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Relatório Bimestral de Atividades da Execução física e financeira. 

 
Meses: Janeiro a Março                        Ano: 2018 

 

1- Identificação: 

 

2- Meta: 80 famílias 

 

 

 

Processo 18533/2017        Termo de Colaboração nº 10515/2017 

Proteção Social (X) Básica (  ) Especial de Média Complexidade(  ) Especial de Alta 
Complexidade  

Serviço / Objeto: Transferência de recursos financeiros para despesas de custeio 

Fonte de Recursos:                (X) Municipal                 (  ) Estadual                  (  ) Federal 

Local de Execução: Rua Bárbara Blumer, 443 – Jd. Alvorada – centro – Sumaré - SP 

 Executora: 

Organização: Sociedade de Filantropia Comunitária - SOFIC  

Endereço da Executora: Praça da República, 157 – centro – Sumaré - SP 

Telefone: (19) 3828.1576/3828.4039                       Email: sofic@sofic.org.br 

Presidente: Joseli da Silva Russo   

Telefone: (19) 3828.4039                                   Email: joselirusso@yahoo.com.br 

Responsável Técnico Social: 

Nome: Érica Regina Michelin 

Formação: Serviço Social 

Endereço: Rua Guilherme Klavin, 501 ap 76 Bloco Amazonas – Jd. Marajoara – Nova 
Odessa - SP 

Telefone: (19) 3828.1576                                            Email: conselhotecnico@sofic.org.br 
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3-  Atividades / Ações no Período 

Atividade Realizada Descrição Data 

Loja Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Nota Fiscal 
Solidária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechamento das vendas para repasse as Organizações e 

emissão de notas fiscais do bimestre. 

Assessoramento aos grupos de Geração de Renda das 

Organizações APAE, ARTC, CER, SHD e São Judas. 

Atendimento ao público na venda de artesanatos da Loja Social. 

Realizamos no mês de fevereiro em atenção ao atendimento da 

meta de 80 usuários, atividades de estímulo ao 

empreendedorismo e geração de renda, com usuárias 

referenciadas nos CRAS, CREAS e OSCs, a Capacitação 

“Como fazer a precificação do seu produto”, permitindo que os 

participantes da oficina tenham contato com os conceitos 

referentes ao processo de precificação de produtos ou serviços. 

A partir desta oficina espera-se que os usuários, como 

empreendedores, realizem a precificação de seus próprios 

produtos e serviços, garantindo seu sucesso no mercado. 

Proporcionamos aos participantes uma reflexão sobre a 

importância dos conceitos, de uma maneira descontraída e de 

fácil entendimento ao público.  

Neste bimestre houve a alteração no sistema de emissão de 

notas fiscais dos produtos, passando a ser digital. Para isso 

precisamos refazer todas as entradas e saídas de produtos 

através de meio eletrônico. 

 

Durante o mês de janeiro realizamos a coleta nos 

estabelecimentos comerciais parceiros de cupons fiscais para 

futura digitação. No Mês de fevereiro realizamos a coleta dos 

cupons e retirada das urnas, devido a mudança no sistema de 

digitação da SEFAZ. 

No dia 20 de janeiro ocorreu a finalização do processo de 

digitação de cupons fiscais através do software Notabê devido à 

mudança proposta pela SEFAZ em março/2017. A partir desta 

data só serão aceitas doações de cupons através do software 

específico ou site da Secretária da Fazendo. Esta mudança 

acarretará em uma perda de 10% dos recursos transferidos as 

OSCs do colegiado. 

Neste sentido, esclarecemos esta mudança em todos os pontos 

de coleta da região e orientamos o Projeto Ação para a Vida e 

Prestação de Serviços a Comunidade – PSC, os quais terão que 

01/01 à 16/03/2018 
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Assessoramento as OSCs 

 

 

 

 

 

 

ser remanejados para novas atividades no cumprimento de 

penas. 

Atendimento de estagiários e voluntários do Programa NFS na 

digitação de cupons e entrega de relatórios de atividades. 

Com objetivo de revertermos o posicionamento da SEFAZ, 
participamos no dia 09/02 às 13 horas na AEB (Associação 
Evangélica Beneficente – Rua Sete de Abril, 59 - 11 andar. 
Centro SP). 
Pauta:  
1. Estratégias para derrubarmos o veto ao PL 718; 
2. Preparação da Assembleia Geral do movimento, dia 
26/02 às 14 horas; 
3. Formação da Frente Parlamentar; 
4. Nova sistemática de doação; 
5. Ampliação da coordenação com novos membros para 
somar aos esforços e ampliar a realização das ações; 
6. Levantar recursos para novo balanço social (balanço 
social acessar o anexo e disponível em: 
http://impactometro.org.br/balanco-social-2/) e assessoria de 
comunicação.   
E no dia 26/02 participamos na Assembleia Geral do Movimento 
de Apoio à Cidadania Fiscal- MACF na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo - ALESP, no auditório Franco Montoro 
para derrubar o veto ao PL 718. 
 
Com objetivo de esclarecer e informar todo o colegiado SOFIC, 
elaboramos dois informativos sobre os últimos acontecimentos 
do programa Nota Fiscal Paulista. 
 
Ainda em apoio ao Movimento Apoio a Cidadania Fiscal, 
mobilizamos as OSCs do colegiado através de reuniões e e-
mails, a participação nas assembleias do grupo. 
 
Reunião com representantes da Diretoria Executiva da SOFIC 
com objetivo de dar ciência sobre os últimos acontecimentos das 
ações do programa Nota Fiscal Paulista/MACF e estudo de 
estratégias para sequencia do Programa Nota Fiscal Solidária. 
 
Assessoramento as Organizações: 
- a todo o colegiado sobre ofício de entrega de prestação de 
contas; a isenção de IPTU; nova proposta de emenda 
parlamentar; documentação de pagamento de tarifa mínima de 
água e esgoto e prorrogação de uso de saldo do convênio 
referente aos Termos de Colaboração com encerramento em 
28.02.2018. 
- ao São Judas sobre conta corrente específica para convênios 
com a municipalidade; modelo de ofício e Programa Nota Fiscal 
Paulista; 
- a Caluz sobre repasses financeiros e Utilidade Publica 
Municipal; 
- ao SHD sobre participação de usuárias na capacitação e 
participação no Movimento de Apoio a Cidadania Fiscal; 
- ao Pio XII sobre assessoria jurídica; 
- ao IPMS e Pestalozzi sobre editais de chamamento publico; 
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Assessoramento diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessoramento em prol 
das OCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ao CER e São Judas na assinatura de recibo de retirada de 
editais de chamamento; 
- orientação a Casa de Acolhimento Resgatar sobre Casa dos 
Conselhos Municipais e seu funcionamento; 
- ao Projeto Ação para Vida sobre encaminhamento a Pestalozzi 
de adolescentes em medida Sócio Educativa; 
- a NISFRAM sobre indicação de empresa de manutenção de 
site. 
- a todas as OSCs sobre publicação de balanço financeiro. 
 
 
Emissão de relatórios dos apenados Unidade de Reintegração 
Social e Cidadania de Sumaré e Projeto Ação para Vida. 
 
Apoio a SMIADS na orientação para que todas as OSCs 
assinassem termo de retirada de edital no setor de licitação. 
 
Após a liberação do registro da ATA em cartório, realizamos no 
mes de janeiro a atualização de toda a certificação da OSC com 
o novo endereço, inclusive CRCE e DRADS.  
 
Orientação a artesã do município sobre participação na Feira de 
Artesanato Municipal. 
 
Orientação a usuário sobre inclusão de adolescente no mercado 
de trabalho, através dos Programa Jovem Aprendiz e IPMS. 
 
Orientação a Casa de Acolhimento Resgatar na solicitação de 
inclusão no Colegiado SOFIC e documentos societários 
enviados a BRK Ambiental. 
 
Atendimento e orientação ao responsável pelo Departamento de 
Central de Penas Alternativas quanto as mudanças no programa 
Nota Fiscal Paulista. 
 
 
 
Iniciamos o processo de desconto para pagamento de tarifa 
mínima da empresa de abastecimento de água BRK Ambiental 
do Instituto Educacional Saber Social. 
 
Em atenção ao atendimento da meta de 80 usuários, realizamos 
no mês de fevereiro atividades de estímulo ao 
empreendedorismo e geração de renda, com usuárias 
referenciado no CRAS, CREAS e OSCs, a Capacitação ´Como 
fazer a Precificação do seu produto“, contando com a 
partcicipação das usuárias das OSCs: ARTC, CALUZ, CER, 
IBQ, Pestalozzi, SHD,  Saber Social e São Judas. Além das 
técnicas da APAE que estarão replicando a capacitação junto as 
usuárias da Organização. 
 
Divulgação as OSCs e Conselhos Municipais sobre pesquisa a 
ser realizada pelo MDS sobre Serviço de Proteção a 
Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de 
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. 
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Participações nas reuniões Ordinárias e extraordinária do 
CMAS. 
 
Realizamos a adequação do espaço para elaboração do Projeto 
de prevenção e combate a incêndio. 
 
Atualizamos o site da Organização a fim de atendar as 
resoluções da lei 13.019. 
 
Reformulação do Cronograma regularizações que as OSCs 
necessitam efetuar anualmente e envio as mesmas. 
 
Assessoria a empresa BRK Ambiental Sumaré no envio de 
documentações societárias das OSCs, incluindo Estatuto, atas 
e Certiticado de Utilidade Publica Municipal para renovação da 
parceria para pagamento de tarifa mínima da conta de agua e 
esgoto das mesmas. Para isso contatamos todas as OSCs 
solicitando as documentações e repassamos a empresa. 
 
Nos reunimos no mes de fevereiro com a assessoria jurídica da 
SOFIC para solicitação de encaminhamentos, entre eles 
isenção das OSCs das tarifas bancáriasconforme determina a 
lei 13.019; processo TCESP e email Ministério da Justiça. 
 
Participação de reunião de visita do Dep. Carlos Neder no 
Centro Educacional Rebouças, onde o mesmo proferiu 
esclarecimentos sobre o programa Nota Fiscal Paulista, 
apoiando a causa e sobre as alterações da Lei sobre solicitação 
de emenda parlamentar. 
 
Retomamos em fevereiro as reuniões mensais de Conselho 
Técnico realizando o cronograma anual de reuniões; 
esclarecimentos sobre a solicitação a assessoria juridica das 
isenções de tarifas bancárias e processo do TCESP que envolve 
todas as OSCs; cruso de Precificação as usuárias. 
 
Acompanhamento diário do processo do TCESP, a fim de 
manter atualização as OSCs quanto as movimentações. 
Encaminhamento as técnicas das OSCs e CMAS sobre 
Pesquisa do Ministério de Desenvolvimento Social do Serviço 
de Proteção a Adolescente em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de 
Serviços a Comunidade. 
 
Divulgação de vaga de estagiário de pedagogia nas redes 
sociais para a ARTC. 
 
Organização e elaboração de relatórios para solicitação de 
isenção de pagamento da taxa de IPTU e Certificado de 
Utilidade Publica Municipal e Estadual. 
  
Assessoramos o Clube Recreativo Sumaré no agendamento de 
reunião com as OSCs com objetivo de realizarmos parceria na 
realização de Festa Junina do clube. Participando de reunião na 
sede do clube e posteriormente na SOFIC com as OSCs para 
organização de alimentos a serem comercializados. 
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Com objetivo de estreitar parcerias o Superintende da Secr. De 
Desenvolvimento Economico, nos contatou para uma conversa, 
onde expos seus proximos eventos, nos quais convida a 
participação de todas as OSCs. Informa ainda que tem muita 
dificuldade com a questão da inclusão de estagiários e convida 
a SOFIC a ser parceria nesta união junto as OSCs, informando 
que estara organizando um banco de dados. 
 
Iniciamos a participação na Comissão Permanente de Inscrição, 
Renovação e Acompanhamento de Registro do CMAS, tendo 
como pauta inicial 04 inscrições para avaliação. 
 
Apoio na finalização do Balanço financeiro para publicação. 
 
Assessoria ao Rotary Club de Sumaré na distribuição de 
alimentos arrecadados em eventos as OSCs, sendo 
benefeciadas num primeiro evento: APAE, ARTC, CALUZ, CER 
e São Judas. 
 

Não Realizadas 

Todas as atividades foram 
realizadas. 

  

Justificativa 

Houve 
Redirecionamento?  

Se sim o período 
previsto. 

 

Não houve 
redirecionamento. 

 

4-  Avaliação Mensal das atividades desenvolvidas. 
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4.1- Equipe técnica 

4.2 - População Atendida 

Descrição das atividades desenvolvidas conforme plano  

Atividades/fases n° 01: Assessoramento 

Local: Praça da República, 157 – centro – Sumaré  

Data: 01/01 à 28/03/2018. 

Objetivo: apoiar e fomentar atividades socioassistenciais, educativas, culturais e articular as 
organizações colegiadas, bem como obter e gerir os recursos para a formação de fundo de 
investimento comunitário. 

Metodologia: suporte logístico a iniciativa de comercialização de sua produção artesanal nas 
feiras, mostras e exposição, cumprindo seu papel social de promoção humana, contribuindo 
para a comunicação e divulgação do seu trabalho dentro do município; fortalecimento da 
participação, autonomia e protagonismo dos participantes; mobilização e organização de 
grupos e lideranças locais, por meio de sua articulação com a política de assistência social e 
demais políticas publicas; participação em espaços democráticos; facilitação entre os 
participantes de meios para a realização de seu projeto de desenvolvimento pessoal, familiar 
e comunitário quer de forma individual e/ou coletiva com vetores de sustentabilidade. 
Consolidar e ampliar a rede de parceiros, firmando acordos, alianças locais e/ou regionais, 
assumindo com ela estratégias que garantam o papel da Rede enquanto defesa e garantia 
de direitos no âmbito da Política de Assistência Social e captação de recursos. 

 A equipe Técnica envolvida com o serviço atende a NOB-RH/SUAS?        

(    )  sim     (X)  não 

Descreva: a Entidade não atende a NOB-RH/SUAS porque as normativas quanto à entidade 
de assessoramento ainda não foram definidas pelo CNAS. 

Está capacitada para execução do serviço? Sim. 

Total de Pessoas Atendidas: 11 Organizações Assistenciais Colegiadas, 93 usuários e 06 
parcerias em prol as OSCs. 

Resultados e encaminhamentos: Realizamos assessoramento técnico as Organizações, 
empresas e serviços administrativos. 
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4.2.3: Descrever a integração com a rede Intersetorial. 

 

4.2.4 - O Serviço contribuiu para:  

Descrever o impacto social atingido, conforme Resolução 109/2009 – Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais: 

A SOFIC é uma Entidade caracterizada de assessoramento, neste sentido seguimos a 
Orientação Técnica Conjunta MDS/CNAS - Comentários à Resolução CNAS nº 14/2014 e a 
resolução 27 de 19/09/2011 que caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia 
de direitos no âmbito da Assistência Social. 

4.2.1 – Os usuários participaram das atividades desenvolvidas? Sim  

Se sim, qual (s) instrumento (s) de avaliação foi (ram)  utilizado (s) ? 

(    ) Entrevista    (    ) Pesquisa    ( X ) Reunião de Avaliação      (  ) Outros especificar: 
Reuniões de avaliação mensal. 

4.2.2- Resultado da Avaliação: 
O trabalho de assessoramento se dá de forma continua e permanente, fortalecendo os 
movimentos sociais e as organizações do público da política da assistência. Neste sentido 
avaliamos que contribuímos com o fortalecimento da cidadania dos usuários; a efetivação de 
seus direitos; sua autonomia; socialização de conhecimentos; qualificação da intervenção e 
protagonismo dos sujeitos nos espaços de participação democrática. 

Segurança: não houve. 

Saúde: não houve. 

SGD: não houve. 

Habitação: não houve. 

Assistência Social: prestação de contas, orientações sobre os convênios.  

Secretaria da Educação: não houve. 

Conselhos Municipais: Reuniões Mensais Conselho de Assistência. Outras Entidades: 
assessoramento técnico, administrativo e operacional as Organizações colegiadas. 

Outras Assessorias: assessoria a empresas do município e aos Conselhos Municipais. 
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A Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, traz parâmetros nacionais acerca da 
inscrição de entidades de assistência social e seus respectivos serviços programas, projetos e 
benefícios, bem como a inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais prestados por entidades que atuam em outras áreas de políticas sociais e na 
área da assistência social, nos Conselhos de Assistência Social, Municipais e do Distrito Federal 
(CAS). 
Art. 2º As entidades ou organizações de Assistência Social podem ser isolada ou 
cumulativamente: 
 I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e 
pessoal, nos termos das normas vigentes.  
II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 
capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos 
termos das normas vigentes.  
III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e 
efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de 
direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos das normas vigentes. 

 

5- Controle Financeiro: 

 

6 - Documentações de Registro (anexos): 

(X) Fotos                                                (X) Reunião                    

(X) Lista de comparecimento                  (  ) Registro de avaliação                         

(  ) Convocação                                      (  ) Ata                  (  ) Outros  

 

7 - Manifestação da equipe Técnica: 

Podemos relatar que as reuniões e assessoria ao colegiado foram constantes no que diz respeito 
aos editais de chamamento publico pela SMIADS durante o mês de janeiro. 
A assessoria aos usuários foi atendida conforme solicitação dos mesmos através do curso de 
Precificação tendo a participação de 19 pessoas, sendo programados novos encontros com 
interesse dos mesmos. 
No Programa Nota Fiscal Solidária, orientamos os parceiros do Programa quanto à paralização 
da coleta de cupons fiscais devido a mudança no Programa Estadual. Embora esta notícia já 
vinha sendo anunciada a cerca de 1 ano, observamos que muitos ainda tiveram dificuldade em 
aceitar e não concordam com a mesma. 

Saldo anterior: R$ 0,00 
Recebido no Mês: R$ 26.424,24 
Despesas Efetuadas conforme Plano de Trabalho: R$ 26.424,24  
Saldo para o próximo mês: R$ 0,00 
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A busca por nossas assessorias tem sido constante, podemos citar neste trimestre pelas OSC: 
Instituo Saber Social, Lar Batista de Crianças e Casa de Acolhimento Resgatar e as empresas 
BRK Ambiental e Clube Recreativo Sumaré.  
Observamos que a procura por nossa Organização vem se ampliando à medida que o publico 
toma conhecimento da nossa história. 
 

 

 

Data: 28/03/2.018 

 

______________________                                                        _________________________ 
     Érica Regina Michelin                                                                  Gabriel Franco Cazaroti 
           Coordenação                                                                                   1º Tesoureiro 

 

 

 

                                        ______________________________ 
                                                  Joseli da Silva Russo 
                                          Presidente Conselho Administrativo 
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Relatório de Atividades da Execução física e financeira. 

 
Meses: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro                        Ano: 2018 

 

 

3- Identificação: 

 

 

 

 

 

 

 

Processo 033/2018                           Chamamento nº 002/2018 

Proteção Social (X) Básica (  ) Especial de Média Complexidade(  ) Especial de Alta 
Complexidade  

Serviço / Objeto: Transferência de recursos financeiros para despesas de custeio 

Fonte de Recursos:               (X) Municipal                 (  ) Estadual                  (  ) Federal 

Endereço da Executora: Rua Barbará Blumer, 443- Jd. Alvorada- Sumaré-SP 

Telefone: (19) 3828.1576/3828.4039                       Email: sofic@sofic.org.br 

 

Presidente: Joseli da Silva Russo   

Telefone: (19) 3828.4039                                          Email: joselirusso@yahoo.com.br 

 

Responsável Técnico Social: 

Nome: Daniela Fonseca Ferreira Grillo 

Formação: Serviço Social 

 

mailto:sofic@sofic.org.br
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2. Atividades / Ações no Período 

 

Atividade Realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessoramento as OSCs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Descrição 

 

-Apoio a SMIADS na orientação para que as 
OSCs assinassem termo de retirada de edital 
no setor de licitação. 
 
-Orientação do chamamento público 009/18, 
referente ao edital  009-18   para a  
SHD-Sociedade Humana Despertar. 
 
-Participação e Divulgação do Encontro com as 
Instituições parceiras da CPMS (Central de 
Penas e Medidas e Alternativas) Sumaré-SP. 
 
-Participação e Divulgação do Evento 
COLETIVAMENTE Tema: CEBAS (Certificação 
de Entidades Beneficentes de Assistência 
Social e Educação. 
 
-Participação no Evento da Faculdade PAULUS 
em São Paulo (SP) temática: Assessoramento, 
Defesa e Garantia de Direitos no SUAS (09/11). 
 
 
 
 
-Orientação a usuário sobre inclusão de 
adolescente no mercado de trabalho, através 
dos Programa Jovem Aprendiz e IPMS. 
 
-DRADS/ Campinas: solicita a atualização da 
data de emissão da declaração no cadastro da 
OSC no Sistema Pró- Social. 

 
-Participações nas reuniões Ordinárias do 
CMAS (Conselho Municipal de Assistência 
Social) e CMDCA (Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente). 
 
-Reunião mensal  da equipe técnica.  
 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/09 à 31/12/2018 
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Assessoramento diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessoramento diversos 

 

 

 

 

 

 

-Divulgação do Processo Seletivo para vaga de 
Assistente Social da SOFIC (11 a 17/12). 
 
-Processo Seletivo para  vaga de Assistente 
Social da SOFIC (18/12). 
 
 
-Apoio ao Instituto Bem Querer na Oficina do 
SCFV (Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculos), emprestimo do 
DataShow e Telão. 
 
 
 
- Processo Seletivo realizado no espaço da 
SOFIC, em 04/10. Solicitado pela OSC: Casa 
de Acolhimento   Resgatar.   
 
-Divugação de vaga de cuidador de idosos e 
psicologo, para à Casa de Acolhimento   
Resgatar.    
 
-Apoio ao usuário sobre o processo seletivo na 
entidade.  
 
-Apoio ao usuário solicitando informações 
sobre a OSC LAR BATISTA. 
 
-Assessoramento juridico ao SÃO JUDAS- 
Sociedade Beneficente São Judas Tadeu.  
 
-Reunião da Comissão de Análise de Custos 
das entidades   realizada em 10/10, no CMAS- 
Conselho Municipal da Assistência Social. 
 
Reunião das OSCs para fazer Análise de 
Custos das entidades de baixa e  média 
Complexidade em 15/10 na SOFIC . 
 
-Apoio ao usuário referente ao CIEE- Centro de 
Integração Empresa Escola. 
 
-Reunião das OSCs para  Análisar os Custos  
dos Serviços  das  Entidades    em 18/10 na 
SOFIC. 
 
 -Apoio ao usuário solicitando informações para 
ministrar curso de artesanato. 
 
- APAE, solicitou apoio para divulgação de 
convite de FORMATURA do PROMAD que foi 
realizado em 23/10 às 9hs. 

03/09 à 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

03/09 à 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/09 à 31/12/2018 
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Assessoramento em prol 
das OCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Processo Seletivo para à vaga de psicologo,  
realizado no espaço da SOFIC, em 24/10. 
Solicitado pela  OSC: Casa de Acolhimento   
Resgatar.   
 
- Oriententação à APAE, afim de  verificar o site 
da Prefeitura para obter informações sobre o  
edital  referente ao chamamento público.  
 
-Reunião da Diretoria da SOFIC-Sociedade de 
Filantropia Comunitária. 
 
-Apoio OSC NISFRAM- Grupo de Apoio 
NISFRAM,   solicitou atestado de capacidade 
técina para participar de um chamamento 
público. 
 
- Apoio ao usuário em relação a envio de CV. 
 
-Apoio ao usuário solicitando informações 
sobre o Centro de Convivência Infantil- Criança 
Feliz/ CCI 
 
-Reunião mensal  da equipe técnica 13/11).  
 
-Reunião Comissão Permanente de Legislação 
e Justiça 22/11 e 07/12/18.  
 
-Apoio  a APAE de Sumaré no Evento Ação 
Inclusiva COMDEF, emprestimo de Material 
(Garrafas para Café) e divulgação de Convite. 
  
- Compra de materiais para a IX Conferência 
Municipal dos Direitos da Mulher em Sumaré-
SP. 
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Assessoramento em prol 
das OCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/09 à 31/12/2018 
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Descrição das atividades desenvolvidas conforme plano de Atividades/fases  

n° 01/02: Assessoramento. 

Local: Rua: Bárbara Blumer, 443 – Jardim Alvorada – Sumaré-SP. 

Data: 03/09/2018 a 31/12/2018. 

Objetivo: Apoiar, Assessorar e Capacitar de forma continuada, permanente e planejada 

Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social, Conselhos de Direitos afins 

SUAS, trabalhadores SUAS, Conselho Tutelar no Município de Sumaré. 

Metodologia: Consolidar e ampliar a rede de parceiros, firmando acordos, alianças 

locais e/ou regionais, assumindo com ela estratégias que garantam o papel da Rede 

enquanto defesa e garantia de direitos no âmbito da Política de Assistência Social e 

captação de recursos. 

2.1- Avaliação Mensal das atividades desenvolvidas 

O trabalho de assessoramento se dá de forma continua e permanente, fortalecendo as 

Organizações da Sociedade Civil no âmbito de Assistência Social. Neste sentido 

avaliamos que contribuímos com o fortalecimento da efetivação e defesa dos direitos. 

Avaliamos que o nosso apoio realizado a SMIADS no que tange as orientações para as 

OSCs e ao Conselhos Municipais é de extrema importância para o bom 

desenvolvimento do trabalho e otimização do tempo.  

No que tange a nossa participação no evento realizado pela Faculdade PAULUS, sobre 

Assessoramento, podemos afirmar que contribuiu para aprimorar nossos 

conhecimentos na área assim como proporcionou troca de experiência entre os 

participantes.  

No que se refere às participações nas reuniões nos Conselhos CMDCA (Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e CMAS (Conselho Municipal da 

Assistência Social) vale destacar que proporcionaram troca de saberes e maior 

conhecimento sobre a Rede de Serviços Socioassisistenciais. 
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É importante salientar que a participação na reunião mensal da Equipe Técnica 

contribuiu para o fortalecimento das ações realizadas pela OSC. 

Ressaltamos que tanto o apoio aos indivíduos e as OSCs colabora para o fortalecimento 

dos movimentos sociais e o crescimento das organizações.  

2.0-  A equipe Técnica envolvida com o serviço atende a NOB-RH/SUAS?        

(  X  )  sim     (  )  não 

Descreva: a Entidade atende a NOB-RH/SUAS . 

Está capacitada para execução do serviço? Sim. 

 Metas/Total de Entidades Atendidas: 13 Organizações Assistenciais. 8 Conselhos e 
mais 3 serviços registrado regularmente no CMAS. CONTABILIZANDO: 25 

Resultados e encaminhamentos: Realizamos assessoramento técnico e serviços 
administrativos as Organizações e a Prefeitura.  

 

3.1- Os usuários participaram das atividades desenvolvidas? Sim  

Se sim, qual (s) instrumento (s) de avaliação foi (ram) utilizado (s)? 

(   ) Entrevista    (    ) Pesquisa    ( X ) Reunião de Avaliação      (  ) Outros especificar: 
Reuniões de avaliação mensal. 

 

3.2- Resultado da Avaliação 

O trabalho de assessoramento se dá de forma continua e permanente, fortalecendo os 

movimentos sociais e as organizações do público da política da assistência. Neste 

sentido avaliamos que contribuímos com o fortalecimento da cidadania dos usuários; a 

efetivação de seus direitos; sua autonomia; socialização de conhecimentos; qualificação 

da intervenção e protagonismo dos sujeitos nos espaços de participação democrática. 
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4.0- Descrever a integração com a rede Intersetorial 

 

4.1. - O Serviço contribuiu para:  

Descrever o impacto social atingido, conforme Resolução 109/2009 – Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais: 

A SOFIC é uma Entidade caracterizada de assessoramento, neste sentido seguimos a 

Orientação Técnica Conjunta MDS/CNAS - Comentários à Resolução CNAS nº 

14/2014 e a resolução 27 de 19/09/2011 que caracteriza as ações de 

assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social. 

A Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, traz parâmetros nacionais acerca 

da inscrição de entidades de assistência social e seus respectivos serviços programas, 

projetos e benefícios, bem como a inscrição dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais prestados por entidades que atuam em outras áreas de 

políticas sociais e na área da assistência social, nos Conselhos de Assistência Social, 

Municipais e do Distrito Federal (CAS). 

 

 

 

 

Segurança: não houve. 

Saúde: não houve. 

SGD: não houve. 

Assistência Social: prestação de contas, orientações sobre os convênios.  

Secretaria da Educação: não houve. 

Conselhos Municipais: Reuniões Mensais Conselho de Assistência. Outras 
Entidades: assessoramento técnico, administrativo e operacional as Organizações 
OSCs. 

Outras Assessorias: assessoria a empresas do município e aos Conselhos 
Municipais. 
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Art. 2º As entidades ou organizações de Assistência Social podem ser isolada ou 

cumulativamente: 

 I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção 

social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 

vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos das normas vigentes.  

II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e 

planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 

prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das 

organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 

público da política de assistência social, nos termos das normas vigentes.  

III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e 

planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 

prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção 

de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e 

articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política 

de assistência social, nos termos das normas vigentes. 

 

5- Controle Financeiro: 

 

6 - Documentações de Registro (anexos): 

(X) Fotos                                               (X) Reunião                    

(X) Lista de comparecimento                (  ) Registro de avaliação                         

(  ) Convocação                                    (  ) Ata                  (  ) Outros  

 

 
Saldo anterior: R$ 0,00 
Recebido no Mês: R$ 51.714,36 
Despesas Efetuadas conforme Plano de Trabalho: R$ 44.804,61 

Saldo para o próximo mês: R$ 6.909,75  
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7 - Manifestação da equipe Técnica: 

 

Data: 31/01/2019 

 

 

                                                                                                                              
______________________________                     ____________________________ 

    Daniela Fonseca Ferreira Grillo                                         Gabriel Franco Cazaroti 

            Assistente Social                                                               1º Tesoureiro 

 

 

 

                                        ______________________________ 

                                                  Joseli da Silva Russo 

                                          Presidente Conselho Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 


