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PARECER CONCLUSIVO

REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO 2018

Órgão Convenente: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

CNPJ: 46.200.846/0001-76

Responsável Nome: Anderson Prado de Lima

Cargo: Prefeito

CPF: 248.609.968-95

Data de Nascimento: 27/04/1978

E-mail particular: anderson@pradodelima.com.br

E-mail pessoal institucional: gabinete@lencoispaulista.sp.gov.br

Entidade Beneficiária: Associação Amorada

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Endereço: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n° 950 —CEP 18682-010 — Tel. (14) 32642058

E-mail institucional: amorada@lpnet.com.br

Finalidade Estatutária

Prestar atendimento da proteção social especial de alta complexidade, na

modalidade serviços de acolhimento institucional, para crianças e

adolescentes ,promoção, divulgação e fomento de reintegração familiar de

crianças e adolescentes através da reinserção á família de origem, extensa,

substituta. ...

Data da Constituição: 17/05/2017

Objeto do Ajuste: Execução do Projeto "Equipe em Ação"

Responsável que

firmou o ajuste:

Nome: Maria Cristina Lorenzetti

Cargo: Presidente

CPF: 161.770.038-00

E-mail particular: lorenzetti.macris@gmail.com

E-mail pessoal institucional: amorada@lpnet.com.br

Documento Data Vigência Valor -- RS

Fomento n°017/2018 15/05/2018 15/05/2018 à 31/12/2018 R$ 38.250,00

Aditamento - - -

COO. 61.9.1
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Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 0,00

(+) Repasses Públicos no Exercício R$ 38.250,00

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 331,46

(=) Total de Recursos Públicos R$ 38.581,46

(-) Despesas Pagas no Exercício R$ 38.076,35

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 505,1 1

(=) Recurso Público não aplicado R$ 0,00

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R$ 0,00

Na qualidade de responsáveis pela análise e emissão do parecer conclusivo da presente prestação

de contas em cumprimento às legislações vigentes, emitimos o Parecer Conclusivo atestando:

• O regular funcionamento da beneficiária, comprovado por documentos contábeis apresentados;

• Relação dos recursos concedidos no exercício em exame por fonte de recursos:

Empenho Data Valor — RS Fonte Rendimentos - R$

08976

21/05/18

R$ 8.000,00 01 —municipal

R$ 331,4608977 R$ 11.500,00 01 — municipal

08978 R$ 18.750,00 01 — municipal

Total R38.250,00 Total R$ 331,46

A prestação de contas foi apresentada no dia: 11/03/2019;

• Não houve a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;

• A entidade apresentou e comprovou despesas no valor de R$ 38.076,35 (trinta e oito mil e setenta e

seis reais e trinta e cinco centavos). Não ocorreram glosas no período.

• A entidade restituiu, aos cofres públicos, o saldo do exercício no valor de R$ 505,11 (quinhentos e

cinco reais e onze centavos), conforme guia anexa ao processo de prestação de contas.

• As atividades desenvolvidas com os recursos públicos repassados foram compatíveis com as metas

propostas no plano de trabalho, conforme descrito na tabela abaixo:

Aplicação dos Recursos Previsto °A Realizado (1/0

Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 21 21

Material de Consumo 30 30

Equipamentos e Material Permanente (\ 49 49
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Meta Proposto Realizado Observação

Proporcionar curso de

capacitação para todos

os funcionários da

entidade.

01 curso de 16 horas/

aula para todos os

funcionários

01 curso de 16 horas/

aula para todos

funcionários

As metas propostas foram

realizadas conforme o

planejado, e os serviços

foram prestados de

maneira efetiva.

Aquisição de

equipamentos e

materiais permantes.

Aquisição de:

01 microcomputador,

01 impressora,

03 notebooks,

01 armário, 01

aparelho de televisão,

02 celulares,

02 cadeiras de

alimentação,

01 cadeirinha de carro

para bebê,

02 assentos de carro

para crianças acima de

05 anos,

01 cama elástica

08 ventiladores de teto.

Aquisição de:

01 microcomputador,

01 impressora,

03 notebooks,

01 armário, 01

aparelho de televisão,

02 celulares,

02 cadeiras de

alimentação,

01 cadeirinha de carro

para bebê,

02 assentos de carro

para crianças acima de

05 anos,

01 cama elástica

08 ventiladores de

teto.

Aquisição de materiais

de consumo (brinquedos,

material didático,

roupas)

Aquisição de:

32 jogos didáticos

psicopedagógicos de

madeira,

17 pares de tênis,

37 calças jeans

48 calças de moletom;

92 peças íntimas

(calcinha e cueca).

Aquisição de:

32 jogos didáticos

psicopedagógicos de

madeira,

17 pares de tênis,

37 calças jeans;

48 calças de moletom;

92 peças íntimas

(calcinha e ca).
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• As cláusulas pactuadas foram, devidamente, cumpridas em conformidade com a regulamentação que

rege a matéria;

• A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização foram atestadas através de relatório

de atividades e documentos contábeis;

• Os gastos ocorreram em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações;

• Os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de

repasse e do número do ajuste, bem como do órgão repassador a que se referem;

• A formalização da presente parceria observou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

• A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão público concessor, que tem como

responsável Wagner José Ribeiro, CPF 334.322.488-06.

Ante o exposto, tendo em vista a prestação de contas apresentada pela Entidade, a regular aplicação

dos recursos repassados e o cumprimento dos objetivos pactuados, emitimos Parecer Conclusivo

Favorável à aprovação da aplicação de recursos repassados.

Lençóis Paulista, 03 de Junho de 2019.

Prado de Lima

feito

Ana Pa la alsi G

Respon0.vel pelo Terceiro Setor

Adriano Carlos Paccora

Secretário de Finanças

Responsável pelo Controle Interno
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