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PARECER CONCLUSIVO

REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO 2020

Órgão Convenente: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

CNPJ: 46.200.846/0001-76

Responsive! 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

Execução do Projeto "Convivência Familiar e Comunitária", que visa a

aquisição de equipamentos para adequação do ambiente dos acolhidos e para a

formação profissional com enfoque na geração de renda, bem como a

capacitação da equipe técnica e operacional, conforme Resolução n° 10, de 23

de setembro de 2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente.

Data da Constituição: 17/05/2017

Objeto do Ajuste:

Repasse de recursos financeiros para a execução do Projeto "Convivências

Familiar e Comunitária", que visa a aquisição de equipamentos para a

adequação do ambiente dos acolhidos e para a formação profissional com

enfoque na geração de renda, bem como a capacitação da equipe técnica e

operacional.

Responsável que

firmou o ajuste:
Nome: Giovani Brito Telesca

Cargo: Vice Presidente

CPF: 119.357.763-20

E-mail particular: gtelesca@lwarcel.com.br

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

Documento Data Vigência Valor—RS

Fomento n°022/2019 13/11/2019 13/11/2019 a 31/12/2020 100.000,00

Aditamento n° 01 30/11/2020 30'1'/2020 a 30/06/2021

Grca Demasceno 14.98143-3274
COD 61 91
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Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 15.545,38

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

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 12,41

(=) Total de Recursos Públicos R$ 15.557,79

(-) Despesas Pagas no Exercício R$ 15.557,79

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 0,00

(=) 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:

• 0 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$

20300 Janeiro/2021 R$ 0,00 01 - Municipal R$ 12,84

20300 Fevereiro/2021 R$ 0,00 01 - Municipal -R$ 0,43

Total R$ 0,00 Total R$ 12,41

A prestação de contas foi apresentada nos seguintes dias: 02/03/2020 e 06/01/2021.

• 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$ 15.557,79 (quinze mil, quinhentos e

cinquenta e sete reais, setenta e nove centavos). Não ocorreram glosas no período.

• Os valores não repassados pelo município durante o exercício de 2020 foram reprogramados para

próximo exercício financeiro.

• As atividades desenvolvidas, com os recursos públicos repassados, foram parcialmente compatíveis

com as metas propostas no plano de trabalho, conforme descrito abaixo. Entretanto, destaca-se que a

parceria encontra-se vigente durante parte do exercício de 2021.

Aplicação dos Recursos Previsto% Realizado%

Equipamentos 32,8 12

Materiais de Consumo 10 0

Serviços de terceiros 57,2 38

COD.: 61.9.1
GrAftca Darr. 1498143-3274
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Meta

Implantação

de projeto

profissionaliz

ante e de

geração de

renda.

Quantitativa Quantitativa Qualitativa Qualitativa
Proposta Realizada Proposta Realizada

Atender O Formação A entidade não

10 adolescentes atendidos profissional e apresentou

mensalmente possível despesas com o

geração de projeto

renda para profissionalizante

melhor no exercício de

atender aos 2020.

acolhidos.

Adequar o Atender

ambiente aos 20 crianças e

acolhidos adolescentes

mensalmente.

Foram

atendidos em

media 16

crianças e

adolescentes

mensalmente.

C611: 61.9.1

Proporcionar

ambiente

adequado,

seguindo as

orientações

técnicas de

serviços de

acolhimento

institucional

para crianças

e

adolescentes.

A aquisição de

equipamentos e

mobiliários novos

garantiram

parcilamente a

meta qualitativa

proposta visto

que a entidade

não adquiriu

todos os

mobiliários/equip

amentos

previstos.

Observação

A entidade não apresentou

despesas com o projeto

profissional izante no

exercício de 2020 não

atendendo a meta prevista

no plano de trabalho,

entretanto a parceria

continua vigente em 2021 e

poderá ser executada

posteriormente.

A meta foi realizada ,

parcialmente em 2019

2020, tendo em vista que

somente parte dos

equipamentos foram

adquiridos, tais como: 01

batedeira, 01 refrigerador e

02 aparelhos de ar

condicionado com

instalação. Também foi

realizado o pagamento de

um sinal, como entrada para

aquisição de armários para

cozinhas, para o serviço de

acolhimento, com gavetas e

I portas, de acordo com as

necessidades apresentadas

pela casa e orientações

técnicas da nutricionista e

vigilância sanitária. A

entrega e montagem serão

feitos após o pagamento do

valor restante que ocorrerá

assim que a segunda parcela

do convênio for liberada,

Ibem como a aquisição dos l
1 1

Grifica Darnasceno 1 .98143-3276
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demais itens.

Realização de Capacitar os 33 O Capacitar os A capacitação

Capacitaçdo

técnica para

funcionários,

sendo:

atendidos funcionários,

a fim de

sera realizada no

exercício de

todos OS 2 assessoras cumprir as 2021.

funcionários

abrangendo

administrativas,

2 assistentes

normativas

técnicas de

equipe técnica

administrativa

e operacional.

sociais,

1 psicóloga,

1 coordenadora,

1 pedagoga,

1 motorista,

2 cozinheiras,

10 auxiliares

serviços de

acolhimento,

bem como

garantir um

serviço

adequado aos

usuários.

de educadores,

11 educadores,

1 estagiária e

1 nutricionista

Realização de 05 pessoas da

CUM de equipe técnica,

capacitação sendo:

da equipe 1 pedagoga,

técnica 1 coordenadora,

administrativa 1 psicóloga e

e operacional 2 assistentes

da entidade. sociais

o
atendidos

Capacitar os

funcionários,

a fim de

cumprir as

normativas

' técnicas de

serviços de

acolhimento

de

adolescentes,

a fim de

atender a

demanda

crescente de

adolescentes

desacolhidos

por

Imaioridade,

desenvolvend

o oficinas que

A capacitação

sera realizada no

exercício de

2021.

A entidade não apresentou

despesas com capacitação

no exercício de 2020 devido

as restrições de circulação

impostas pela pandemia da

Covid-19, entretanto a

parceria continua vigente

em 2021.

A entidade não apresentou

despesas com capacitação

no exercício de 2020 devido

as restrições de circulação

impostas pela pandemia da

Covid-19, entretanto a

parceria continua vigente

em 2021 .

C60.: 01.9.1
Gráfica Dama:""tr/ceno 1 98143-3274
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ajudarão na

sua autonomia

(financeira,

regionalização

e inserção no

mercado de

trabalho).

Realização de 10 pessoas da 11 pessoas da Capacitar a Os funcionários A entidade realizou a

capacitação equipe técnica equipe técnica equipe técnica puderam ampliar capacitação antes do

da equipe administrativa e administrativa e administrativa o repertório no

técnica da operacional, operacional:

entidade. sendo:

Realização de

capacitação

para a equipe

técnica e

administrativa

1 coordenadora,

1 assistente

social,

1 psicóloga,

1 assessora

administrativa,

1 motorista e

5 educadores.

04 pessoas,

sendo:

1 coordenadora,

2 assessoras

administrativas

da entidade 1 psicóloga.

(3° setor)

Coll 61.9.1

e operacional

com o tema

1 coordenadora, especifico

manejo

especificamente

de adolescentes, e

1 assistente sobre o através da

social, manejo com capacitação

psicóloga, adolescentes, multiplicaram os

1 assessora a fim de conhecimentos

administrativa, cumprir as adquiridos aos

normativas demais1 motorista,

4 educadores

1 pedagoga, serviços de

previsto no cronograma de ,

atividades em 2019.

Ampliaram a capacitação

para mais um funcionário,

(estagiária de Pedagogia),

afim de capacitá-la,

designando a mesma como

responsável

transmissão

pela

do

conhecimento adquirido aos

técnicas de funcionários que demais funcionários

não participaram contratados pela entidade.

1 estagiária de acolhimento desta capacitação,

pedagogia de a partir do

adolescentes. exercício de

2019.

O Capacitar a

atendidos equipe técnica

com aspéctos

específicos

sobre terceiro

setor que

aborde temas

tais como, os

aspéctos da

legislação,

contabilidade,

comunicação

e marketing,

A capacitação

será realizada no

exercício de 2021

A entidade não apresentou

despesas com capacitação

no exercício de 2020 devido

as restrições de circulação

impostas pela pandemia da

Covid-19, entretanto a

parceria continua vigente

em 2021 .

Gráfica Damasceno 14.98143-3274
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Realização de

viagem com

as crianças e

adolescentes

acolhidos

visando o

lazer e a

convivência

comunitária.

20

crianças e

adolescentes,

4 educadores;

2 auxiliares de

educadores,

1 coordenadora,

1 psicóloga,

1 pedagoga e

1 assistente

social.

15

crianças e

adolescentes,

4 educadores,

1 educador

voluntário,

1 coordenadora,

1 psicóloga,

1 pedagoga e

I assistente

social.

Totalizando 30 Totalizando 24

pessoas pessoas

tecnologia,

voluntariado,

recursos

humanos,

entre outros.

Proporcionar No período de A entidade realizou a

a cultura, a 09/11/2019 a atividade antes do previsto

convivência 11/11/2019(3 no cronograma em 2019.

comunitária e dias) foi realizada A viagem foi realizada no

o lazer, viagem de lazer

aos abrigados,

para o hotel

localizado no

município de

Avard.

0 destino do

passeio não

demonstrou

potencial para

agregar

conhecimentos

culturais e/ou

maior convívio

comunitário aos

abrigados.

período de 09 a 11 de

novembro de 2019.

A meta foi atendida

parcialmente haja vista que

o número de acolhidos foi

menor que o previsto no

período da viagem e que,

mesmo com o número

menor de atendimentos, o

valor empregado nas

despesas foi maior que o

previsto e aprovado no

plano de trabalho, ficando

por tanto os gastos acima da

Imédia aprovada.

• As cláusulas pactuadas foram, devidamente, cumpridas em conformidade com a regulamentação que

rege a matéria;

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

atividades e documentos contábeis;

• Parte dos gastos ocorreram em conformidade com a Lei 8.666/93. A entidade não apresentou

orçamentos para todas as despesas;

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

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

• Os recolhimentos de encargos trabalhistas foram comprovados através da apresentação das Certidões

Negativas de Débitos;

• A formalização da presente parceri rvou os princípios da legalidade, impes oalidade, moralidade,

COD 619 1
14,(143-32„

Grafica Damascen
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publicidade e eficiência;

• Houve realização de visita in loco em em 12/02/2021, pelo funcionário do setor do controle interno do

município.

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

responsável Wagner José Ribeiro, CPF 334.322.488-06.

Ante o exposto, tendo em vista a prestação de contas apresentada pela Entidade, observadas as

ressalvas quanto ao cumprimento das metas, emitimos Parecer Conclusivo Favorável, quanto à aplicação

de recursos repassados no exercício de 2020.

Lençóis Paulista, 22 de Junho de 2021.

Responsável pelo Terceiro Setor Responsável pelo Controle Interno

COD.: 61.9.1 Graft° Damasceno 14.98143-3274


