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PARECER PARCIAL

Periodo: 05.07.2017 a 31.12.2017
Entidade: Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
TermodeFornenton°01/2Q17
Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Gestor: Sueli Aparecida Schiave Rodrigues

0 presente trata-se da análise da prestaçao de contas parcial pela
Administração Püblica 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
(Fomento) n.0112017 no valor de R$ 27.500,00 (Vinte e Sete Mil e Quinhentos
Reais), cujo objeto é a execuçao de servicos em prol de pessoas deficientes,
apolando acoes que visem educar para a justica e cidadania de modo a propiciar
condicoes de vida digna para os atendidos que por sua situaçao excepcionai
necessitam de apoio para meihoria de sua condiçao social.
Da anáiise final e considerando tudo que se apurou nos processos de
prestaçao de contas mensais, concluiu-se:
- A entidade apresentou mensalmente as prestaçoes de contas.
- A entidade encontra-se iocaiizada na Rua Anuar Pachá, n 0200, cidade de
Catanduva, endereco apresentado no piano de trabaiho e em regular
funcionamento, situaçao constatada durante visitas in loco, trimestrais. Durante a
execucäo do piano de trabalho constatou-se que a entidade atende pessoas corn
deficiência em situaçao de vulnerabiiidade social. Trata-se de uma entidade, sem
fins iucrativos, administrada por urn presidente voiuntário e que conta com a
colaboraçao da comunidade e aigumas empresas parceiras para a sua
manutencão.
- Sua infraestrutura apresenta-se de forma ampla e acoihedora, que
proporciona aos usuários uma meihor qualidade de vida e projeçoes de
desenvoivimento inteiectuai.
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- Os repasses ocorrerarn mensalmente, conforme comprovam os dados
contidos nas Prestacoes de Contas Mensais anexas ao processo.
- De acordo corn o resultado da fiscalizacao, as atividades desenvolvidas
corn os recursos das verbas pUblicas repassadas se compatibilizam corn as
metas propostas e os resuitados aicancados. Ponderando-se a capacidade de
atendimento - 23 pessoas corn deficiência por mês, 100% efetivado, bern como
a qualidade do atendimento prestados que conta corn profissionais
especializados na area da assistência social, educacao e saüde, e as atividádes
foram voltadas ao esporte, educacao, cultura, saUde, lazer e integraçao corn a
farnIlia, cumpriu corn as metas quantitativa e qualitativa do piano de trabalho.
- Foram curnpridas as cláusulas pactuadas ern conformidade corn a
I

regulamentacao que rege a matéria, corn ressalvas de alguns pontos que ao final
serão indicados;
- Os gastos foram efetuados corn regularidade e devidamente
contabilizados, estando os originais dos comprovantes de gastos sob
responsabilidade da entidade beneficiária;
- Houve regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando
a aplicacao dos recursos envolveram gastos corn pessoal;
- Houve atendimento aos princIpios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, motivacao e interesse püblico;
- Em relacao ao impacto social das acoes desenvolvidas, percebeu-se, no
decorrer do ano, a realizacao de atividades que proporcionaram o fortalecirnento
a convivência familiar e comunitária;
- Numa análise apurada dos aspectos econômicos, tern-se que a entidade
atende 100% do planejado.

Pontuando-se que a renda da entidade é formada basicarnente
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doacoes e eventos esporádicos realizados pela prOpria entidade, a possibilidade
de sustentabilidade das acoes, hoje é inviável, necessitando a entidade de
repasses financeiros, sejarn de origem privada ou pUblica, para alcance de seus
objetivos.

Desta feita, considera-se REGULAR a presente prestacao de contas final.
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Sendo estas as consideracOes, submetam-se os autos

CNPJ:(MF)45.122.V00018O

a

apreciaçao da

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

Pindorama, 06 de marco de 2018.
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ser YSchiave Rodrigues
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DECISAO PARCIAL
Gabinete
Termo de Fomento n2 001/2017 - Processo n 2 003/2017
Assistência a Pessoas Deficientes
Entidade: Associacão de Pals e Amigos dos Excepcionais de Catanduva
- APAE
Diante do Parecer Técnico Conclusivo da Prestacao de Contas Parcial
apresentado pela Entidade Associaco de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Catanduva - APAE, inscrita no CNPJ sob o n
47.079.827/0001 - 04, referente ao Termo de Fomento n 01/2017, cujo
objeto e a execuço de serviços em prol de pessoas deficientes,
apoiando acOes que visem educar para a justica e cidadania de modo a
propiciar condicOes de vida digna para os atendimentos que por sua
situaçäo excepcional necessitam de apoio para a meihoria de sua
condicâo social, concluo pela APROVAcAO DAS CONTAS, nos termos
do inciso I, do art. 66, do Decreto Municipal nQ 2.400/17.

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

Maria Inês'ertino Miyada
Prefeita Municipal
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