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PARECER DA COMISSÃO AVALIADORA 

Trata-se de proposta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, 

enviada através do Ofício n° 139/2020, de 12 de novembro de 2020, protocolado em 

mesma data na Secretaria de Assistência Social - SEMADS, para análise de 

Comissão Avaliadora. 

Esta comissão observa que a proposta de reprogramação obedece aos critérios 

estabelecidos na Cláusula Quinta do Termo de Colaboração 02/2020, Processo n° 

3772/2019, e que ainda possui justificativa plausível, considerando que não foram 

realizados todos os gastos previstos no Plano de Trabalho, em decorrer da Pandemia 

da COVID-19, no que concerne ao custeio indireto, o que gera o saldo excedente de 

R$ 2.293,93 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e três centavos). 

Foi pleiteada compra de material para atender sistema de irrigação para o Projeto 

Plantae, com base em orçamentos estimados realizados pela PFefeitura Municipal de 

lúna, sendo que os itens de numeração 11 a 1.4. foram realizadas pesquisas no 

Comércio Local com. informação das empresas selecionadas com o menor preço. É 

necessário observar apenas que neste campo a OSC pode optar por colocar 
. . . . 

"Orçamento Estimado da OSC" e colocar uma niédia das três pesqUisas de mercado 
: . 

realizadas, para · que possa adquirir Ós iten~ ·dentro destá variação, todavia esta 

descríção não interfere na r~programàção como um 'tod~·. ' 

Sendo assim.esta Gomissão .dá par~cer favorável à reprogramação, a ser praticada a 
. ··' . 

partir do dia 01 de dezembro de 2020, e ainda, info~ma que a APAE será inteiramente 

responsável pelos gastos da reprogramação, considerando os cargos, itens e serviços 

predispostos' nas tabeias en~iadas na segunda ,"propostá, . se~' vetada a m~dança 

destes. Fica também a ÓSC responsável ' pela vera'Cidade das informaçõe~· prestadas 

no momento da .Prest~çã6 de Contas fi~~l. assim como' os comprovant~s de gastos 
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referentes a esta proposta aprovada, e ainda envio de cópia deste parecer que deve 

seguir em anexo às documentações comprobatórias. 

lúna, 30 de novembro de 2020 

COMISSÃO AVALIADORA 

GESTOR DE PARCERIA 

ALESe NER MIRANDA COSTA 

ASSESSORA PARA ASSUNTb DOS HIPOSSUFICIENTES/PRESIDENTE DO 

COMAS I 

J; cv-Â ~ J ) ,.;. --.;. 
VICENTE LOPés DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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