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Relatório Técnico deMonitoramento e Avaliação — Gestor da Parceria
(Em atendimento a Lei Federal [3019/2014 e ao DecretoMungialnº ] 7. 708 de 07/02/20] 7)

Ano: 2018 Secretaria: Secretaria Municipal da Educação

OSC: Centro Social Santa Cruz
Atividade: Contraturno Escolar
Instrumento: Termo de Fomento Número: 01/2017

Período: Ano 2018
( X ) lº Quadrimestre civil — janeiro/fevereiro/mar/abril

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

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

Valores Repassados ngeríodo:
Total do Valor Repassado: R$ 64.481,50
Receita de Aplicação Financeira: R$ 239,32
Total do Valor Comprovado: R$ 59.581,12
Valor Devolvido ao Orgão Concessor: R$ 5 . 139,70
Valor Glosado: R$ 610,49

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, fichas
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 Estabelecidas
O Centro Social Santa Cruz, atua no município de São José do Rio Preto, há mais de 50 anos, vem
modificando a realidade de algumas crianças e jovens domunicípio, por meio das Oficinas Culturais,
Recreativas, Jogos, Inclusão Digital, Esportivas e Oficina de Orientação de Estudo, estimulam a
inserção no mercado de trabalho e no ensino superior, que apresentam para a sociedade de uma
OSCIP, enorme satisfação em dar continuidade em seu trabalho, capacitando seus profissionais e
investindo na qualidade de uma educação para a diversidade, tomando seu território um espaço de
reconquista dos direitos sociais, reduzindo diariamente o índice de criminalidade, tráfico de drogas,
analfabetismo e pobreza.
A entidade desenvolve as atividades educativas complementares, diversas oficinas promovendo o '

desenvolvimento das habilidades e potencialidades, das crianças e adolescentes, contribuindo no
processo de construção da autonomia, identidade e transformação do sujeito enquanto ser social. No
período inverso do ensino regular, ocorrem as oficinas como também poderá, proporcionar
campanhas de prevenção de Gravidez na Adolescência, Higiene e Saúde, Violência Doméstica,
Violência Contra a Mulher, Exploração Sexual, Exploração do Trabalho Infantil, Drogas & Álcool,
Bullying, mediação de conflitos entre outras que trazem resultados significantes para a permanência
dos educandos no serviço, trazendo uma característica educadora preventiva, educativa,
transformadora e social, ou seja global, serviço este que deverá ser proporcionado de acordo com as
possibilidades da entidade.
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Para o ingresso no Centro Social Santa Cruz, a família preenche um cadastro (avaliação
socioeconômica e social), que denominada de ficha de matrícula e seus anexos, com elaboração pela
equipe técnica, como também são disponibilizadas vagas por meio dos encaminhamentos enviados
pelos Conselhos Tutelares e outros órgãos da rede Socioassistencial, Rede Intersetorial, Saúde e pela
Secretaria Municipal de Educação, desde que em princípio haja vaga e que se enquadre dentro dos
objetivos desta entidade.
O Centro Social Santa Cruz é uma entidade sem fins lucrativos, com sede própria, fundada em 16 de

março de 1964, hoje atende 50 crianças de 10 a 14 anos, no contraturno escolar, oriundas de famílias
de baixa renda. Ela funciona de 2ª a 6ª feira das 13:00 às 17:00 horas, somente no período da tarde.
Este público e' divido em turmas, de acordo com a faixa etária, sendo elas, turma I com idades de 06
a' 09 anos e turma II com idades de 10 a 14 anos, oferecendo atividades educativas, culturais e
esportivas, por meio de oficinas. A entidade oferece atividades educativas complementares no contra
turno do ensino regular, por meio de Oficinas Culturais: Música, Dança; Oficinas Recreativas:
Recreação e Lazer; Oficinas de Jogos: Jogos e Tabuleiros: Atividades de Lazer, Oficina de Inclusão
Digital: Informática, Oficina Esportiva: Educação Física; Oficinas de Orientação de Estudo e
Leitura. As atividades educativas complementares serão desenvolvidas de acordo com a faixa etária.
No período da tarde os educandos serão divididos em duas turmas, divididas de acordo com cada
faixa etária, sendo Turma I com idades de 06 a 09 anos e Turma II com idades de 10 a 14 anos, serão
organizadas de acordo com o cronograma proposto pelos educadores. As atividades educativas
complementares serão interrompidas nos meses de julho e janeiro, nesse período serão oferecidas
atividades recreativas com denominação de Colônia de Férias, a qual os educandos frequentarão de
acordo com o interesse da família. As turmas serão formadas de maneira mista visando a interação
e o socialização. Os educandos terão a oportunidade de participar de momentos culturais, esportivos
e de lazer fora da entidade; como Teatro Municipal, Sesc, Bosque, Parque Ecológico e demais
espaços quando ofertado. A entidade atende no contra turno do ensino regular, crianças e
adolescentes de 06 a 14 anos de idade e de ambos os sexos, cuja renda familiar total não ultrapassa
três salários mínimos, que esteja em situação social e econômica instável ou precária, geralmente
provenientes da região Norte do município, região esta que se caracteriza pelo alto índice de
vulnerabilidade e risco social, podendo também ser priorizadas crianças e adolescentes que residem
nos bairros Santa Cruz, Vila Diniz, Parque Celeste, Vila Aurora, Jardim Europa, Vila Imperial, Vila
Cristina, Vila Diva e outros bairros próximos ou não a sede da entidade, tendo em vista sua
localização central de São José do Rio Preto.
A parceria tem como objetivo incentivar o desenvolvimento global do educando, a promoção do
mesmo como cidadão crítico, participando e tornando-se capacitado para o autoconhecimento,
ampliando seu repertório cultural, artístico, esportivo, visando o crescimento pessoal, social e o
fortalecimento da sua autoestima. As atividades propostas pretendem contribuir com os educandos,
'de modo que o saber seja elaborado num sistema de interação interpessoal, na qual os educandos
sintam-se parte integrante do meio em que vivem e assim, transcenderem os muros da entidade
exercendo uma cidadania consciente.
As metas gerais presentes no plano de trabalho são as seguintes:
o '_ Atender 50 crianças e adolescentes;
. Desenvolver'atividades educativas complementares no contra turno escolar, respeitando a
gratuidade conforme legislação pertinente, como instituição filantrópica/comunitária;
. Promover atividades de interação com a comunidade, por meio das atividades culturais,
artísticas, artesanais e digitais desenvolvidas com os educandos;
. Promover a interesetorialidade, cor-responsabilizandoos diferentes setores, família e equipes,
visando à formação integral dos educandos;
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0 Promover o protagonismo infanto juvenil, por meio da integração social, orientação para
atuar no mercado de trabalho, mediação de conflito, educação ambiental;
o ' Promover momentos e espaços para orientação de estudos e leitura, lazer, saúde, cultura para
que os educandos entendam a importância da cada um para seu crescimento interior, pessoal, sua
saúde física e mental;
0 Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade, cooperação, solidariedade, empatia no
ambiente institucional e fora dele;
. Desenvolver a capacidade crítico-reflexível do educando face às questões político-social-
cultural, por meio das atividades educativas complementares e das oficinas específicas.

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

&
- Despertar a consciência dos elementos - Uso de áudio e vídeo; - Início: - Relatório mensal das
que fazem parte da linguagem musical - Uso de instrumentos Maio de atividades
(o som e o silêncio, os diferentes musicais (violão e 2.017. desenvolvidas, com
timbres dos instrumentos, a noção de flauta); - Término: descrição do conteúdo
ritmo, etc.); — Construção de objetos Agosto de aplicado, fotos e lista de
- Estimular a expressão e a sonoros; 2.018. frequência, feito pelo
comunicação de sensações, sentimentos - Atividade de (16 meses) instrutor;
e pensamentos; percussão sobre — Monitoramento e
- Contribuir para formação integral do diferentes timbres, acompanhamento das
indivíduo, reverenciar os valores compassos, escala e oficinas por visitas
culturais, promover a sociabilidade e a notação musical. periódicas;
expressividade, introduzir o sentido de — Apresentação musical
parceria e cooperação; para professores, alunos
- Adquirir novas habilidades ao e familiares.
ex . ressar-se mais claramente.

A

- Promover a possibilidade de - Estudo da história e - Início: — Relatório mensal de
reconhecimento e recriação estética de cultura de diferentes Maio de atividades
si mesmo e do mundo, o danças, a serem 2.017. desenvolvidas, com
desenvolvimento da atenção, aplicadas; - Término: descrição do conteúdo
concentração, agilidade motora, noção - Alongamentos de Agosto de aplicado, fotos e lista de
espacial, lateralidade e o trabalho em membros superiores, 2.018. frequência, feito pelo
equipe; inferiores, tronco; (16 meses) instrutor;
- Desenvolver as atividades culturais e - Noção de espaço, — Orientação e
artísticas complementares, onde os lateralidade, equilíbrio acompanhamento das
educandos possam compreender a e coordenação; oficinas;
origem da história de cada estilo de — Aplicação de — Apresentação cultural
dançae música; diferenciados tipos de quando solicitado e nas
- Promover a saúde e socialização por exercícios e datas festivas
meio do movimento do corpo em dança; coreografias; comemoradas pela
- Expressar—se por meio da dança. entidade.
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— Técnicas e postura
para apresentações de
dan as.

- Promover o desenvolvimento da - Iniciarão com a — Inícro: - Relatório mensal de
atenção, concentração, raciocínio divisão de duplas ou Maio de atividades
lógico, memorização e dos valores equipes, criação das 2.017. desenvolvidas, com
morais e éticos; regras e a atividade - Término: descrição do conteúdo
- Desenvolver atividades recreativas propriamente dita; Agosto de aplicado, fotos e lista de
através de jogos de tabuleiro, — Aplicação de 2.018. frequência, feito pelo
socioeducativos e lúdicos, visando a atividades recreativas e (16 meses) instrutor;
construção das regras e o trabalho em de entretenimento; - Orientação e
equipe; — Atividades acompanhamento das
- Promover a velocidade de raciocínio e fundamentadas em oficinas.
habilidade, coordenação motora, brincadeiras populares
reflexos; e cantigas de roda;
- Ensinar o vencer, perder e lutar. — Atividades aplicadas

como: bola queimada,
pique bandeira, estrela
maluca pega-pega,
corda dupla, alerta,
garrafão, amarelinha,
etc;“
- Montagem de quebra-
cabeças e diversos
tipos de jogos de
atenção e concentração
e memorização.

— Promover avelocidadede raciocínioe -Montagem de quebra- - Inicio: - Relatório mensal de
habilidade, coordenação motora, cabeças e diversos Maio ' de atividades
reflexos; tipos de jogos de 2.017. desenvolvidas, com
- Ensinar o vencer, perder e lutar; atenção e concentração - Término: descrição do conteúdo
- Desenvolver a disciplina e ememorização; Agosto de aplicado, fotos e lista de
concentração. -Jogos de dinâmica em 2.018. frequência, feito pelo
- Promover o momento de grupo; (16 meses) instrutor;
descontração. — Promover Rodas de - Bate papos, vídeos, - Orientação e
conversas, amizades. atividades voltadas a acompanhamento das

descontração. oficinas.
- Promover a igualdade
trabalhando temas
Bullyng, exploração
sexual, violência, entre
outros.
- Promover aL socialização



- familiarizar e apropriar-se
conhecimentos teóricos e práticos em
informática básica;
- Acesso ao uso de recursos
tecnológicos como suporte para novas
descobertas e iniciativas na construção
do conhecimento;
— Desenvolver uma visão de mundo
crítica;
- Desenvolver habilidades de raciocínio
lógico, através domanuseio das funções
do computador, internet e na digitação.

- Incentivar a prática de Esportes, não
apenas como atividade física mas
também como recreação e lazer;
— Ampliar o conhecimento esportivo e
Suas possibilidades;

de
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- _
Identificar

componentes e
periféricos do
computador;
- Conhecer diferentes
mídias de
armazenamento;
- Manusear comandos
básicos de programas e
aplicativos;
- Acesso a Internet;
- Sites, blogs, portais
de notícias, redes
sociais, etc.;
- As atividades serão
lúdico — pedagógicas e
os educandos
receberão as
informações
necessárias para o uso
correto de cada
plataforma;
- . Aprendizagem
histórica da Era da
Informática;
- Aplicação das
técnicas de digitação,
formatações, estruturas
de textos;
- Estudo sobre os
recursos que o mundo
digital pode oferecer
para as crianças e
adolescentes;
- A Informática como
auxilio para leitura e
escrita, desenvolvendo
o raciocínio ló_ico.

Conhecimento sobre a
de cadahistória

esporte;
- Aquecimentos e
alongamentos;

- Iní01o:
Maio de
2.017.
- Término:
Agosto de
2.018.
(16 meses)

- Término:
Agosto de
2.018.

- Relatorio mensal de
atividades
desenvolvidas, com
descrição do conteúdo
aplicado, fotos e lista de
frequência, feito pelo
instrutor;
— Orientação e
acompanhamento das
oficinas;
- A avaliação será
continua, em cada
encontro, serão aplicadas
atividades de
aprendizagem,
específicas para cada
grupo, conforme o nível
de conhecimento, o nível
de dificuldade e o ritmo
de aprendizagem.

- Relatorlo mensal
atividades
desenvolvidas, com
descrição do conteúdo
aplicado, fotos e lista de

&

de
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— Desenvolver noções de espaço, força, - Brincadeiras com os (16 meses) frequência, feito pelo
lateralidade, equilibrio; esportes; instrutor;
- Desenvolver o espírito competitivo e - Fundamentos básicos - Orientação e
administrar o vencer e o perder; e mais aprofundados acompanhamento das
- Criar estratégias para atingir o objetivo sobre alguns esportes; oficinas.
proposto por cada um; - Competições e troféus - Campeonato entre as
- Valorizar as habilidades e capacidades simbólicos. turmas.
de cada educando alem do respeito ao
seu o onente «

JL

, _
sx,-

- Ampliar as possibilidades de - As Atividades serão - Início: - Relatório mensal de
aprendizagem, dando a oportunidade desenvolvidas de Maio de atividades
para suprir carências dos conteúdos acordo com as 2.017. desenvolvidas, com
trabalhados em sala de ensino regular e dificuldades - Término: descrição do conteúdo
a reflexão para o exercício da cidadania; específicas de cada Agosto de aplicado, fotos e lista de
- Proporcionar aprendizado mais educando; 2.018. frequência, feito pelo
prazeroso, contemplando as diferentes - Terão como (16 meses) instrutor;
áreas do conhecimento (Alfabetização, instrumento leituras - Orientação e
Matemática, Língua Portuguesa, etc.) diversificadas, acompanhamento das
- Incentivar a leitura de livros, para produções de textos, oficinas.
despertar a curiosidade e a imaginação. jogos, discussões

provocando a reflexão.

RELATÓRIO
2-Análisedas atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício socialobtido em
razão da execução do objeto até 0 período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano
de Trabalho
A presente parceria tinha como período de execução inicial de 02/05/2017 até 01/05/2018, mas teve aditivo
de vigência até 31/08/2018. Verificamos nas visitas de monitoramento na instituição Centro Social Santa
Cruz, por meio dos registros físicos na instituição e no sistema informatizado Demandanet que o número de
atendimentos foi atingido (50, somente no período da tarde). 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 02/03/2018). Nas visitas, as atividades Íluiam naturalmente e os funcionários
desempenhavam suas funções previstas no plano de trabalho. O número de participantes sempre foi
compativel à quantidade matriculada, 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). Nas visitas de março e abril, havia 60 e 59 presentes,
respectivamente. Foi possível observar satisfatoriamente a participação dos alunos nas oficinas educativas e
culturais mencionadas neste relatório. Além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível
observar, por meio das visitas do gestor, dos relatórios dos relatórios de execução do objeto (mensais 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), que a entidade pôde incentivar o desenvolvimento global do educando, a promoção do mesmo
como cidadão critico, participando e tornando-se capacitado para o autoconhecimento, ampliando seu
repertório cultural, artístico, esportivo, visando o crescimento pessoal, social e o fortalecimento da sua
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autoestima. As atividades propostas contribuíram com os educandos, de modo que o saber fosse elaborado
num sistema de interação interpessoal, na qual os educandos sintam-se parte integrante do meio em que vivem
e assim, transcendam os muros da entidade exercendo uma cidadania consciente. Além disso, também foi
possível: Atender 50 crianças e adolescentes; Desenvolver atividades educativas complementares no contra
turno escolar, respeitando a gratuidade conforme legislação pertinente, como instituição
filantrópica/comunitária; Promover atividades de interação com a comunidade, por meio das atividades
culturais, artísticas, artesanais e digitais desenvolvidas com os educandos; Promover a interesetorialidade,
corresponsabilizando os diferentes setores, familia e equipes, visando à formação integral dos educandos;
Promover o protagonismo infanto juvenil, por meio da integração social, orientação para atuar no mercado de
trabalho, mediação de conflito, educação ambiental; Promover momentos e espaços para orientação de
estudos e leitura, lazer, saúde, cultura para que os educandos entendam a importância da cada um para seu
crescimento interior, pessoal, sua saúde física e mental; Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade,
cooperação, solidariedade, empatia no ambiente institucional e fora dele; Desenvolver a capacidade crítico-
reflexível do educando face às questões politico-social-cultural, por meio das atividades educativas
complementares e das oficinas específicas. A entidade proporciona um espaço sadio, com atividades
extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação transmitida pela educação formal. Os benefícios
socioeducacionais são sentidos a curto prazo e perduram, uma vez que os alunos que recebem orientações
adequadas, convivem em ambiente saudável, têm seus direitos garantidos e seus deveres honrados, resultam
em indivíduos com formação educacional produtiva que muito tem a contribuir positivamente para a
sociedade. 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; 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 foi fundamental 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
realizada (em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a entidade) mostram que o os serviços
prestados correspondem às expectativas da comunidade. Cem por cento dos pesquisados estão satisfeitos ou
muito satisfeitos com a instituição, 93% respondeu que o serviço prestado atende às expectativas e 100%
recomendaria os serviços da entidade para outros interessados. Além disso, também é importante mencionar
que a pesquisa mostrou que 100% dos pesquisados consideram as instalações da instituição limpas e bem
cuidadas, 100% deles confia nos serviços prestados pela entidade e 100% confia nos profissionais que nela
atuam. Sobre a comunicação entidade-família, 65% dos responsáveis pesquisados responderam que são
informados sobre os progressos e dificuldades dos filhos (mostrando que é preciso melhorar a comunicação
nesse quesito), 93% que há reuniões periódicas para tratar de assuntos gerais, 97% que existe livre acesso aos
responsáveis/representantes da instituição quando necessário e 87% que eventuais problemas/conflitos são
solucionados de forma justa, clara e objetiva. Finalizando, com ações pautadas em atividades educacionais,
artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social para crianças e adolescentes, 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 fluiam 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 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). Nas visitas de março e abril, havia 60 e 59 presentes,
respectivamente. Foi possível observar satisfatoriamente a participªção dos alunos nas oficinas educativas,
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culturais, esportivas, recreativas e socioeducativas mencionadas neste relatório. Também foram orientados
pelo gestor sobre a obrigatoriedade de todos os funcionários desempenharem as atividades previstas no plano,
sempre na demanda de trabalho relacionada ao atendimento do projeto (atividades complementares de contra
turno), 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 continuo por parte das
coordenadoras, os profissionais que atuam nas oficinas entregam planejamento anual e rotina semanal 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. Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante o
acompanhamento, com o objetivo de aprimorar o serviço, foram prontamente acatadas por parte da das
representantes da entidade. 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 dificuldades
relevantes que comprometessem o desenvolvimento das ações previstas. A quantidade de profissionais
envolvida no desenvolvimento das atividades é adequada. Existe diálogo constante entre gestor e entidade
com o objetivo de aprimorar ainda mais o serviço prestado a comunidade.

2.2— Análise e apontamos acerca do cumprimento das metas:
Em relação ao número de atendimentos, o número de alunos matriculados contemplou o previsto no plano de
trabalho. Reiteramos que, além dos objetivos específicos de cada oficina, também foi possível observar, por
meio das visitas do gestor, dos relatórios dos relatórios de execução do objeto (mensais 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), que a
entidade pôde incentivar o desenvolvimento global do educando, a promoção do mesmo como cidadão crítico,
participando e tornando-se capacitado para o autoconhecimento, ampliando seu repertório cultural, artistico,
esportivo, visando o crescimento pessoal, social e o fortalecimento da sua autoestima. As atividades propostas
contribuíram com os educandos, de modo queo saber fosse elaborado num sistema de interação interpessoal,
na qual os educandos sintam—se parte integrante do meio em que vivem e assim, transcendam os muros da
entidade exercendo uma cidadania consciente. Além disso, também foi possível: Atender 50 crianças e
adolescentes; Desenvolver atividades educativas complementares no contra turno escolar, respeitando a
gratuidade conforme legislação pertinente, como instituição filantrópica/comunitária; Promover atividades de
interação com a comunidade, por meio das atividades culturais, artísticas, artesanais e digitais desenvolvidas
com os educandos; Promover a interesetorialidade, corresponsabilizando os diferentes setores, familia e
equipes, visando à formação integral dos educandos; Promover o protagonismo infanto juvenil, por meio da
integração social, orientação para atuar no mercado de trabalho, mediação de conflito, educação ambiental;
Promover momentos e espaços para orientação de estudos e leitura, lazer, saúde, cultura para que os
educandos entendam a importância da cada um para seu crescimento interior, pessoal, sua saúde física e
mental; Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade, cooperação, solidariedade, empatia no ambiente
institucional e fora dele; Desenvolver a capacidade crítico-reflexível do educando face às questões político-
social-cultural, por meio das atividades educativas complementares e das oficinas específicas. A entidade
proporciona um espaço sadio, com atividades extracurriculares que reforçam os ensinamentos e a educação
transmitida pela educação formal. Os benefícios socioeducacionais são sentidos a curto prazo e perduram,
uma vez que os alunos que recebem orientações adequadas, convivem em ambiente saudável, têm seus
direitos garantidos e seus deveres honrados, resultam em indivíduos com formação educacional produtiva que
muito tem a contribuir positivamente para a sociedade. Conforme mencionado no item 2, observa—seque 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 (Lperíodo:
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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; 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 foi fundamental 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-familia, 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 educacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social para
crianças e adolescentes, 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.

3. Conforme inciso VI, ,()“ Iº, Artigo 74 do Decreto Municipal ]7708/2017: registro de análise sobre
eventuais auditorias realizadas pelos controle interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva,
bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
A Unidade de Controle Interno da Secretaria Municipal da Fazenda com o objetivo de fiscalizar e acompanhar
preventivamente a execução da presente parceria (Termo de Fomento 001/2017, firmado entre a Secretaria
Municipal de Educação e o Centro Social Santa Cruz). Foram analisados os seguintes itens:

I —' Da Celebração da Parceria: Do Processo de Dispensa de Chamamento Público e Termo de
Referência para apresentação do Plano de Trabalho
Quanto à Dispensa de Chamamento, foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município. Porém, não
verificou-se um documento com apresentação dos termos de referência referente ao objeto da parceria ao qual
deveria estar pautado o Plano de Trabalho apresentado pela entidade.

II - Do Termo de Fomento 001/2017
Após análise, verificou-se que deveria ter sido utilizado um Termo de Colaboração para celebração da
parceria, visto que o objeto é contra turno escolar, o qual caracteriza-se por ser uma atividade essencial a ser
prestada pelo Estado.

III — Da análise da prestação de contas
Foi constatado que as prestações de contas apresentadas, quanto à aplicação dos recursos financeiros
repassados pela Municipalidade, estão de acordo com o Plano de Aplicação anexo ao Plano de Trabalho do
termo avençado. Verificou—se que a entidade parceira não está apresentando suas prestações de contas
financeiras relativas a contrapartida financeira disposta no cronograma de desembolso.

IV — Da análise em visita in loco
Em 16/03/2018, a Unidade de Controle Interno realizou visita in loco à OSC e fez várias averiguações, entre
elas: ficha de inscrição dos alunos matriculados; controle de presença; entrevistas com dirigente, assistente
social e pedagoga acerca da organização geral da entidade e das atividades desenvolvidas; acompanhamento
do desenvolvimento de atividades (cujo cronograma semanal divergia do cronograma anexo ao Plano de
Trabalho), verificação dwadro de recursos humanos; equipamentos e instalações gerais.
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V — Análise dos Relatórios de Execução do Objeto e de Execução Financeira da OSC
Verificou-se que o Relatório de Execução do Objeto apresentado pela instituição referente ao exercício de
2017 demonstrou que as metas e atividades propostas no Plano de Trabalho foram 100% cumpridas. Da
análise do Relatório de Execução Financeira, também apresentado pela instituição, referente ao exercício de
2017, verificou-se que a aplicação dos recursos recebidos foi devidamente empregada conforme o Plano de
Trabalho e comprovado na Prestação de Contas ao Município; bem como foram devolvidos aos cofres
públicos os valores não utilizados conforme cronograma.

VI —- Análise dos Relatórios de Visita e Parecer Técnico dos Gestores
Da análise dos Relatórios de visita e Parecer Técnico da gestora Lilian, verificou-se que, no exercício de 2017,
a meta de alunos matriculados foi atingida, mas havia número significativo de faltas reiteradas de alguns
alunos, e mediante orientação da gestora, verificou—se que já no ano de 2018 a frequência dos alunos
aumentou, cumprindo eficazmente a meta proposta; situação que foi verificada pela Unidade de Controle
Interno quando da visita'ín loco. Também houve denúncias quanto a venda de rifas e alimentação na
Instituição, que foram devidamente apuradas e não comprovadas, e posteriormente foram orientados os
dirigentes da Instituição nos cuidados com esses procedimentos para não interferir na boa execução do projeto.
Assim, no encerramento do exercício de 2017, a gestora Lilian concluiu que a Instituição comprovou o alcance
das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.
Da análise do relatório de visita do gestor Rafael, referente a março de 2018, verificou-se que as metas
previstas continuavam sendo cumpridas conforme a seguir: número de alunos matriculados e atendidos
aumentou, atendendo às orientações do gestor quanto às faltas reiteradas no exercício anterior; atividades
desenvolvidas de acordo com o previsto, porém com algumas alterações quanto à grade, mantendo orientação
de adequação/atualização da grade de horários ao Plano de Trabalho; documentos referentes à parceria,
controles de frequência de alunos e funcionários da entidade organizados e disponíveis para análise,
verificando boa organização da instituição; orientações gerais do gestor aos responsáveis da instituição para
o bom cumprimento do objeto da parceria.

CONCLUSÃO
A Unidade de Controle Interno opinou pelo parecer FAVORÁVEL à continuidade do presente ajuste,
apontando a tomada das seguintes providências:
1— Retificação da classificação do Termo de Fomento para Termo de Colaboração.
Encaminhamento da SME: Procedimento será realizado pela Secretaria Municipal de Educação após término
da vigência do presente termo, que se encerra em 31/08/2018.

2- Apresentação das prestações de contas financeiras pela entidade parceira face ao cronograma de
desembolso de sua contrapartida.
Encaminhamento da SME: Considerando que a Prestação de Contas Financeira da parceria é realizada
diretamente no Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda e que o exame da
conformidade das despesas, conforme aprovado no plano de trabalho, é realizado por este Departamento, a
Secretaria da Educação, por meio do Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas e
Complementares, 'enviou o Interno 052/2018 (SIGM 2018000174604) ao departamento responsável pela
prestação de contas financeira aqui citado solicitando informações acerca das providências adotadas como
forma de contemplar o apontamento realizado pela Unidade de Controle Interno a respeito das prestações de
contas financeiras da contrapartida da entidade parceira. Em resposta à solicitação, o Departamento de
Prestação de Contas informou que, com relação aos apontamentos, entendem que as providências já foram
tomadas na ocasião do lº Termo Aditivo, publicado recentemente, pois o presente ajuste teve prorrogação de
vigência e não conta mais com contrapartida financeira por parte da entidade parceira.

3- A entidade parceira deverá propor apostilamento ao referido Termo quanto à atualização do calendário das
oficinas, com devida publicação no D.O.M.
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Encaminhamento da SME: Procedimento (atualização do calendário das oficinas) já foi realizado em Plano
de Trabalho atualizado entregue a SME por conta de aditamento da vigência do referido Termo, com
publicação já realizada no Portal da Transparência.

A Unidade de Controle Interno também orientou que os processos de dispensa de chamamento público
processados pela SME contenham o devido Termo de Referência para que a proposta do Plano de Trabalho
da entidade possa pautar-se nos parâmetros estabelecidos pela Secretaria, para fins de celebração de Termo
de Colaboração nos casos de contra turno escolar.

Órgão realizador da auditoria: Unidade de Controle Interno da Secretaria Municipal da Fazenda.

Emitido relatório de auditoria em 18/04/2018 (Relatório de Verificação e Parecer Conclusivo nº 001/2018,
da Unidade de Controle lnterno/SEMFAZ).

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

*
( X )SIM ( )NAO

Recomendações ou providências que deverão ser adotadas para alcance das metas e resultadospactuadas
ou para o aprimoramentodas ações e respectivos prazos.
Todas as sugestões e apontamentos realizados pelo gestor durante o acompanhamento, com o objetivo de
aprimorar o serviço, foram prontamente acatadas por parte da coordenadora/entidade. 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 dificuldades relevantes que comprometessem o
desenvolvimento das ações previstas. Existe diálogo constante entre gestor e entidade com o objetivo de
aprimorar ainda mais o serviço prestado à comunidade.

Elaborado em: 17/07/2018 Ciência da Secretária: é? 77 () 772018

Q... Qçfr/ií
Sueli P ronília AmâncioCosta

' ' »» ecretária de Educação
CPF: 292.41 1.248-65 CPF: 018.874.618-84

Enviado para análise e homologação da Comissão de Monitoramento em fª 0/ O 97 3009
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Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Considerações da Comissão de Monitoramento 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, constituída através da Portaria Nº 213 de
04 de outubro de 20] 7, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto
da presente parceria, aprova e homologa este Relatório Técnico de Monitoramento e
Avaliação.

São José do Rio Preto,o?'7/03/ 2018.

Andréa Ferreira Roberta Caafatti Delazari Lamana
Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação

CPF: 121.805.088-83 CPF: 202.661.168-84

')
Carlos JoWaHins

Comissão de Monitoramento e Avaliação Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 076.492.258-01 CPF: 059.524.448-30
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