor da parceria. 

Destaco que o recurso devolvido refere-se a valores previstos e não utilizados em 

Utilidade Pública, Recursos Humanos e Encargos Sociais, tendo em vista que os valores 

devolvidos não prejudicou a execução da parceria. 

Conclui-se que a OSC cumpriu de maneira coerente e satisfatória as atividades e metas 

propostas no respectivo Termo.  

 

Presidente Prudente 25 maio de 2022.    

    

 

     Clélia Regina Barbalho Tomazini                                     Sarita Ribeiro da Silva              

Secretária Municipal de Assistência Social                                 Gestora das Parcerias 

                 CPF 058.842.188- 00                                                   CPF 278.570.668-42 






