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PARECER TÉCNICO Nº 03/2021 

(Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015, Art. 61 IV) 

Termo de Fomento nº: 002/2020                      Data da assinatura: 29/10/2020 

Objeto: Campanha de Valorização à Vida de Crianças e Adolescentes - Projeto 

Rede Viva - Programa de redução de danos causados pela: automutilação, 

intimidação sistêmica e comportamentos suicida. Aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes, comunicação e mídia, bem como contratação de empresa 

para realização de treinamentos e palestras. 

Proponente: Sociedade de Organização Social Vida - SOS VIDA   

 

 Considerando o Art. 61, IV da Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº 

13.204/2015, são obrigações do gestor, emitir parecer técnico conclusivo de análise 

da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório 

técnico de monitoramento e avaliação de que trata o Art.59. 

 Considerando o Relatório elaborado na data de 15/12/2021, pela Comissão 

Permanente de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº374/2021 de 20/10/2021).                                 

 Referente a aplicação do recurso a parceria foi cumprida em conformidade 

com alguns ajustes no Plano de trabalho devido alguns atrasos na realização das 

atividades em função da pandemia e também no aumento dos preços dos 

equipamentos, mas, toda alteração com o consentimento e o aval da Secretaria de 

Assistência Social visto que em parcerias com duração além e um ano, dificilmente 

consegue-se manter valor inicialmente cotado e houve a situação da pandemia que 

foi atípico e todos tivemos que passar por adaptações na forma de trabalhar.  

A meta era capacitar e desenvolver capacitações para 150 profissionais entre 

eles diretores, professores, educadores e colaboradores do terceiro setor para 

atuarem na prevenção do suicídio, da prática da automutilação e do bullying entre 

Crianças e Adolescentes. Conscientizar cerca de 4.000 pessoas, famílias das 

comunidades escolares, atualizando-as sobre esses temas, instrumentalizando-as 

para saber melhor como agir nessas situações entre seus familiares. Sensibilizar, 

10.000 crianças e adolescentes quanto à necessidade de autocuidado, bem como 

do cuidado com o próximo, conservando a integridade física, a integridade e saúde 

psicoemocional. 
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Para a plena execução da campanha foi prevista aquisição de dois sistemas de PA 

amplificados, um notebook e um projetor multimídia, contratação de 

492h/aula/palestra e de campanha publicitária para a sensibilização e mobilização 

de toda a comunidade Medianeirense.  

 O valor do repasse foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que a 

entidade utilizou R$ 199.841,10 (cento e noventa e nove mil oitocentos e quarenta e 

um reais e dez centavos) para realização de toda a Campanha incluindo compra de 

equipamentos, tendo uma devolução de saldo no valor de R$ R$1.317,39 (mil 

trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos). 

Os atendimentos foram realizados em conformidade, mesmo com a 

pandemia, alguns treinamentos foram adaptados, alguns prazos espaçados, mas, foi  

concluído dentro dos objetivos propostos e ainda expandindo para outras 

possibilidades conforme foram surgindo a necessidade no decorrer da realização da 

Campanha, frisando que mesmo após a finalização continuarão os trabalhos 

enquanto a demanda for existente. 

Referente a prestação de contas da Organização, bem como a documentação 

exigida, tais como notas dos materiais adquiridos para execução do projeto, está 

tudo em conformidade, devidamente publicado através do SIT (Sistema Integrado de 

Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 A publicização da parceria por parte da Organização foi realizada tanto na 

rede social, quanto no mural da recepção da mesma e os equipamentos/materiais 

adquiridos devidamente etiquetados com a descrição do termo da parceria. 

 Com relação aos resultados alcançados foi muito satisfatório, pois existe 

uma demanda latente com relação a temática discutida e divulgada na Campanha 

e com a chegada da pandemia foi notório que teve um aumento dos números,  

principalmente adolescentes, demandando orientação e acompanhamento tendo 

em vista aos cuidados com sua saúde mental. A campanha teve muita visibilidade 

através da campanha publicitária investida o que levou ao conhecimento de um 

número maior de pessoas para além dos treinamentos e capacitações, desse 

trabalho gerou inclusive novas parcerias com empresas locais e o trabalho 

também se expandiu para fora do Município, notou-se que a demanda é urgente e 

abrangente, com certeza o impacto foi grande e está gerando muitos frutos. 

 Dos impactos econômicos e sociais fica claro que a parceria com a 
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Organização da Sociedade Civil traz bônus ao Município, pois, toda a rede foi 

capacitada para desenvolver habilidades na temática enfrentada em seus 

ambientes de vivência seja no trabalho ou na família, gerando multiplicadores nos 

espaços de intervenção, considerando que os atendimento psicológicos que a 

Secretaria de Saúde faz foram ampliados com o apoio da rede de profissionais 

envolvidos no projeto, desafogando assim as unidades de saúde e atendendo uma 

demanda que estaria reprimida, ainda os casos mais urgentes estão sendo 

acompanhados por esses profissionais e continuarão mesmo após o encerramento 

desta parceria, pois, a entidade conseguiu firmar parcerias importantes para tal 

execução, fazendo comparativo do valor implementado e do resultado obtido foi 

extremamente satisfatório. 

 Com relação ao grau de satisfação do público alvo, foram aplicados 

questionários para pesquisa de satisfação os quais foram extremamente positivos 

mesmo com as dificuldades de encontros presenciais durante a pandemia e 

inclusive foram gravados feedbacks e estão expostos na página do Instagram. 

 Por fim no que tange a possibilidade de sustentabilidade das ações após a 

conclusão do objeto pactuado, ficou claro que vai ser um trabalho continuado, 

pois, conforme já relatado acima mesmo com a finalização da parceria 

continuaram as ações e ampliaram-se tanto as atividades quando os 

atendimentos, a parceria foi de grande relevância e espera-se que futuramente 

possam acontecer novas parcerias para qualificar ainda mais o trabalho já 

executado. 

 

Medianeira, 21 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

Christiane Zanette Mondardo                                     Adriano Both 

Gestora da Parceria                                          Secretário de Assistência Social 

Portaria nº51/2020 de 12/02/2020                                                        













































































 

 

 Link do canal Rede Viva que contém aulas gravadas 

https://www.youtube.com/channel/UCduRk01x16sXA9bQbkdPGeg 


