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PARECER CONCLUSIVO

REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO 2018 / 2019

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:
Casa de Apoio Projeto Esperança - CAPE

CNPJ: 13.157.758/0001-80

Endereço:
Rodovia CRT 242B, Bairro Faxinal 024 — CEP 18680-000 — Tel. (14)

996594679.

E-mail institucional: casadeapoiolp@hotmail.com.br

Finalidade

Estatutária

Prestar apoio e proteção social às pessoas com idade entre 18 e 60

anos com dependência em álcool e drogas, com o fornecimento de

acolhimento em república, resgatando vidas que estão marginalizadas,

promovendo o desenvolvimento econômico e social.

Data da

Constituição:
21/01/2011

Objeto do Ajuste: Execução do projeto "É preciso saber"

Responsável que

firmou o ajuste:

Nome: José Luis Arantes

Cargo: Presidente

CPF: 697.192.418-53

E-mail particular: rimar_santos@yahoo.com.br

E-mail pessoal institucional: casadeapoiolp@hotmail.com.br

Documento Data Vigência Valor — R$

Fomento n.° 018/2018 18/05/2018 18/05/2018 à 31/03/2019 R$ 243.000,00

Aditamento -
1\- n 

-

tít
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Municipal

(+) Saldo Anterior R$ 0,00

(+) Repasses Públicos no Exercício R$ 243.000,00

(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos R$ 490,20

(=) Total de Recursos Públicos R$ 243.490,20

(-) Despesas Pagas no Exercício R$ 224.091,67

(+) Glosas R$ 0,00

(-) Valor devolvido R$ 19.398,53

(---) Recurso Público não aplicado R$ 0,00

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício

Seguinte:
R$ 0,00

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:

• O regular funcionamento da beneficiária, comprovado por documentos contábeis

apresentados;

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

Empenho Data Valor — RS Fonte Rendimentos - RS

09163

22/05/18 R$ 24.300,00 01 —municipal 9,10

29/06/18 R$ 24.300,00 01 — municipal 31,62

13/07/18 R$ 24.300,00 01 — municipal 44,90

17/08/18 R$ 24.300,00 01 —municipal 29,72

14/09/18 R$ 24.300,00 01 —municipal 29,20

15/10/18 R$24.300,00 01 — municipal 33,81

23/11/18 R$24.300,00 01 — municipal 31,18

14/12/18 R$24.300,00 01 — municipal 44,56

14/01/19 R$ 24.300,00 01 — municipal 87,16

15/02/19 R$ 24.300,00 01 —municipal 93,36

Março/19 - 01 —municipal 75,77

Abril/19 - 01 — municipal -20,18

Total R$ 243.000,00 Total 490,20

• A prestação de contas foi apresentada mensalmente nas seguintes datas: 11/06/2018,

06/07/2018, 08/08/2018, 10/09/2018, 05/10/24 8, 08/11/2018, 07/12/2018, 08/01/2019,
1 1/02/2019, 11/03/2019 e 15/04/2019;
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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$ 224.091,67 (duzentos e vinte e

quatro mil e noventa e um reais e sessenta e sete centavos). Não ocorreram glosas no período.

• A entidade restituiu, aos cofres públicos, o saldo do exercício no valor de R$ 19.398,53

(dezenove mil reais trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme

guia anexa ao processo de prestação de contas. O montante devolvido refere-se aos rendimentos da

aplicação financeira e realização de despesas, com material de consumo (material impresso e cartões

germinados) abaixo do previsto no plano de trabalho.

• As atividades desenvolvidas com os recursos públicos repassados foram compatíveis com as

metas propostas no plano de trabalho, conforme descrito na tabela abaixo:

Aplicação dos Recursos Previsto % Realizado %

Folha de Pagamento e encargos 15 14

Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 72 76

Material de Consumo 13 10

Meta Proposto Realizado Observação

Execução de Divulgar e distribuir Distribuição e Os objetivos do

campanha de o material do projeto divulgação do material Projeto foram

conscientização sobre diretamente a cerca do projeto diretamente a alcançados e os

uso de drogas,

direcionada para

de

850 alunos das

863 alunos cadastrados

nas escolas Municipais.

serviços foram

prestados de

crianças e

adolescentes,

disponibilizando

escolas municipais e

estaduais,

Estaduais,

Total de cerca de 40.000

maneira efetiva.

Os valores

estipulados no

informações e Totalizando cerca de pessoas, sendo: crianças plano de trabalho

orientações por meio

de ações digitais e

presenciais. —

40.800 pessoas/ ano, e adolescentes nos

trabalhos realizados nas

atividades "Recreio na

ficaram dentro da

média prevista,

ocorrendo

Execução do Projeto Balada" e adultos através pequenas variações

"É Preciso Saber". da intervenção de rua, justificadas pela
r•- .

cán 619.1
 j
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entrega de material

impresso informativo,

panfletos, cartões e

jornal, distribuídos nas

ruas, eventos e escolas.

entidade.

• 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;

• 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 à aprovação da aplicação de recursos repassados.

Lençóis Paulista, 03 de Junho de 2019.

son P ado de Lima

ref ito

Ana Pa a Balsi 9i oes

Adriano Carlos Paccola

Secretário de Finanças

Responsável pelo Terceiro Setor Responsável pelo Controle Interno
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