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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 Mirim de Lençóis Paulista

CNPJ: 48.356.943/0001-88

Endereço:
Avenida Pe. Salústio Rodrigues Machado, n° 839 — CEP 18683-471 — Tel.

(14) 32635999.

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

Finalidade Estatutária

Amparar, educar e encaminhar profissionalmente, na condição de aprendiz, o

adolescente do sexo masculino, na faixa etária dos 16 aos 18 anos

incompletos, sem distinção de raça, cor, credo politico ou religioso, podendo

ser estendido aos jovens de ate 24 anos de idade.

Data da Constituição: 02/12/1977

Objeto do Ajuste:

Repasse de recursos financeiros para a execução do Projeto "Aprendiz, o

Futuro é Agora" — que visa o treinamento, capacitação e aperfeiçoamento

profissional na área administrativa e ensino preparatório para banda musical

através da prática de fanfarra aos adolescentes aprendizes da entidade

conforme Resolução n° 1 de 11 de março de 2019, do Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Responsável que

firmou o ajuste:

Nome: Fábio Toledo Torresan

Cargo: Presidente

CPF: 344.877.608-44

E-mail particular: ftorresan@gmail.com

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

Foment° n° 020/2019 10/10/2019 10/10/2019 a 31/12/2020 R$ 98.959,00

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

Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 11.416,81

(+) Repasses Públicos no Exercício R$ 17.040,00

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 59,92

(=) Total de Recursos Públicos R$ 28.516,73

(-) Despesas Pagas no Exercício R$ 17.040,00

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 0,00

(=) Recurso Público não aplicado R$ 11.476,73

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R$ 11.476,73

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$

17838 24/01/2020 R$ 5.680,00 01 - Municipal R$ 14,32

17838 17/02/2020 R$ 5.680,00 01 - Municipal R$ 10,51

17838 18/03/2020 R$ 5.680,00 01 - Municipal R$ 9,92

- - R$ 0,00 01 - Municipal R$ 4,98

- - R$ 0,00 01 - Municipal R$ 5,63

- - R$ 0,00 01 - Municipal R$ 4,96

- - R$0,00 01 - Municipal R$ 3,74

- - R$0,00 01 - Municipal R$ 1,57

- - R$ 0,00 01 - Municipal R$ 0,85

- R$ 0,00 01 - Municipal R$ 1,17

- R$0,00
A

- Municipal R$ 1,14
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• A prestação de contas foi apresentada mensalmente nas seguintes datas: 07/02/2020, 10/03/2020,

08/04/2020, 06/05/2020, 08/06/2020, 10/07/2020, 10/08/2020, 10/09/2020, 07/10/2020, 09/11/2020,

09/12/2020 e 05/01/2021.

• 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$ 17.040,00 (dezessete mil e quarenta

reais), restando autorizados para aplicação no exercício seguinte o saldo no valor de R$ 11.476,73

(onze mil, quatrocentos e setenta e seis reais, setenta e três centavos). Não ocorreram glosas no

período.

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

rein-do às propostas no plano de trabalho, conforme descrito abaixo. Entretanto, destaca-se que a

parceria encontra-se vigente durante o exercício de 2021.

Aplicação do Recurso Previsto °A Realizado %

Aquisição de Equipamentos 31% 35,6%

Serviços de Terceiros 69% 64,4%

Meta Quantitativo

Proposto

Quantitativo

Realizado

Qualitativo

Proposto

Qualitativo

Realizado

Observação

Aquisição de 160 148 Oportunizar aos Os Foi realizada a

equipamentos de

informática para

adolescentes/

mês (média)

adolescentes/

mês (média) até

adolescentes,

condições de

adolescentes

tiveram

compra do total dos

equipamentos de

oferecer abril/20, quando acesso a acesso A informática para

treinamento e a entidade teve capacitação e capacitação atualização do

capacitação suas atividades treinamento na e laboratório, no

profissional aos presenciais Area treinamento entanto, o número

adolescentes. suspensas devido administrativa na Area de adolescentes

a pandemia de com noções de administrati atendidos ficou

Covid-1 9.

A

informática,

para sua

inserção no

mercado de

trabalho como

aprendiz, bem

como

va com

noções de

informática

conforme o

proposto no

plano de

trabalho,

abaixo do proposto

devido as restrições

impostas em função

da pandemia de

Covid-19.

Entretanto, destaca-

se que a parceria
---
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possibilitar a

inclusão

cultural e social

desses jovens

na comunidade.

entretanto, a

partir de

abril/20 as

atividades

presenciais

foram

suspensas

devido As

medidas

restritivas

impostas

pela

pandemia de

continua vigente

para o exercício de

2021, bem como

que, após o fim das

medidas restritivas,

os treinamentos/

capacitações

profissionais

voltarão a ser

oferecidos aos

adolescentes na

modal idade

presencial.

Covid-19.

Aquisição de 160 148 Oportunizar aos Os Foi realizada a

instrumentos para

implementação da

adolescentes/

mês (média)

adolescentes/

mês (média) ate

adolescentes,

condições de

adolescentes

participaram

compra do total dos

instrumentos

fanfarra. abri1/20, quando acesso a de ensaios musicais, bem

a entidade teve capacitação e para a como iniciados os

suas atividades treinamento na implementa ensaios para

presenciais Area cão da implantação da

suspensas devido administrativa fan farra fanfarra, no

a pandemia de com noções de conforme o entanto, o número

Covid-19. informática,

para sua

inserção no

mercado de

trabalho como

aprendiz, bem

como

possibilitar a

inclusão

cultural e social

proposto no

plano de

trabalho,

entretanto, a

partir de

abril/20 as

atividades

presenciais

foram

suspensas

de adolescentes

atendidos ficou

abaixo do proposto

devido as restrições

impostas em função

da pandemia de

Covid-19.

Entretanto, destaca-

se que a parceria

continua vigente

COD • 61 6 1 Grafica Damasceno 14 98143-3274



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praga das Palmeiras, 55 - Fone: (14) 3269-7000 - Fax: (14) 3296-7078

CEP 18.682-900 - Lençóis Paulista - SP

wvvw.lencoispaulista.sp.gov.br

desses jovens

na comunidade.

devido As

medidas

restritivas

impostas

pela

pandemia de

Covid-19.

para o exercício de

2021, bem como

que, após o fim das

medidas restritivas,

os respectivos

ensaios voltarão a

ser realizados com

os adolescentes.

Contrato de 80 80 adolescentes Oportunizar aos Os As atividades de

empresa

especializada na

adolescentes participaram do

curso

adolescentes,

condições de

adolescentes

participaram

capacitação

ocorreram até o

realização de curso profissionalizant acesso a de curso mês de abril/20

profissionalizante, e até o mês de

abril/20, quando

capacitação e

treinamento na

profissionali

zante na

quando foram então

suspensas por conta

as atividades Area área da pandemia de

presenciais

foram suspensas

devido a

pandemia de

administrativa

com noções de

informática,

para sua

administrati

va,

conforme o

proposto no

Covid-19,

entretanto a

parceria continua

vigente para o

Covid-19. inserção no

mercado de

trabalho como

aprendiz, bem

como

possibilitar a

inclusão

cultural e social

desses jovens

na comunidade.

plano de

trabalho,

entretanto, a

partir de

abril/20 as

atividades

presenciais

foram

suspensas

devido As

medidas

restritivas

impostas

exercício de 2021,

sendo que, após o

fim das medidas

restritivas, os

recursos serão

liberados, e o curso

profissionalizante

voltará a ser

ofertado aos

adolescentes.

e pela
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pandemia de

Covid-19.

• 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 e alterações;

• 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 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

F vorivel à aprovação da aplicação de recursos repassados.

Lençóis Paulista, 22 de Junho de 2021.

ers n Pra o de Lima

Irefeit

Ana Paula 13 lsi Goes

Responsável pelo Terceiro Setor esponsavel pelo Controle Interno

CÓD.: 61.9.1
Gráfica Damasceno 14.98143-3274


