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PARECER CONCLUSIVO

REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO 2020

()rem 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:
Congregação das Irmazinhas dos Anciãos Desamparados "Lar Nossa

Senhora dos Desamparados"

CNPJ: 53.419.016/0004-42

Endereço:
Rua Cel. Alvaro Martins, 539 — Vila Irerê — CEP 18682-180 — Tel. (14)

32630142.

E-mail institucional: ciad.lp@uol.com.br

Finalidade Estatutária

Promover a elevação da qualidade de vida do idoso por meio da prática da

caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando

especialmente abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes

assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de

liberdade e dignidade, visando á. preservação de sua saúde fisica e mental,

tudo em consonância com o que dispõe o Estatuto do Idoso.

Data da Constituição: 31/12/1970

Objeto do Ajuste:
0 repasse de recursos financeiros para adequação do prédio da entidade,

conforme definido no plano de trabalho anexo.

Responsável que

firmou o ajuste:

Nome: Marta Uriarte Vasquez

Cargo: Presidente

CPF: 231.525.198-26
G

E-mail particular: não te

E-mail pessoal instituc n I: ciad.lp@uol.com.br
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Documento Data Vigência Valor — R$

Fomento n 0 015/2020 22/04/2020 07/04/2020 a 31/12/2020 R$ 286.000,00

Aditamento it ° 01/2020 07/10/2020 07/10/2020 a 31/12/2021 -

Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 0,00

(+) Repasses Públicos no Exercício R$ 57.200,00

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 88,25

(=) Total de Recursos Públicos R$ 57.288,25

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

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 0,00

(=) Recurso Público não aplicado R$ 57.288,25

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R$ 57.288,25

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 beneficiaria, comprovado por documentos contábeis apresentados;

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

Empenho Data Valor —12$ Fonte Rendimentos - RS

5906 22/04/2020 R$ 57.200,00 01 —municipal R$ 88,25

Total R$ 57.200,00 Total RS 88,25

• A prestação de contas foi apresentada em 25/02/2021.

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

• A entidade não apresentou despesas no período, ficando autorizados para aplicação no exercício

seguinte o montante no valor de R$ 57.288,25 (cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e

vinte e cinco centavos). Não ocorreram glosas no período.

• Não houve saldo a restituir;

• 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%

Obras 100 0

COD CI 91 Gráfica Darnasceno 14.98143-3274
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Meta Quantitativo

Proposto

Quantitativo

Realizado

Qualitativo

Proposto

Qualitativo

Realizado

Observação

Implantação do Adequação do As atividades Obtenção de As atividades As atividades

sistema de prédio da foram AVCB a fim de foram foram suspensas

proteção e entidade (area reprogramadas manter a reprogramadas em função da

detecção de existente para 2021, em regularidade e para 2021, em pandemia de

incêndios,

conforme projeto

7.030,46 m2)

seguindo

função da

pandemia de

segurança

predial

função da

pandemia de

Covid-19 e

reprogramadas

técnico aprovado projeto técnico Covid-19. oferecida aos Covid-19. para o ano de

pelo Corpo de

Bombeiros.

aprovado pelo

Corpo de

Bombeiros.

residentes

idosos e

colaboradores.

2021.

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

rege a matéria;

• Não ocorreram gastos no período;

• 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 r ssado

Lençóis Paulista, 22 de Junho de 2021.

nderso Prado de Lima

Prefeito

Ana Paula B si Goe

Responsd el pelo erceiro Setor esponsável pelo Controle Interno
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