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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 das Franciscanas Missionárias do Coração imaculado de Maria —

"Lar da Criança Dona Angelina Zillo"

CNPJ: 43.463.694/0007-00

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n°534, Centro — CEP 18682-043 — Tel. (14) 32635666.

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

Finalidade Estatutária

Promover as pessoas por meio da assistência educacional, cultural, pela

solidariedade social, atendendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

às diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação em plena sintonia com o

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Da ta da Constituição: 03/10/1966

Objeto do Ajuste:

Contratação de serviços para capacitação do corpo docente e processo formativo

de pais, oferecimento de atividades extras como musicalização infantil e

fonoaudiologia, e aquisição de brinquedos para atendimento adequado e de

qualidade para as crianças.

Responsável que firmou

o ajuste:

Nome: Orlanda Dias Rodrigues

Cargo: Coordenadora Departamental

CPF: 181.911.728-60

E-mail particular: lar@lpnet.com.br

E-mail pessoal institucional: lar@lpnet.com.br
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Documento Data Vigência Valor — R$

TC — 007/2019 10/10/2019 10/10/2019 a 31/12/2020 R$ 98.000,00

Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 0,00

(+) Repasses Públicos no Exercício R$ 38.000,00

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 226,16

(=) Total de Recursos Públicos R$ 38.226,16

(-) Despesas Pagas no Exercício R$ 0,00

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 0,00

(=) Recurso Público não aplicado R$ 38.226,16

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R$ 38.226,16

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$
17837 18/10/2019 32.000,00 01 - municipal R$ 45,23
17837 Novembro/19 - 01- municipal R$ 87,67
17837 18/12/2019 6.000,00 01 - municipal R$ 93,26

Total R$ 38.000,00 Total R$ 226,16

• A prestação de contas foi apresentada mensalmente nas seguintes datas:

1 1/12/2019 e 08/01/2020;

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

12/11/2019,

desvio

finalidade;

• Não ocorreram despesas no período. As atividades serão iniciadas em 2020, conforme

cronograma prop to pela entidade. Destaca-se que a parceria encontra-se vigente.
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Aplicação dos Recursos Previsto °A Realizado "A

Aquisição de Equipamentos O O

Serviços de Terceiros O O

Meta Proposto Realizado Observação

Contratação de empresa

especializada na

capacitação de

profissionais da área da

pedagogia

17 pedagogas O profissionais

capacitados em

2019

As atividades serão realizadas

no exercício de 2020,

conforme cronograma

proposto pela entidade. O

valor repassado em 2019 se

manteve aplicado na conta

corrente específica no período

de outubro a dezembro/2019.

Contratação de empresa

especializada para

realização e reuniões

visando a orientação

educacional às famílias

80 famílias O famílias

atendidas em

2019

As atividades serão realizadas

no exercício de 2020,

conforme cronograma

proposto pela entidade. O

valor repassado em 2019 se

manteve aplicado na conta

corrente específica no período

de outubro a dezembro/2019.

Contratação de empresa

especializada na

disponibilização de

profissional habilitado na

área de fonoaudiologia

devidamente registrado no

respectivo conselho

CRFA, com no mínimo 02

anos de experiência na

4_,...\.área, para atendimento às

15 crianças por

semana

O alunos

atendidos em

2019

As atividades serão realizadas

no exercício de 2020,

conforme cronograma

proposto pela entidade. O

valor repassado em 2019 se

manteve aplicado na conta

corrente específica no período

de outubro a dezembro/2019.

CU). 6191
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/-•

crianças que apresentam

dificuldades na aquisição

e o desenvolvimento da

linguagem.

Contratação de empresa 150 crianças por O alunos As atividades serão realizadas

especializada na

disponibilização de

profissional habilitado na

área de música para

trabalhar com

musicalização infantil,

com no mínimo 02 anos

de experiência na área.

semana atendidos em

2019

no exercício de 2020,

conforme cronograma

proposto pela entidade. O

valor repassado em 2019 se

manteve aplicado na conta

corrente específica no período

de outubro a dezembro/2019.

Aquisição de brinquedos,

a fim de estruturar o

parque infantil

150 crianças/ dia O As atividades serão realizadas

no exercício de 2020,

conforme cronograma

proposto pela entidade. O

valor repassado em 2019 se

manteve aplicado na conta

corrente específica no período

de outubro a dezembro/2019.

• As cláusulas pactuadas foram, devidamente, cumpridas em

regulamentação que rege a matéria;

• A regularidade das receitas foram contabilizadas e atestadas através de relatório de

atividades e documentos contábeis;

• A entidade não realizou despesas no exercício de 2019;

• Os recolhimentos de encargos trabalhistas foram comprovados mensalmente através da

apresentação das Certidões Negativas de Débitos;

• 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 re onsável Wagner José Ribeiro, CPF 334.322.488-06.

conformidade com a
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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.

Ati ev s o n ' ado de Lima

Prefei

Ana Paáa Balsi Goes

Responsável pelo Terceiro Setor

Júlio to Gon es

tário e Fi as

W ibeiro

• esponsavel pelo Controle Interno


