
ANEXO X – MODELO DE PARECER TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE CONVÊNIOS 

 
PARECER TÉCNICO 

 
I – Identificação do convênio: 
Convenente: 
N° do convênio: 
Objeto:________________________________________________________ 
Valor total: R$ xxxxxxx (por extenso)  

Concedente: R$ xxxxxxx (por extenso) 
Proponente: R$ xxxxxxx (por extenso) 

Vigência:  
 
II – Análise do cumprimento do objeto: 
Em análise técnica do Convênio nº xx/xxxx cujo objeto é 
____________________________________________ no município de 
___________ propiciando a implementação do Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS) em seu âmbito de ação, foram feitas as seguintes considerações: 

• O Termo de Convênio (citar nº das folhas caso exista processo físico), 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de ______________, 
para ____________ (citar objetivo), sendo empregado o montante de R$ 
xxxxxxx (citar por extenso), no qual foi repassado pelo concedente o valor de R$ 
xxxxxxx (citar por extenso) e, pelo convenente, a título de contrapartida, o valor 
de R$ xxxxxxx (citar por extenso). A vigência do convênio foi de xx/xx/xxxx até 
xx/xx/xxxx;  

• Primeiro Termo Aditivo ao convênio Nº xx/xxxx (caso exista), prorrogando o 
prazo de vigência de xx/xx/xxxx até xx/xx/xxxx (citar nº das folhas caso exista 
processo físico); 

• Ofício nº xx/xxxx do convenente, enviando a documentação da prestação de 
contas (citar nº das folhas caso exista processo físico); 

• Relatório de Visita Técnica (caso tenha sido realizada) realizada no dia 
xx/xx/xxxx pela equipe estadual desta SETADES. (Descrever como ocorreu e 
encaminhamentos da visita); 

• Mencionar caso exista e-mail solicitando documentação pendente ao 
convenente;  

• Mencionar caso exista ofício do convenente enviando documentação 
pendente da prestação de contas; 

• Relatório de Cumprimento de Objeto Pactuado (citar nº das folhas caso exista 
processo físico) anexado ao Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA); 

• Resolução Nº. xx/xxxx do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 
de _____________, aprovando a Prestação de Contas do Convênio de nº 
xx/xxxx (citar nº das folhas caso exista processo físico), anexada ao SIGA. 
De acordo com o Relatório de Cumprimento do Objeto Pactuado: 
- Informar resultados alcançados e impactos sociais atingidos com o convênio 
para o público beneficiado (informar qual o público-alvo).  
 
III – Parecer conclusivo: 
Considerando que o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vem fortalecer 
a assistência social enquanto política de proteção na garantia dos direitos sociais 



às famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou 
risco social, tendo como base a Constituição Federal de 1988 (Art. 203) e a Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS); 
Considerando que o público de atendimento da Política Nacional de Assistência 
Social são as famílias/pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social; 
Considerando que no âmbito da Proteção Social Básica são desenvolvidas 
atividades de convivência, cujo objetivo é de promover a sociabilidade e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 
Considerando que no âmbito da Proteção Social Especial é realizado 
atendimento especializado às famílias e indivíduos visando superar as situações 
de violação de direitos e promover a proteção integral; 
Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social de ___________ 
aprovou a prestação de contas do referido convênio, 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. 
Diante do exposto, somos de parecer técnico ______________ 
(favorável/desfavorável) ao cumprimento do objeto na perspectiva do cunho 
social, do convênio nº. xx/xxxx.  
Ressaltamos que a presente manifestação trata-se de uma análise técnica à luz 
da legislação vigente da Assistência Social no âmbito da Proteção Social 
________ (Básica ou Especial ou gestão do SUAS), não tendo sido aferido se 
as despesas financeiras foram efetuadas de acordo com as regras da 
administração pública. 
 
À Gerência de ______________________ (GPSB/GPSE/GSUAS) 
Para conhecimento e providências. 

 
 

Vitória, xx de xxxxxx de xxxx. 
 

Assinatura / carimbo 
Nome do fiscal do convênio 

Cargo/setor 
Matrícula: 

 
 
 

 

 


