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PARECER CONCLUSIVO

REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO 2020

Orgio 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:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista

CNPJ: 44.526.812/0001-40

Endereço: Rua 28 de Abril, n° 1295 — CEP 18683-373 — Tel. (14) 32630676.

E-mail institucional: apaelencoispta@gmail.com

Finalidade

Estatutária

Promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção,
orientações, prestação de serviços, apoio A família, direcionados A
melhoria da qualidade devida da pessoa com deficiência e à construção
de uma sociedade justa e solidária.

Data da

Constituição:
02/09/1971

Objeto do Ajuste:

Repasse de recursos financeiros para aquisição de equipamentos e
adequação da sala de alimentação enteral, a fim de proporcionar espaço
adequado para realização das atividades desenvolvidas pela entidade.

Responsável que
firmou o ajuste:

Nome: Carmen Ingrácia de Almeida Moreira

Cargo: Presidente

CPF: 131.009.108-00

E-mail particular: dicasnegocios@lpnet.com.br

E-mail pessoal institucional: apaelpcoispta@gmail.com

e
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Documento Data Vigência Valor — R$

Fomento n°019/2019 10/10/2019 10/10/2019 a 31/12/2020 R$ 89.747,10

Aditamento n° 01 05/10/2020 05/10/2020 a 30/06/2021 -

Aditamento n° 02 27/05/2021 27/05/2021 a 31/12/2021 -

Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 23.568,52

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

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 94,08

(=) Total de Recursos Públicos R$ 23.662,60

(-) Despesas Pagas no Exercício R$ 7.283,72

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 0,00

(=) Recurso Público não aplicado R$ 16.378,88

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: R$ 16.378,88

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 — R$ Fonte Rendimentos - R$
- Janeiro/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 25,97
- Fevereiro/20 R$ 0,00 01 —Municipal R$ 17,23

Marco/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 14,05
- Abril/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 7,34

Maio/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 8,13

Junho/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 7,20

Julho/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 5,36

Agosto/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 2,23

—
Setembro/20 R$0,00 01 — Municipal R$ 1,28

- Outubro/20 R$ 0,00 01 — Municipal R$ 1,77

Novembro/20 R$ 0,00 01 — Mu icipal R$ 1,67

- Dezembro/20 R$ 0,00 01 — Muiièi.pl R$ 1,85
Total RS 0,00 Tot( v RS 94,08
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• A prestação de contas foi apresentada no dia 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$ 7.283,72 (sete mil, duzentos e oitenta e

três reais, setenta e dois centavos). Não ocorreram glosas no período;

• 0 saldo remanescente foi reprogramado para ser utilizado no exercício seguinte;

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

relação as propostas no plano de trabalho, conforme descrito abaixo, entretanto, destaca-se que a

parceria encontra-se vigente durante o exercício de 2021.

Aplicação dos Recursos Previsto% Realizado%

Equipamentos 81,7 81,7

Material de Construção 1,7 1,7

Serviços de Terceiros 16,6 0

Meta Quantitativo

Proposto

Quantitativo

Realizado

Qualitativo

Proposto

Qualitativo

Realizado

Observação

Aquisição de 80

equipamentos de alunos Devido as Todos os

informática, restrições de

circulação

equipamentos

foram
Diminuir os

padrões
impostas pela adquiridos

Aquisição de
estabelecido

pandemia da conforme

equipamentos para o 15 alunos
s pelos

Covid-19, as previsto.

desenvolvimento do
distúrbios

atividades Entretanto o

método Pediasuit, a
neurológicos

voltadas ao uso dos

fim de proporcionar método Pediasuit mesmo será

condições adequadas
aumentando

não puderam ser realizado

para realização de

tratamentos/atividade

s complementares aos

usuários.

a qualidade

de vida dos

usuários.

aplicadas, após a

retomada das

atividades da

entidade que

foram

interrompidas

pela
,fr'

//
I
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pandemia da

Covid-19

Capacitação de

funcionários para o

desenvolvimento do

método Pediasuit.

2

profissionais

0

Disponibiliz

ar mão de

obra

qualificada

para

execução

dos

exercícios

direcionados

ao método

Pediasuit.

Devido as

restrições de

circulação

impostas pela

pandemia da

Covid-19, a

entidade não

contratou os

serviços de

capacitação dos

funcionários para

aplicação do

método Pediasuit.

A entidade

não realizou

as atividades

referente A

capacitação

profissional.

Entretanto, a

ação foi

reprogramada

para ser

realizada

durante o

exercício de

2021.

Adequação de sala de

alimentação enteral, a

fim de proporcionar

segurança e conforto

aos usuários.

1 sala

Melhorar a

segurança

alimentar,

bem como a

qualidade de

vida dos

alunos que

necessitam

do uso de

sonda para

alimentação,

t

Mediante a

adequação da sala

de alimentação

enteral foi

possível

proporcionar

maior higiene e

segurança na

manipulação da

alimentação dos

alunos que

necessitam do

uso de sonda para

se alimentar

durante sua

permanência na

entidade

A entidade

concluiu a

adequação da

sala de

alimentação

enteral,

cumprindo a

meta

proposta no

plano de

trabalho.
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• As cláusulas pactuadas foram cumpridas parcialmente em virtude das restrições da pandemia da

Covid-19 ficando as ações não realizadas reprogramadas para o exercício de 2021;

• 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 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

Favorável A aprovação da aplicação de recursos repassados.

And

Lençóis Paulista, 22 de Junho de 2021.

de Lima

Ana Paul Balsi Goes

Responsável pelo Terceiro Setor pelo Controle Interno
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