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PARECER FINAL
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Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Gestor: Kátia Natáiia Rissi

0 presente trata da análise da prestacao de contas final pela
Administracao Pübiica Municipal, nos termos do art. 63 e seguintes do Decreto
Municipal n° 2400, de 10 de marco de 2017, através de parecer técnico
conclusivo do Gestor, referente aos recursos repassados por meio do Termo de
Colaboracão n.03/2017 no valor de R$ 86.987,74 (oitenta e seis mu, novecentos
e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), cujo objeto é a execucao de
servicos em prol de pessoas em situacao de exclusäo nos pianos sociais,
politico, econômico, cultural e religioso, sensibilizando a populacao a praticar a
solidariedade e a caridade, realizando e apoiando acoes que visem educar para
a justiça e cidadania de modo a propiciar condicOes de vida digna

a

crianças e

adolescente mediante acOes e atividades trabaihadas.

Da anáiise final e considerando tudo que se apurou nos processos de
prestaçao de contas, concluiu-se:
- A entidade apresentou mensaimente as prestacOes de contas.
- A entidade encontra-se localizada na Rua Tiradentes, n° 147, cidade de
Pindorama, endereco apresentado no Piano de Trabaiho e em regular
funcionamento, situacao constatada durante as visitas in loco, trimestrais.
I

Durante a execucao do Piano de Trabaiho constatou-se que a entidade atende,
crianças e adolescentes de ambos Os sexos, em situaçao de vuinerabilidade
social e trata-se de uma entidade, sem fins lucrativos, administrada por urn
presidente voiuntário e que conta corn acolaboraçao da comunidade e algumas
empresas parceiras para a sua manutençao.
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infraestrutura apresenta-se de forma ampla e acoihedora, que

proporciona aos usuários urn ambiente de convivência e aprendizado.
-

Os repasses ocorreram mensalmente, conforme comprovam os dados

contidos nas Prestacoes de Contas Mensais anexas ao processo.
-

De acordo corn o resultado da fiscalizaçao, as atividades desenvoividas

corn os recursos das verbas püblicas repassadas se compatibilizam corn as
metas propostas e os resultados alcancados. Ponderando-se a capacidade de
atendimento

-

63 criancas/adolescentes por mês

-

e a rnédia de atendimentos

efetivados, cerca de 59 mensal, bern corno a qualidade do atendimento
prestados que conta corn profissionais especializados na area da assistência
social e educacao, e as atividades foram voltadas ao esporte, educaçao, cultura,
saüde, lazer e integraçao corn a familia, cumpriu corn as metas quantitativa e
qualitativa do piano de trabalho
-

Foram cumpridas as cláusulas pactuadas ern conformidade corn a

regularnentacao que rege a matéria, corn ressalvas de aiguns pontos que ao final
seräo indicados;
-

Os gastos foram efetuados corn regularidade e devidarnente

contabilizados, estando os originais dos cornprovantes de gastos sob
responsabilidade da entidade beneficiária;
-

Houve regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando

a apiicacao dos recursos envolveram gastos corn pessoal;
-

Pelo atendirnento aos principios da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade, eficiência, motivaçao e interesse publico;
-

Em relacao ao impacto social das acoes desenvolvidas, percebeu-se, no

decorrer do ano, a realizacao de atividades que proporcionaram o fortalecimento
a convivência familiar e cornunitária;
-

Numa análise apurada dos aspectos econômicos, tern-se que a entidade

atende aproximadamente 59 crianças e adolescentes, em risco de
vulnerabilidade social.

Pontuando-se que a renda da entidade é formada basicamente por
doacoes e eventos esporádicos realizados pela propria entidade, a possibilidade
de sustentabilidade das acoes, hole é inviável, necessitando a entidade de
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repasses financeiros, sejam de origem privada ou püblica, para alcance de seus

objetivos.
Por fim, apontamos as ressalvas analisadas:
A conta bancária utilizada na parceria nâo foi para movimentaçao
exciusiva dos recursos repassados, como também nao é de Banco Püblico.
Outra questao, diz respeito a movimentaçao financeira realizada mediante a
cheque.

Desta feita, considera-se REGULAR COM RESSALVAS a presente
prestaçao de contas final. Importante ressaltar que, os apontamentos nao
causaram prejuIzos

a

administracao pUblica, nem comprometeram a boa

execuçao do objeto proposto, além de näo haver motivacao ao principio de má-fé
por parte da entidade beneficiada dos repasses püblicos.
Sendo estas as consideraçoes, submetam-se os autos

a

apreciacao da

Exma. Prefeita para decisäo, nos termos do art. 66 do Decreto Municipal n°
2.400/17.

Pindorama, 06 de marco de 2018.

Nome doseMdor; ' iaNatáliaRissi
Cargo: Assistente Social - Gestora
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DECISAO FINAL
Gabinete
Termo de Colaboraco nQ 003/2017 - Processo r12 002/2017 Assistência as crianças e adolescentes em situaçäo de vulnerabilidade.
Entidade: Associaçao EspIrita Nova Era
Diante do Parecer Técnico Conclusivo da Prestaçao de Contas Final
apresentado pela Entidade Associaçao EspIrita Nova Era, inscrita no
CNPJ sob o flQ 01.780.153/0001 - 61, referente ao Termo de
Coiaboracao n 03/2017, cujo objeto é a execução de servicos em prol
de pessoas em situacão de exciusão nos pianos sociais, politico,
econômico, cultural e religioso, sensibilizando a populaçäo a praticar a
solidariedade e a caridade, realizando e apoiando acöes que visem
educar Para a justica e cidadania de modo a propiciar condiçOes de vida
digna as criancas e adolescentes, mediante acOes e atividades em
perIodo contraturno, concluo pela APROVAcAO DAS CONTAS, nos
termos do inciso I, do art. 66, do Decreto Municipal n 2 2.400/17.

Por fim, Para ciência de todos, publique-se.
Pindorama-SP, 20 de marco de 2018.

Maria.Inês Bertino Miyada
Prefeita Municipal

