
ANEXO VII – MODELO DE PARECER TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DAS PARCERIAS COM OSC 

 
PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Processo n°:  
Organização da Sociedade Civil (OSC):  
Assunto: Prestação de Contas Anual/Final – Termo de ................ nº ....../..... 
 
I.  ANTECEDENTES  
1.1. Trata-se do resultado da análise das peças que compõem a Prestação de 
Contas Anual/Final do Termo de ..................., firmado entre a Organização 
................................................................ e o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social (Setades), com o escopo de averiguar a execução física e o alcance dos 
objetivos firmados no Termo, em cumprimento às diretrizes estabelecidas na Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015. 
1.2.  Para tanto, previu-se o investimento de R$ .................... (.............mil, 
.........................reais e .............. centavos), destinados a execução do 
Serviço.................., tendo sua aplicação em: Material de Consumo R$ ................ 
(.....); Equipamento e Material Permanente R$ ....................(.....); Serviços de 
Pessoa Jurídica R$ ................ (.....); Serviço de Pessoa Física R$ ................ 
(.....).  
1.3. O referido Termo, publicado no Diário Oficial do Espírito Santo em ..... de 
................ de ......., teve o período inicial de vigência compreendido entre ..... de 
................. de ...... e .... de .................... de ........ Houve prorrogação de ofício (ou 
outro tipo de prorrogação) que estendeu a vigência até .... de ................... de ...... 
1.4.  Em ..... de ....................... de ...... foi remetida pela Organização, por meio 
do Ofício nº ......./...., a Prestação de Contas Anual/Final que foi protocolada na 
Setades. 
A prestação de contas final está constituída dos seguintes documentos: 
 

 
II.   DA ANÁLISE TÉCNICA 
2.1. As informações abaixo, que acarretam considerações de ordem técnica, 
foram extraídas do conjunto documental que constitui a prestação de contas 
encaminhada pela OSC, em cumprimento aos ditames da Lei nº 13.019/2014, 
com o intuito de dar ciência dos meios utilizados na execução física e 
cumprimento das metas estabelecidas no Termo.  
2.2. Cumpre-nos ressaltar que se restringe a esta área apenas os resultados 
alcançados com a execução física e atingimento dos objetivos da parceria, 
subtraindo-se, portanto, da competência do gestor as análises que importem 
considerações de ordem financeira. 

DOCUMENTOS ANALISADOS FOLHA(S) 

Relatório de Execução do Objeto  

Relação de Bens (Anexo D)  

Resolução do Conselho Municipal de Assistência 
Social aprovando a prestação de contas 

 

Plano de Trabalho aprovado  

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação  



2.3. De acordo com o Plano de Trabalho, o objeto da parceria consistiu na 
aquisição de (consumo, equipamentos e materiais permanentes, pagamento de 
Pessoa Física e Jurídica - Adaptar de acordo com a realidade) para execução 
do objeto ...................................., no âmbito do Serviço de 
....................................................., com a finalidade de a defesa e promoção dos 
usuários através de ações que garantam os direitos, a cidadania e dignidade, 
em conformidade com a Constituição Federal, com a Política Nacional de 
Assistência Social e demais legislações pertinentes. 
2.4.  No Relatório de Execução do Objeto enviado pela OSC, foram informados 
os seguintes resultados alcançados e impactos sociais para as metas previstas 
no Plano de Trabalho: 
 

Meta(s) prevista(s) Resultados 
alcançados 

Impactos sociais 

   

   

   

2.5. Apontamentos técnicos sobre o quadro acima: 
2.6. Conforme exposto no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, o 
objeto foi executado, atendendo .................. usuários. No que tange ao público 
alvo, são atendidos usuários/famílias referenciados, assistidos e ou 
acompanhados pelas equipes técnicas do Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) e/ou Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
(CREAS). (Adaptar de acordo com a realidade) 
2.7. Grau de Satisfação, conforme Relatório de Execução do Objeto enviado pela 
OSC. 
2.8. Conforme expõe o Relatório de Execução do Objeto, foram realizadas 
atividades de................................As atividades tiveram foco na 
............................................. 
2.9. Sustentabilidade das ações, conforme Relatório de Execução do Objeto 
enviado pela OSC. 
 
III. CONCLUSÃO 
3.1. Considerando que com base nas informações prestadas no conjunto 
documental da prestação de contas, que a OSC atingiu as metas e objetivos 
previstos no Termo de ....................................... e que as ações desenvolvidas 
no âmbito da parceria estão em conformidade com as diretrizes da Lei Orgânica 
da Assistência Social (Loas), de nº 8.742/1993, Resolução nº 109/2009 do 
Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS), que aprova a Tipificação dos 
Serviços Socioassistenciais, e legislações correlatas.  
3.2. Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social de .............. 
aprovou a prestação de contas do referido Termo por meio da Resolução nº 
xx/xxxx. Considerando ainda que o referido conselho trata-se da instância de 
controle social que tem como uma das atribuições fiscalizar a execução das 
ações socioassistenciais, bem como aprovar as prestações de contas dos 
recursos utilizados na área da Assistência Social. 
3.3. Diante do exposto, somos de parecer técnico .................. ao cumprimento 
do objeto do Termo nº. xx/xxxx. 
3.4. Encaminhamos o presente processo a GPSB/GPSE, para ratificação deste 
parecer sobre a Prestação de Contas Anual/Final e demais providências. 



 
Vitória, ..... de .................. de ........ 

 
 

Assinatura / carimbo 
Nome do Gestor da Parceria 
Cargo / Registro Profissional 

Matrícula: 
 


