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PARECER CONCLUSIVO

REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO 2019

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 Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade

CNPJ: 51.425.106/0001-78

Endereço:
Rua Geraldo Pereira de Barros, n° 461 — CEP 18682-041 — Tel. (14)

32691033.

E-mail institucional: financeiro@hpiedade.com.br

Finalidade

Estatutária

Manter, administrar e desenvolver o Hospital Nossa Senhora da Piedade;

criar, manter e administrar serviços de natureza assistencial e

beneficentes; aplicar integralmente suas rendas, recursos e eventual

resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos

institucionais no território nacional; empreender ações de saúde e

atendimento direto e gratuito ao público economicamente mais

necessitado.

Data da Constituição: 25/05/1972

Objeto do Ajuste:

Realização de obras de reforma e adequação de áreas existentes no

Hospital Nossa Senhora da Piedade, para implantação de um centro de

Hemodiálise.

Responsável que

firmou o ajuste:

Nome: João José Dutra

Cargo: Provedor

CPF: 825.439.418-00

E-mail particular: não tem

E-mail pessoal institucional: administracao@hpiedade.com.br
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Documento Data Vigência Valor — RS

Fomento n°020/2018 15/08/2018 15/08/2018 à 31/12/2018 R$ 200.000,00

Aditamento n°01 28/12/2018 28/12/2018 à 31/06/2019 -

Aditamento n°02 18/06/2019 18/06/2019 à 31/12/2019 -

Aditamento n° 03 20/12/2019 20/12/2019 à 31/12/2021 -

Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 103.365,04

(+) Repasses Públicos no Exercício R$ 0,00

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 349,36

(=) Total de Recursos Públicos R$ 103.714,40

(-) Despesas Pagas no Exercício R$ 103.623,40

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 0,00

(=) Recurso Público não aplicado R$ 91,00

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R$ 91,00

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 — R$ Fonte Rendimentos - R$

14274 Janeiro/19 - 01 — municipal R$234,40

14274 Fevereiro/19 - 01 —municipal R$ 114,96

14274 Março/19 - 01 — municipal

R$ 0,00

14274 Abril/19 - 01 —municipal

14274 Maio/19 - 01 —municipal

14274 Junho/19 - 01 —municipal

14274 Julho/I9 - 01 —municipal

14274 Agosto/19 - 01 — municipal

14274 Setembro/19 - 01 — municipal

14274 Outubro/I9 - 01 —municipal

14274 Novembro/19 - 01 —municipal

14274 Dezembro/19
n

- 01 —municipal
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Total R$ 0,00 Total R$ 349,36

A prestação de contas foi apresentada nas seguintes datas: 07/01/2019 e 08/01/2020.

• 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$ 103.623,40 (cento e três mil,

seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos). Não ocorreram glosas no período.

• O saldo não utilizado foi reprogramado para ser utilizado no exercício de 2020, juntamente com a

última parcela a ser repassada.

• 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 % Realizado no exercício %

Serviços de Terceiros / Material de Construção 100 O

Meta Proposto Realizado Observação

Reforma e adequação de área Reforma e Reforma e O processo ainda encontra-se

existente para instalação do adequação de adequação de em andamento, tendo em

serviço de hemodiálise no 542 m2 456,53 m2 vista que houve atraso na

Hospital Nossa Senhora da

Piedade.

(84,23%) execução do cronograma da

obra e a entidade solicitou

prorrogação de prazo de

vigência para conclusão do

objeto pactuado.

• 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, licidade, eficiência, motivação e interesse público;
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• 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 2020.

rado de Lima

Ana Payfa Balsi/Goes

Responsável pelo Terceiro Setor

4111/,4111)117ibeiro

esponsável pelo Controle Interno
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