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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 Beneficiária: Legião Feminina de Lençois Paulista

CNPJ: 49.892.581/0001-02

Endereço:
Rua Joaquim de Oliveira Lima, n°49 - Centro —CEP 18683-591 — Tel.(14)

32636177.

E-mail institucional: legiaofem in ina@lpnet.com.br

Finalidade Estatutária

Promover ações educativas de prevenção e semi-profissionalização,

buscando amparar, educar e encaminhar profissionalmente as adolescentes

do município.

Data da Constituição: 22/12/1980

Objeto do Ajuste:

Repasse de recursos financeiros para execução do Projeto "Ensino

Profissional e Cultural para a Geração de Renda", que visa a aquisição de

equipamentos para valorizar o ensino profissional e cultural com enfoque na

geração de renda das adolescentes atendidas.

Responsável que

firmou o ajuste:

Nome: Maria de Lourdes Sasso Silva

Cargo: Presidente

CPF: 960.680.198-53

E-mail particular: mlourdes@lsc.net.br

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

Documento Data Vigência Valor —RS

Foment° n° 023/2019 /11/2019 13/11/2019 a 31/12/2020 R$96.889,13

Aditamento n° 01 1/2020
A

30/11/2020 a 30/06/2021 -
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Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 30.009,88

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

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 145,45

(=) Total de Recursos Públicos R$ 30.155,33

(-) Despesas Pagas no Exercício R$ 23.241,30

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 0,00

(=) Recurso Público não aplicado R$ 6.914,03

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R$ 6.914,03

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;

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

Empenho Data Valor — R$ Fonte Rendimentos

Janeiro/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 65,16

- Fevereiro/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 32,06

Marco/20 R$ 0,00 01 — Municipal -R$ 0,76

- Abril/20 R$ 0,00 01 — Municipal -R$ 11.52

Maio/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 11,35

- Junho/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 18,76

- Julho/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 17,38

- Agosto/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 3,64

- Setembro/20 R$ 0,00 01 — Municipal -R$ 13.39

- Outubro/20 R$ 0,00 01 — Municipal -R$ 0,71

Novembro/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 3,31

Dezembro/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 20,17

Total R$ 0,00 01 - Municipal R$ 145,45

• A prestação de cont s foi apresentada em 07/01/2020;
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• 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$ 23.241,30 (vinte e três mil, duzentos e

quarenta e um reais e trinta centavos), restando autorizado para aplicação no exercício seguinte o saldo

de R$ 6.914,03 (seis mil, novecentos e quatorze reais e três centavos). Não ocorreram glosas no

período.

• Não houve saldo a restituir.

• As atividades desenvolvidas com os recursos públicos repassados foram parcialmente cumpridas em

relação As propostas no plano de trabalho, conforme descrito abaixo.

Aplicação dos Recuros Previsto Vo Realizado %

Equipamentos 80,6% 99,7%

Materiais de Consumo 19,4% 0,3%

Meta Quantitativo

Proposto

Quantitativo

Realizado

Qualitativo

Proposto

Qualitativo

Realizado

Observação

Implantação da 40 Foram Melhorar o Foi melhorado o A entidade atendeu

Fanfarra. adolescentes. adquiridos

todos os

comprometi

mento das

comprometimen

to das

a meta proposta,

tendo em vista que

equipamentos adolescentes adolescentes na as adolescentes

e implantada na execução execução das frequentaram os

a fanfarra

para 40

das tarefas,

visando a

tarefas

conforme o

ensaios, exceto

quando suspensa a

adolescentes. disciplina

que os

ensaios

oferecem.

proposto no

plano de

trabalho.

atividade em função

da pandemia de

Covid-19.

Implantação de 140 pais e/ou 90 pais e/ou Aumento do Foi A entidade cumpriu

sala de

convivência,

responsáveis,

A

responsáveis vinculo

familiar das

adolescentes

atendidas,

aproximando

os assuntos

vivenciados

pelos

proporcionado o

aumento do

vinculo familiar

das adolescentes

atendidas porem

os encontros

foram feitos de

forma remota

parcialmente a meta

proposta pois

tiveram que atender

um número reduzido

de adolescentes por

conta das restrições

causadas pela

pandemia de Covid-
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adolescentes

em seu dia a

dia.

devido a

pandemia de

Covid-19.

19.

Implantação de 40 A entidade Melhorar o A entidade A entidade atendeu

Oficina de adolescentes. adquiriu comprometi adquiriu todos parcialmente a meta

culindria, todos os

equipamentos

mento das

adolescentes

os equipamentos

necessários mas

proposta, tendo em

vista que em

necessários na execução não pode novembro/2019 foi

mas não pode das tarefas realizar as realizada a compra

realizar as

atividades

diárias,

usando os

atividades

devido a

do total dos

equipamentos, no

devido a ensaios como pandemia de entanto as atividades

pandemia de

Covid-19.

incentivo de

responsabilid

ade.

Covid-19. não ocorreram

devido a pandemia

de Covid-19.

Expansão do 80 40 Proporcionar Foi A entidade cumpriu

laboratório de adolescentes. adolescentes. melhor proporcionada parcialmente a meta

informática já capacitação e melhor proposta pois

existente. consequente

mente maior

absorção no

mercado de

trabalho.

capacitação

durante o

período em que

as atividades

presenciais não

estavam

suspensas

devido a

pandemia de

tiveram que atender

um número reduzido

de adolescentes por

conta das restrições

causadas pela

pandemia de Covid-

19.

Covid-19 e

consequentemen

te maior

absorção das

adolescentes

pelo mercado de

trabalho.

(..)1

Pk.
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• 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;

• 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;

• 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 tern 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, 22 de Junho de 2021.

L
Ander Prasi de Lima

Pr eito urn ipal

Ana Pa a Balsi oes

Responsável pelo Terceiro Setor Responsável pelo Controle Interno
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