
PREFEITURA DE

_

RIO PRETO
EDUCAÇÃO

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR
(Nos termos do Art. 189 da Instrução Normativa 02 de 01/04/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)

EXERCÍCIO: 2017
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal São José do Rio Preto - SP
TIPO DE REPASSE: Termo de Colaboração SME nº 07/2017 Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃOESPIRITA A CAMINHO DA LUZ

Endereço: Rua Theodoro Sanches nº 2300, Bairro São Jorge
CNPJ: 49.962517/0001—50 '

Após análise do conjunto de documentos que compõem a prestação de contas e parecer de execução
financeira nº 24/2018 do Departamento de Prestaçãode Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, atesto:

I - a localização e o regular funcionamento da beneficiária,finalidade estatutária e descrição do objeto:
AAssociação Espirita “ A Caminho da Luz”, também designada pela sigla AELUZ, fundada em 07 de dezembro de
1973, é uma entidade civil religiosa, assistencial, cultural e filantrópica. A Associação atende 105 crianças e
adolescentes de 06 a 12 anos de idade, de ambos os sexos. O projeto dá continuidade a um trabalho integrado
junto à Escola Rollemberg Sampaio, rede sócio assistencial, Conselhos Tutelares, como forma de melhorar a
aprendizagem bem como ocupar o tempo livre destas crianças com atividades educativas e lúdicas.

ll — a relação dos repasses/datasdas respectivas prestações de contas:
DEMONSTRATIVODOS REPASSES

Empenho nº 11568/2017 Data: 04/07/2017 ' Valor: R$ 192.646,79

Data Concessão Valores Data Prestação Valores Origem do
Repassados R$ de Contas Comprovados R$ Recurso*

21/07/2017 R$ 27.543,21 31/08/2017 R$ 20.041,35 M

03/08/2017 R$ 27.543,21 29/09/2017 R$ 21.718,56 M

01/09/2017 R$ 27.543,21 31/10/2017 R$ 22.201,26 M

25/09/2017 R$ 2.254,78 - - M

03l10/2017 R$ 27.543,21 28/11/2017 R$ 22.472,07 M

25/10/2017 R$ 2.244,12 13/12/2017 R$ 0,00 M

01/11/2017 R$ 29.190,10 28/12/2017 R$ 22.744,07 M

28/11/2017 R$ 7.505,19 28/12/2017 R$ 7.505,19 M

01/12/2017 R$ 27.458,91 23/01/2018 R$ 24.728,35 M

28/12/2017 R$ 1.495,10 - - M

15/12/2017 R$ 11.368,91 23/01/2018 R$ 7.139,30 M

*Fonte de Recursos: (F) Verba Federal, (E) Estadual e (M) Municipal.

Ill — que não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de
finalidade;
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lV - os valores aplicados no objeto do repasse e eventuais glosas, devoluções (glosas ou saldos);
Total do Valor repassado: R$ 191.689,95
Receita de Aplicação Financeira: R$ 349,99
Total do Valor comprovado: R$ 148.550,15
Valor devolvido ao órgão concessor: ' R$ 43.489,79
Valor Glosado: R$ 1.104,07

V - que não houve autorização para utilização de saldo de recursos de um exercício para o seguinte,
mas a liquidação de compromissos assumidos em dezembro e pagos em janeiro do próximo ano;

VI — que as atividades desenvolvidas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os
resultados alcançados:

'

A Instituição desenvolveu as atividades educativas complementares, por meio de oficinas, e promoveu o
desenvolvimento das habilidades e potencialidades. Os objetivos, metas e resultados pactuados foram atingidos
satisfatoriamente, contribuindo para o processo de construção da autonomia e identidade das crianças e
adolescentes atendidos;

Vll — que as cláusulas pactuadas foram cumpridas em conformidade com a regulamentação que rege
a matéria (Lei Federal 13.019/14, DecretoMunicipal 17.708”? e Termo de Colaboração);

Vlll — a regularidade dos gastos efetuados e sua contabilização, atestadas pelo órgão competente
(Departamento de Prestação de Contas da Secretaria da Fazenda — SEMFAZ);

IX — que os documentos comprobatórios de despesas foram preenchidos corretamente e que contêm
a identificação da OSC, do tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão repassadora que
se refere;

X — que a entidade demonstrou, mediante documentos hábeis e prestação de contas mensais junto ao
departamento competente, a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas;

Xl — o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
motivação e interesse público;

XII — a existência e o funcionamento regular da unidade de controle interno da PrefeituraMunicipal de
São José do Rio-Preto, que é chefiada pela servidora Carla R. de Giorgio, CPF 170.012.978-36;

XIII - a realização de visitas in loco por meio do gestor da parceria.
Conclusão

Ante ao exposto, sem prejuízo das demais áreas envolvidas, na qualidade de responsável pela
emissão deste parecer, manifesto a aprovação da prestação de contas.

São José do Rio Preto, 7 de junho de 2018.

Prgtyâueli PetroniliãÃmancio Costa
Secretária Municipal de Educação
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