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Relatório Técnico deMonitoramento e Avaliação — Gestor da Parceria
(Em atendimento à Lei Federal [3019/2014 e ao Decreto Municipal nº 1 7. 708 de 07/02/20] 7)

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação

OSC: Associação Artística e Cultural do Interior Paulista— AACIP
Atividade: Contraturno Escolar
-' Instrumento: Termo de Colaboração Número: 03/2017
Periodo: Ano 2018
(X) lº Quadrimestre civil —janeiro/fevereiro/mar/abril

( ) 2º quadrimestre Civil — maio/junho/ julho/ agosto

( ) 3º Quadrimestre civil — setembro/outubro/novembro/dezembro

Período: 1º Quadrimestre Civil de 2018

Total do Valor Repassado: R$ 59.864,89
Receita de Aplicação Financeira: R$ 129,51
Total do Valor Comprovado: R$ 52.810,53
Valor Devolvido ao Órgão Concessor: R$ 7.183,87
Valor (.llosado: R$ 0,00

Documentos utilizados como subsídio para elaboração deste relatório
Relatórios de visita in loco feitos pelo gestor, planos de trabalho, relatórios mensais de execução do objeto,
relatório quadrimestral de execução'do objeto e execução financeira, listas de presença, fotos, flchas cadastrais,
sistema informatizado Demandanet, resultado de pesquisa de satisfação realizada em parceria entre a entidade e
a Secretaria de Educação.

RELATÓRIO
1- Descrição Sumária das Atividades eMetas Estabelecidos
Associação Artística e Cultural do Interior Paulista — AACIP doravante simplesmente denominada Associação,
usa o nome fantasia de Camerata Jovem Beethoven, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, de interesse
público, de caráter educacional, cultural e assistencial, sem Fins lucrativos, sem caráter político, nem religioso.
Congrega pessoas interessadas nas diversas manifestações expressões artísticas e culturais e suas implicações
socioculturais. Sua Sede fica na Avenida: José da Silva Sé, nº 700 e 800, Bairro Parque da Liberdade, nesta
cidade. Ela constitui-se por Polo/Unidades e/ou Núcleos, locais, onde ocorrem as atividades artísticas e culturais,
por meio de parcerias, que podem ser dentro ou fora desse município. Dentre suas finalidades, destacamos a de
contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais, nos níveis Municipal, Estadual e
Federal; estimular a autonomia e o protagonismo juvenil; garantir acesso e prestar assistência à criança,-
adolescente e familia, prioritariamente indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Essa parceria tem, como
objeto a ser executado, o desenvolvimento e ações educativas de Arte e Cultura (ensino coletivo de música,
desenho e pintura), contribuindo além do conhecimento técnico—prático para a transformação social e integral dos
alunos.Essasatividades são desenvolvidas principalmente nas regiões periféricas e de maior vulnerabilidade, para
alunos da Rede Pública M unicipal, prioritariamente. Desenvolvendo ações educativas complementares com Arte e
Cultura proporcionando a educação integral e a transformação social, pensando além da escola, na participação da
família e da comunidade. Nesse contexto, com fins educacionais, o aluno, por meio de vivências coletivas e do
conhecimento técnico-prático, é motivado ao desenvolvimento do trabalho em grupo, da cooperação, do respeito
mútuo, da solidariedade, do senso crítico, da disciplina e da autonomia. As ações educativas complementares que
são desenvolvidas pela Associação, têm como prioridade o atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos,
complementando o processo de aprendizagem e o seu desenvolvimento integral, buscando promover a melhora na
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aprendizagem e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Por meio de algumas ações, promover a
interação entre os alunos, escola, família e comunidade. Essas ações são desenvolvidas com 250 crianças e
adolescentes, preferencialmente das escolas públicas da rede municipal de ensino, prioritariamente do território de
abrangência do seu bairro e também de outros territórios da cidade de acordo com as vagas disponíveis. O horário
de atendimento e' das 07 h e 30minutos às 12h e das 14h às 17h e 30 minutos. Todas as atividades são executadas
por educadores, instrutores e monitores capacitados para o desenvolvimento das ações, e os objetivos e as metas
gerais presentes no plano de trabalho são as seguintes:

- Atender prioritariamente alunos da Rede Pública Municipal de Ensino com atividades de Arte e Cultura (ensino
coletivo de música, desenho e pintura;

- Contribuir para a inserção e permanência da criança e do adolescente no sistema educacional;

- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da
realidade social e do mundo contemporâneo;

- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de
afetividade, solidariedade e respeito mútuo;

- Possibilitar a ampliação do universo Artísitico e Cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.

Para atingir os objetivos e metas previstos, são desenvolvidas as seguintes atividades/oficinas:

objetivos Espec "Cos" AçõeSÍMetodologias Indicadores/

- Aplicar o ensino coletivo das - Introdução ao conhecimento Técnico- - Exposições artísticas
artes como forma de prático da linguagem visual, do processo internas/externas;
transformação social. Oferecer criativo e da criação de imagem.
diferentes possibilidades de Experimentação do desenho como ' Reunioes com pals/
produção e / ou técnicas por linguagem, comunicação econhecimento. responsáveis (familia);

meio do desenho/ pintura e Percepção das formas; desenho artístico;
desenvolvimento intelectual composição; desenho de observação e de
por meio do ato de criação; memória; experimentações estéticas a
bem como estimular o partir do ato de desenhar. Utilização de _ Relatório de frequência e
desenvolvimento de técnicas tradicionais, contemporânease de desempenho dos alunos.
potencialidades, talentos e experimentais das formas de pintura.
propiciar sua formação cidadã. Conhecimento e apreciação de obras

clássicas e contemporâneasde pintura.

- Acompanhamento do
rendimento escolar;

— Aplicar o ensino coletivo da -Aulas teóricas e práticas do ensino - Audições/apresentações
música por meio do Método coletivo de música como instrumentos artístico pedagógico; Reunião
Suzuki e além de transmitir o musicais, execução, apreciação e criação com a direção/coordenação
conhecimento técnico-prático, musical. Repertorio com peças de variados das escolas; Pesquisa de
proporcionar transformação estilos gêneros musicais. Utilização de satisfação; Relatório- de
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social. Possibilitar a ampliação recursos audiovisuais. Realização de frequência e do desempenho
do universo artístico e cultural apresentações dos alunos.
das crianças e adolescentes,
bem como estimular o
desenvolvimento de
potencialidades, habilidades,
talentos e propiciar sua
formação cidadã. Valorizar os
clássicos da cultura brasileira e
de outras culturas.

Aplicar o ensino coletivo da
música por meio do Método
Suzuki e além de transmitir o
conhecimento técnico-prático,
proporcionar transformação
social. Possibilitar a ampliação
do universo artístico e cultural
das crianças e adolescentes,
bem como estimular o
desenvolvimento de
potencialidades,. habilidades,
talentos e propiciar sua
formação cidadã. Valorizar os
clássicos da cultura brasileira e
de outras culturas.

Aplicar o ensino coletivo da
música por meio do Método
Suzuki e além de transmitir o
conhecimento técnico-prático,
proporcionar transformação
social. Possibilitar a ampliação
do universo artístico e cultural
das crianças e adolescentes,
bem como estimular o
desenvolvimento de
potencialidades, habilidades,
talentos e propiciar sua
formação cidadã. Valorizar os
clássicos da cultura brasileira e
de outras culturas.

-Aulas teóricas e práticas do ensino
coletivo de música como instrumentos
musicais, execução, apreciação e criação
musical. Repertorio com peças de variados
estilos gêneros musicais. Utilização de
recursos audiovisuais. Realização de
apresentações

-Au|as teóricas e práticas do ensino
coletivo de música como instrumentos
musicais, execução, apreciação e criação
musical. Repertorio com peças de variados
estilos gêneros musicais. Utilização de
recursos audiovisuais. Realização de
apresentações

áhtº, Cã?“ |
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- Audições/apresentações

“Indicadores/Avaiíaçãíê

- Audições/apresentações
artístico pedagógico; Reunião
com a direção/coordenação
das escolas; Pesquisa de
satisfação; Relatório de
frequência e do desempenho
dos alunos.

icâªdorês/ÃValiãçãªõ

artistico pedagógico; Reunião
com a direção/coordenação
das escolas; Pesquisa de
satisfação; Relatório de
frequência e do desempenho
dos alunos.
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- Integrar ao ensino coletivo - Aulas teóricas e práticas do ensino Audições/apresentações
de musica na disciplina de arte coletivo de musica (musicalização e canto artístico pedagógico; Reunião
da escola; propiciar às coral) com leitura, interpretação e com a direção/coordenação
estudantes condições para o improvisação por meio de vivencias das escolas; Pesquisa de
aprimoramento de técnicas artísticas com crianças; execução, satisfação; Relatório de
vocais do ponto de vista apreciação e criação musical. Repertório frequênciaedo desempenho
sensorial, intelectualeafetivo, com peças de variados estilos gêneros dos alunos.
tornando-o capaz de musicais. Utilização de recursos
expressar-se com liberdade audiovisuais. Realização de apresentações.
por meio da música e
auxiliando na formação do
ouvinte, de forma a contribuir
para a integração social e
valorização das

'

culturas
populares.

es/Mftodológla _, ?:» ndicadores/Avaliaçãío dj;

-Aplicaroensino coletivo da —Aulas teóricas e práticas do ensino - Audições/apresentações
música por meio do Método coletivode música como instrumentos artístico pedagógico,- Reunião
Suzuki e além de transmitir o musicais, execução, apreciação e criação com a direção/coordenação
conhecimento técnico-prático, musical. Repertorio com peças de variados das escolas; Pesquisa de
proporcionar transformação estilos gêneros musicais. Utilização de satisfação; Relatório de
social. Possibilitar a ampliação recursos audiovisuais. Realização de frequência e do desempenho
do universo artístico e cultural apresentações dos alunos.
das crianças e adolescentes,
bem como estimular o
desenvolvimento de
potencialidades, _

habilidades,
talentos e propiciar sua
formação cidadã. Valorizar os
clássicos da cultura brasileira e
de outras culturas.

RELATÓRIO
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão
da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de
Trabalho.

Esta parceria iniciou suas atividades em junho de 2017, nesse primeiro quadrimestre de 2018, foram realizadas
três visitas (janeiro: gestora anterior / fevereiro: não houve gestor nomeado / março e abril: gestor atual, que foi
nomeado em 08/03/2018). Durante este período, foram realizadas 12 visitas, sendo 02 em cada uma das
Unidades Escolares (E. M Paul Percy Harris, E.M Cyrino Vaz de Lima, E.M Álvaro Angeloni, EM Ruy
Nazareth, E.M Lydia Sanfelice) e 02 na sede. Verificamos nas visitas de monitoramento, por meio dos registros
físicos na instituição e no sistema informatizado Demandanet, que o número de atendimentos foi atingido (250
alunos, divididos nos períodos da manhã e tarde). Desde o início do ano o número de matriculados esteve acima
da meta prevista, em função de ser o único projeto que presta esse tipo de serviço, porém, nesse quadrimestre
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houve apontamentos da Secretaria Municipal da Fazenda — Unidade de Controle Interno, conforme Relatório de
Verificação e Parecer Conclusivo nº 003/20018, quanto aos seguintes itens: Da análise do processo de dispensa
de chamamento; Da análise do Plano de Trabalho; Da Prestação de contas financeira; Das visitas à sede da
Entidade parceira e às Unidades; Dos relatórios e pareceres do gestor; da Transparência. Além destes, também
houve apontamentos do gestor à coordenação, quanto às documentações, reorganização das atividades, locais,
números de participantes e adequações de horários, o que resultou em apostilamento, que foi prontamente
acatado e que surtiram efeitos de melhoria visível no desenvolvimento das atividades durante o período
acompanhado. Nas visitas, as atividades fluíam naturalmente e os funcionários desempenhavam suas funções
previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi compatível à quantidade matriculada, haja
visto que e' natural haver certo número de ausentes (inclusive em escolas regulares). Foi possível observar
satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas musicais, culturais e artísticas, mencionadas neste
relatório. Além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do
gestor, dos relatórios de execução do objeto (mensais e quadrimestrais), registros feitos pela entidade e
indicadores previstos no plano (participação dos atendidos, listas de frequência, relatórios, fotos, registros de
atendimentos, reuniões de pais/responsáveis, pesquisa de satisfação) o atingimento dos seguintes objetivos
previstos: atender crianças e adolescentes preferencialmente matriculados nas escolas públicas da rede municipal
de ensino com ações no contra turno escolar, oferecer-lhes atividades complementares culturais, musicais e
artísticas que estimulem o aprendizado e potencialize suas habilidades. Desenvolver atividades e encontros
voltados para ética e cidadania com a participação da família e comunidade refletindo sobre temas que vão ao
encontro das necessidades da escola, crianças, adolescentes, familia e comunidade, todas as atividades foram
executadas por educadores, instrutores e monitores capacitados para o desenvolvimento das ações. Além disso,
as atividades desenvolvidas puderam: Atender os alunos com atividades musica , desenho e pintura; Contribuir
para a inserção e reinserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema educacional; Estimular a
participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade
social e do mundo contemporâneo; Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social
e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do
universo Artisitico e Cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.
Por meio do acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos,
consideramos ser possível observar que as ações/atividades realizadas desenvolveram no aluno hábitos
saudáveis, respeito às diferenças, solidariedade, companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia; o
trabalho efetuado desenvolveu hábitos de estudo e gosto pela aprendizagem; os atendidos demonstram melhora
em seu comportamento geral no ambiente familiar e na escola, e também seu desempenho escolar e
aprendizagem após frequentar esta instituição e participar das atividades desenvolvidas.. Sobre a satisfação do
público alvo, os dados coletados por meio de pesquisa realizada (em parceria entre a Secretaria Municipal de
Educação e a entidade) mostram que o os serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade 93%
dos pesquisados estão muito satisfeitos ou satisfeitos com a instituição, e 91% recomendaria os serviços da
entidade para outros interessados. Além disso, também e' importante mencionar que a pesquisa mostrou que 92%
dos pesquisados consideram as instalações da instituição limpas e bem cuidadas, 93% deles confia nos serviços
prestados pela entidade e 93% confia nos profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade—família,
88% dos responsáveis pesquisados responderam que são informados sobre os progressos e dificuldades dos
filhos, 82% que há reuniões periódicas para tratar de assuntos gerais, 93% que existe livre acesso aos
responsáveis/representantes da instituição, quando necessário e 89% que eventuais problemas/conflitos são
solucionados de forma justa, clara e objetiva , 90% afirmam que ações realizadas desenvolvem no aluno hábitos
saudáveis , respeito ás diferenças, solidariedade, companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia , e
77% dos pais já veem melhora no comportamento escolar e familiar, na criança. Finalizando, com ações
pautadas em atividades educacionais, musicais, artísticas e culturais, melhoram a sociabilidade e proteção social
da crianças e adolescentes e a OSC proporcionou aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades,
integração social, moral e familiar, contribuindo para o fortalecimento das competências educacionais e vínculos
familiares/sociais.

2.1— Análise e apontamentos acerca das atividades realizadas:

Conforme já mencionado, nas visitas realizadas, as atividades fluíam naturalmente e os funcionários
desempenhavam suas funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi compatível à
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quantidade matriculada e o atendimento acima da meta, haja visto que é natural haver certo número de ausentes
(inclusive em escolas regulares). Sobre a frequência, no caso de faltas reiteradas dos alunos, o gestor orientou a
fazerem contato com as famílias para saber o motivo das auSências e cobrar a assiduidade. Se fosse preciso,
convocar os responsáveis para conscientizá—los sobre a importância da frequência regular (procedimento este que
já era realizado pela entidade, mas foi reforçado). Foi possível observar, satisfatoriamente, a participação dos
alunos nas oficinas musicais, culturais, artísticas, mencionadas neste relatório. Também foram orientados pelo
gestor sobre a obrigatoriedade de todos os funcionários desempenharem as atividades previstas no plano de
Trabalho relacionadas ao atendimento do projeto (atividades complementares de contraturno), sempre mantendo
o caráter pedagógico/educativo das ações, inclusive em momentos em que não há a realização direta de oficinas
(entrada e saída, corredores, refeitório), pois todos são modelos para os jovens e contribuem para a formação
integral dos alunos. Além do acompanhamento contínuo por parte do coordenador, os profissionais que atuam
nas oficinas entregam planejamento anual e rotina mensal como forma de viabilizar e facilitar o
acompanhamento do trabalho desenvolvido. A equipe se mostra bastante integrada e comprometida com o
desenvolvimento das atividades e, consequentemente, com a aprendizagem significativa dos alunos. Mediante as
sugestões e apontamentos realizados pela Unidade de Controle Interno, conforme Relatório de Verificação e
Parecer Conclusivo nº 003/20018, foram tomadas as seguintes providencias: Da analise do processo de
dispensa de chamamento; A SME está em processo de execução do seu Termo de Referência, quanto aos
padrões mínimos exigidos pela Lei 13.019/17, em obediência aos art. 23, paragrafo único, Artigo 27c.c. Artigo
32, 549 Da analise do Plano de Trabalho; Foram fornecidas as cópias do Plano de Trabalho e seus
apostilamentos à Direção de cada uma das Unidades Escolares que executam o projeto de contraturno escolar,
para fim de monitoramento e participação na execução do objeto da parceria. Quanto às cópias das matriculas e
do controle de frequência de alunos e instrutores, já foram providenciadas a todas as Unidades Escolares. Da
Prestação de contas financeira; Documentos com as devidas justificativas foram enviados à SEMFAZ e
aprovadas pela Prestação de Contas. Das visitas à sede" da Entidade parceira e às Unidades; Um novo
apostilamento foi feito para as adequações dias, horários, locais e atividades (natureza da aula) das atividades
ministradas, alterando: As atividades aos sábados (EM. Paul Percy Harris) foram excluídas, bem como as da
EM. Álvaro Angeloni, foram adequadas para o contraturno escolar e o local do atendimento dos alunos da E. M
Cyrino Vaz de Lima passaram a ser desenvolvidas na biblioteca, outras alterações foram feitas, conforme
apontamentos do gestor, diante das novas demandas. Dos relatórios e pareceres do gestor; após a nomeação do
gestor, por meio da portaria nº 104/2018 no dia 08/03/18 as visitas vêm acontecendo uma ou mais de uma vez
mensalmente, conforme a necessidade. Da "Transparência; relativo à transparência de seus atos, conforme a Lei
13.019/14 (Artigo 11), bem como Decreto Municipal 17. 08/17 (Artigo Sº e parágrafos) e, levando em conta
também, 0 Comunicado SDG nº 16 do tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a OSC já providenciou seu
site. Com o objetivo de aprimorar os serviços, todas as sugestões e apontamentos realizados pela Unidade
de Controle Interno e pelo gestor da parceria foram prontamente acatados pelo coordenador/entidade.
Foram fornecidas as copias do Plano de Trabalho e seus apostilamentos a Direção de cada uma das Unidades
Escolares que executam o projeto de contraturno escolar, para fim de monitoramento e participação na execução
do objeto da parceria. Quanto às cópias das matrículas e do controle de frequência de alunos e instrutores, já
foram providenciadas a todas as Unidades Escolares. A partir destes, as atividades foram realizadas de acordo
com o previsto no plano de trabalho, dentro do cronograma (prazo) estabelecido, de acordo com a metodologia
prevista. Não houve mais dificuldades relevantes que comprometessem o desenvolvimento das ações previstas.
A quantidade de profissionais envolvida no desenvolvimento das atividades é adequada. Existe diálogo c0nstante
e permanente entre gestor e entidade com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado a comunidade.

2.2- Análise e apontamentos acerca do cumprimento das metas:

Durante este período, foram realizadas 12 visitas, sendo 02 em cada uma das Unidades Escolares (E. M Paul
Percy Harris, E.M Cyrino Vaz de Lima, E.M Álvaro Angeloni, E.M Ruy Nazareth, E.M Lydia Sanfelice) e 02 na
sede. Verificamos, nas visitas de monitoramento, por meio dos registros físicos na' instituição e no sistema
informatizado Demandanet, que o número de atendimentos foi atingido (250 alunos, divididos nos períodos da
manhã e tarde). Desde o início do ano o número de matriculados esteve acima da meta prevista, em função de ser
o único projeto que presta esse tipo de serviço, portanto. o número de atendimentos, o número de alunos
matriculados contemplou o previsto no plano de trabalho. Reiteramos que, além dos objetivos específicos de
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”“i cada oficina, também foi possível observar, por meio das visitas do gestor, dos relatórios de execução do objeto
(mensal e quadrimestral), registros feitos pela entidade e indicadores previstos no plano (participação dos
atendidos, listas de frequência, relatórios, fOtos, registros de atendimentos, reuniões de pais/responsáveis,
pesquisa de satisfação) e o atingimento dos seguintes objetivos previstos: Atendimento prioritariamente alunos
da Rede Pública Municipal de Ensino com atividades de Arte e Cultura (ensino coletivo de música , desenho e
pintura); Contribuição para a inserção e permanência da criança e do adolescente no sistema educacional;
Estímulo à participação na vida pública do território e desenvolvimento de competências para a compreensão
crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; Assegurou espaços de referência para o convívio grupal,
comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitou
a ampliação do universo Artísitico e Cultural das crianças e adolescentes, bem como estimulou o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos

,

e auxiliou sua formação cidadã. Conforme
mencionado no item 2, observa-se que as metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho foram atingidos
e os benefícios puderam ser verificados por meio dos indicadores previstos (participação dos atendidos, listas de
frequência, relatórios, fotos, registros de atendimentos, reuniões de pais/responsáveis, pesquisa de satisfação).

2.3— Análise e apontamentos acerca do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto
até o período:

Por meio do acompanhamento e também de pesquisa realizada, com relação aos impactos sociais e econômicos,
e possível observar que as ações/atividades realizadas desenvolvem no aluno hábitos saudáveis, respeito às
diferenças, solidariedade, companheirismo, disciplina, responsabilidade e autonomia; o trabalho efetuado
desenvolve hábitos de estudo e gosto pela aprendizagem de musica e desenho; os atendidos demonstram melhora
em seu comportamento geral no ambiente familiar e na escola, e também seu desempenho escolar e
aprendizagem após frequentar esta instituição e participar das atividades desenvolvidas. Também é possível
afirmar que o atendimento oferecido pela instituição foifundamental para que os pais/responsáveis pudessem
ingressar (ou se manter) no mercado de trabalho, gerando assim, indiretamente, impactos econômicos positivos
na esfera familiar e comunidade local. Sobre a satisfação do público alvo, os dados coletados por meio de
pesquisa mostram que o os serviços prestados correspondem às expectativas da comunidade. A grande maioria
dos pesquisados estão satisfeitos com a instituição e recomendariam a entidade para. outros interessados. Além
disso, também é importante mencionar que a pesquisa mostrou que a comunidade atendida confia nos serviços
prestados pela entidade e nos profissionais que nela atuam. Sobre a comunicação entidade—família, os
responsáveis são informados sobre os progressos e dificuldades dos filhos, há reuniões periódicas para tratar de
assuntos gerais, existe livre acesso aos responsáveis/representantes da instituição quando necessário e eventuais
problemas/conflitos são solucionados de forma justa, clara e objetiva. Finalizando, com ações pautadas em
atividades artísticas, culturais como ensino coletivo de musica, desenho e pintura, concluímos que são de suma
importância para a sociabilidade e proteção social de crianças e adolescentes e que esta Associação proporcionou
aos educandos o desenvolvimento de suas potencialidades, integração social, moral e familiar, contribuindo para
o fortalecimento das competências educacionais e vínculos familiares/sociais.

3. Registro sobre eventuais auditorias realizadas pelo controle interno ou externo, no âmbito da fiscalização
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrênciadessas auditorias:

Neste quadrimestre houve apontamentos da Secretaria Municipal da Fazenda — Unidade de Controle Interno,
conforme Relatório de Verificação e Parecer Conclusivo nº 003/200l 8, quanto aos seguintes itens:

- Da analise do processo de dispensa de chamamento;
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Não verificamos, por parte da Secretaria, documentos atinentes à apresentação dos termos de referência.

- Da analise do Plano de Trabalho;

Cópias de controle de frequência de alunos, instrutores e apostilamentos já executados para as Unidades
Escolares e não cumprimento de cronograma apostilamentos nas seguintes Unidades Escolares: Unidade Ruy
Nazareth: as aulas não se iniciam ás 12h 40 min, e sim ás 13h 30 min. Unidade Escolar Paul Percy Harris:
alteração do horário da aula de violão. Na unidade Escolar Cyrino Vaz de Lima: aulas de violino não havendo
aula de viola clássica e mudança do local de onde são ministradas as aulas (refeitório). Novo apostilamentos
para adequações.

- Da Prestação de contas financeira;

Nas prestações de contas do mês de fevereiro de 2018 foram pagos valores complementares às aulas dadas em
janeiro de 2018 aos instrutores de música, desprovidos dasjustificativas.

- Das visitas à sede da Entidade parceira e às Unidades;

Unidades Escolares: Unidade Ruy Nazareth: as aulas não se iniciam ás 12h 40 min, e sim ás 13h 30 min.
Unidade Escolar Paul Percy Harris: alteração do horário da aula de violão e as atividades aos sábados. Na
unidade Escolar Cyrino Vaz de Lima: somente aulas de violino não havendo aula de viola clássica e mudança
do local de onde são ministradas as aulas (refeitório). Na E.M. Álvaro Angeloni, adequação do contratumo
escolar. Novo apostilamentos para adequações.

- Dos relatórios e pareceres do gestor;

Não entrega de relatórios técnicos de Monitoramento e Avaliação e Avaliação quadrimestrais e os Pareceres
Técnicos de Analise da Prestação de Contas Anual. Acompanhamento mensal.

- Da Transparência;

OSC - Providências legais no sentido de cumprir os dispositivos legais a transparência de seus atos.

DIANTE DOS APONTAMENTOS,FORAM TOMADAS AS SEGUINTES PROVIDENCIAS:

- Da análise do processo de dispensa de chamamento;

A SME está em processo de execução do seu Termo de Referência, quantos aos padrões mínimos exigidos pela
Lei 13.019/17, em obediência aos art. 23,“paragrafoúnico, Artigo 27c.c. Artigo 32, ê4º.

- Da análise do Plano de Trabalho;

Foram fornecidas as copias do Plano de Trabalho e seus apostilamentos á Direção de cada uma das Unidades
Escolas que executam o projeto de contraturno escolar, para fms de monitoramento e participação na execução
do objeto da parceria. Quanto ás cópias das matrículas e do controle de frequência de alunos e instrutores, já
foram providenciadas á todas as Unidades Escolares.

- Da Prestação de contas financeira;

Documentos com as devidas justificativas foram enviadas pela Associação à SEMFAZ e aprovadas pela
Prestação de Contas.
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- Das visitas à sede da Entidade parceira e às Unidades;

Um novo apostilamento foi feito para as adequações de dias, horários, locais e atividades (natureza da aula) das
atividades ministradas, alterando: As atividades aos sábados (EM Paul Percy Harris) foram excluídas e aulas de
violão foram adequadas ao horário. Na E. M Cyrino Vaz de Lima as aulas são de violino e Viola Clássica, pois
após aprenderem o violino os alunos são automaticamente direcionados para viola Clássica, para concluírem o
curso, já O local das aulas passou a ser na biblioteca. Quanto á BM. Álvaro Angeloni, foram adequadas para o
contraturno escolar. As alterações foram feitas conforme as necessidades e por apontamentos do gestor diante
de novas demandas.

- Dos relatórios e pareceres do gestor;

Não houve visitas mensais nos meses de janeiro e fevereiro, e os relatórios e parecer do gestor não havia sido
concluído. Após a nomeação do novo gestor, por meio da portaria nº XXX no dia 08/03/18 as visitas vêm
acontecendo uma ou mais de uma vez mensal, conforme a necessidade.

- Da Transparência;

Relativo à transparência de seus atos, conforme à Lei 13.019/14 (Artigo 11), bem como Decreto Municipal 17.
08/17 (Artigo 5º e parágrafos) e levando em conta, também, 0 Comunicado SDG nº 16 do tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, à OSC já providenciou seu site.

CONCLUSÃO:

PELO EXPOSTO

A Unidade de Controle Interno opina pelo parecer FAVORÁVEL COM RESSALVAS à continuidade do
presente ajuste.

Órgão realizador da auditoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Emitido relatório de auditoria em

09/05/2017.
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Conclusão do Relatório:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da
Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de
Colaboração?

(X) SIM () NÃO

Recomendações ou providências que deverão ser adotadas para alcance das metas e resultados pactuadas ou
para o aprimoramentodas ações e respectivos prazos.

Neste quadrimestre houve apontamentos da Secretaria Municipal da Fazenda — Unidade de Controle Interno,
conforme Relatório de Verificação e Parecer Conclusivo nº 003/20018, quanto aos seguintes itens: Da analise do
processo de dispensa de chamamento; Da analise do Plano de Trabalho; Da Prestação de contas financeira; Das
visitas à «SEDE da Entidade parceira e às Unidades; Dos relatórios e pareceres do gestor; da Transparência. Além
destes, também houve apontamentos do gestor à coordenação/Instituição, quanto às documentações,
reorganização das atividades, locais, números de participantes e adequações de horários, o que resultou em
apostilamento, que foi prontamente acatado e que surtiram efeitos de melhoria visível no desenvolvimento das
atividades durante o período acompanhado. A Unidade de Controle Interno opina pelo parecer FAVORÁVEL
COM RESSALVAS à continuidade do presente ajuste.

Elaborado em: ÍZ/ ”777201 8 Ciência da Secretária: 0?- i' /0:i /2018

' Sueli tronília Amâncio Costa
Gestor da Parceria ecretária de Educação

CPF: 076.492.258-01 CPF: 018.874.618-84

Enviado para análise e homologação da C izle Monitoramento em 30 /O) / 02ng _.

Carlos JoíêíVÍartins
Gestor da Parceria

CPF: 076.492.258-01
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Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão deMonitoramento eAvaliação

Não há, por parte desta Comissão, apontamentos complementares aos do gestor referentes ao
período analisado (lº quadrimestre civil de 2018).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituida através da Portaria Nº 213 de 04 de
outubro de 2017, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente
parceria, aprova e homologa este Relatório Técnico de Monitoramento eAvaliação.

São José do Rio Preto, «99 /03 / 2018.

Wii/M»—
Andréa Ferreira

Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 121.805.088-83

Roberta Calã/fatti Delazari Lamana
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 202.661.168-84

Silvania arecida Domingos Correa
Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 059.524.448-30
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