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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

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 Beneficiaria:
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.

Data da Constituição: 03/10/1966

Objeto do Ajuste:

Repasse de recursos financeiros para a 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: lá Ipnet.com.br
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Documento Data Vigência Valor — R$

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

Aditamento n°01 30/11/2020 30/11/2020 a 31/12/2021 -

Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 38.226,16

(+) Repasses Públicos no Exercício R$ 18.000,00

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 490,28

(=) Total de Recursos Públicos R$ 56.716,44

(-) Despesas Pagas no Exercício R$ 38.603,91

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 0,00

(=) Recurso Público não aplicado R$ 18.112,53

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R$ 18.112,53

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

de contas em cumprimento As 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 — R$ Fonte Rendimentos - R$

17837/2019 15/01/2020 R$ 6.000,00 01 - municipal R$ 103,63

17837/2019 28/02/2020 R$ 6.000,00 01 - municipal R$ 81,65

17837/2019 23/03/2020 R$ 6.000,00 01 - municipal R$ 97,34

- - R$ 0,00 01 - municipal R$ 73,78

- - R$ 0,00 01 - municipal R$ 62,19

- R$ 0,00 01 - municipal R$ 48,16

- - R$ 0,00 01 - municipal R$ 34,29

- - R$ 0,00 01 - municipal R$ 23,27
- - R$ 0,00 01 - municipal -R$ 92,50

- - R$ 0,00 01 - municipal R$ 14,17

- - R$ 0,00 01 - municipal R$ 6,39

- - R$ 0,00 01 - municipal R$ 37,91

Total R$ 18.00*0 Total R$ 490,28

• A prestação de contas foi apresentadaip'etilmente nas seguintes datas: 13/03/2020, 10/03/2020,
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09/04/2020, 11/05/2020, 16/06/2020, 13/07/2020, 13/08/2020, 09/09/2020, 09/10/2020, 10/11/2020,

08/12/2020 e 07/01/2021.

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

• Houve glosas no valor de R$ 3.416,00 (três mil e quatrocentos e dezesseis reais).

• A entidade apresentou e comprovou despesas no valor de R$ 38.603,91 (trinta e oito mil, seiscentos e

três reais, noventa e um centavos).

• Destaca-se que a parceria encontra-se vigente, ficando o saldo remanescente reprogramado para ser

utilizado no exercício de 2021.

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

metas propostas no plano de trabalho, entretanto, não foram totalmente cumpridas em virtude da

pandemia da Covid-19, conforme detalhamento abaixo:

Aplicação dos Recursos Previsto "A Realizado %

Aquisição de Equipamentos 30,6% 30,6%

Serviços de Terceiros 69,4% 50,9%

Meta Quantitativo
Proposto

Quantitativo
Realizado

Qualitativo
Proposto

Qualitativo
Realizado

Observação

Contratação de 17 15 Disponibilizar mão Os docentes As atividades

empresa pedagogas pedagogas de obra qualificada participaram da foram realizadas

especializada

na capacitação

(média) para execução da

capacitação dos

capacitação até

março/20.

até março/20,

quando ficaram

de docentes da E.E.I. Durante o resto suspensas devido

profissionais Lar da Criança do ano as a pandemia de

da área da Dona Angelina atividades Covid-19 até

pedagogia Zillo, visando A

melhoria da

qualificação do

corpo docente,

presenciais

foram

suspensas

devido a

pandemia de

dezembro/20.

Covid-19.
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Contratação de 80 famílias 21 famílias Disponibilizar mão Meta As atividades

empresa atendidas em de obra qualificada parcialmente foram realizadas

especializada

para realização

2020 (média). para execução dos

encontros

cumprida em

virtude da

até março/20,

quando ficaram

de reuniões formativos das suspensão das suspensas devido

visando a famílias dos alunos atividades a pandemia de

orientação da E.E.I. Lar da devido a Covid-19 até

educacional as

famílias.

Criança Dona

Angelina Zillo,

proporcionando

formas adaptadas de

educar seus filhos,

orientando seus

limites e

promovendo ações

voltadas para a

solução de

problemas.

pandemia de

Covid-19.

dezembro/20.

Contratação de 15 crianças 7 alunos Diminuir as A redução das As atividades

empresa por semana atendidos em barreiras de barreiras de foram realizadas

especializada

na

2020 (média). aprendizagem das

crianças com

aprendizagem

foram

até março/20,

quando ficaram

disponibilizaça

o de

profissional

habilitado na

área de

fonoaudiologia

devidamente

registrado no

respectivo

conselho

CRFA, com no

dificuldades na fala. trabalhadas no

primeiro

trimestre,

entretanto, foi

cumprida

parcialmente

em virtude da

suspensão das

atividades

devido a

pandemia de

suspensas devido

a pandemia de

Covid-19 até

dezembro/20.

Ck
mínimo 02

Pk
Covid-19.

CÓD.: 81.9.1 Grafica Damasceno 14.98143-3274
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anos de

experiência na

Area, para

atendimento As

crianças que

apresentam

dificuldades na

aquisição e o

desenvolvi men

to da

linguagem.

Contratação de 150 crianças 72 alunos Proporcionar para a Foi As atividades

empresa por semana atendidos em criança contato bem proporcionado foram realizadas

especializada

na

2020 (media). elaborado e

estruturado com a

para a criança

contato km

até março/20,

quando ficaram

disponibiliza0 música, iniciando elaborado e suspensas devido

o de nela o processo de estruturado a pandemia de

profissional

habilitado na

Area de música

para trabalhar

com

musicalização

infantil, com

no mínimo 02

anos de

experiência na

percepção e

sensibilidade ao

universo sonoro.

com a música,

entretanto, a

meta foi

cumprida

parcialmente

em virtude da

suspensão das

atividades

devido a

pandemia de

Covid-19 ate

dezembro/20.

Area. Covid-19.

Aquisição de 150 crianças/ 150 crianças/ Estimular com 100% dos Os equipamentos

brinquedos, a

fim de

dia dia segurança a

convivência entre as

equipamentos

foram

foram adquiridos,

entretanto, em

estruturar o

parque infantil

crianças através de

brincadeiras,

,.v.fios de

adquiridos,

entretanto, as

atividades

março/20 as

atividades

presenciais foram

COD.. 81111 OM. Demasceno 14 98143-3274
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movimentos e

descobertas

sensoriais.

presenciais

foram

suspensas

devido a

pandemia de

Covid-19.

suspensas devido

a pandemia de

Cov id-19.

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

que rege a matéria;

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

atividades e documentos contábeis;

• 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 responsável Wagner José Ribeiro, CPF 334.322.488-06.

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

!velar aplicação dos recursos repassados e o cumprimento dos objetivos pactuados, emitimos Parecer

Cosoclusivo Favorável à aprovação da aplicação de recursos repassados.

íA
rnderson Pr

Pi4eito

Lençóis Paulista, 22 de Junho de 2021.

o de Lima

Ana aula Baki Goes

Responsável pelo Terceiro Setor Responsável pelo Controle Interno
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