
PREFEITURA DE
RIO PRETO

EDUCAÇÃO

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

EXERCÍCIO: 2017
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura'MunicipalSão José do Rio Preto - sp
TIPO DE REPASSE: Termo de Colaboração SME nº 22/2017 Vigência: 01/12/2017 a 31/05/2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Endereço: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2123 —Boa Vista
CNPJ: 45.096.062/0001-87

Após análise do conjunto de documentos que compõem a prestação de contas e parecer de execução
financeira nº 08/2018 do Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, atesto:

l - a localização e o regular funcionamento da beneficiária,finalidadeestatutária e descrição do objeto:
A Instituição Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto, organização sem fins lucrativos, tem como principal
objetivo do Projeto PAEC, oferecer atividades complementares no contraturno para as crianças/jovensde 06 à 14
anos, matriculadasna educação básica da Rede Municipal de Ensino, oferecendo atividades complementares no
período contra turno escolar, visando o pleno desenvolvimento das crianças através de estímulos visando a
descobrir suas habilidades e propor ações que enriqueçam o seu saber. Acompanhar o desenvolvimento e
fortalecimento de vínculo com a comunidade, a escola e a família, propondo encontros entre ambos, principalmente
em horários que facilitam a participação da familia. '

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

Empenho nº 22141/2017 Toate: 01/12/2017 ]Vaior: R$ 36.784,90
Data Concessão Valores Data Prestação Valores Origem do

Repassados R$ de Contas Comprovados R$ Recurso*
18/12/2017 R$ 31.781,64 10/01/2018 R$ 24.148,04 M

18/12/2017 R$ 4.594,31 10/01/2018 R$ 4.594,31 M

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

III — que não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de
finalidade;

IV - os valores aplicados no objeto do repasse e eventuais glosas, devoluções (glosas ou saldos);
Total do Valor repassado: R$ 36.375,95
Receita de Aplicação Financeira: R$ 0,00
Total do Valor comprovado: R$ 28.742,35
Valor devolvido ao órgão concessor: R$ 7.633,60
Valor Glosado: R$ 0,00

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;

Vl — que as atividades desenvolvidas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os
resultados alcançados: »
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A Instituição desenvolveu as atividades propostas no plano de trabalho de maneira satisfatória. Planejou e
organizou as ações técnicas e administrativas do Projeto, como também a gestão dos espaços educativos
utilizados. Orientou os educadores em relação ao planejamento das atividades a serem desenvolvidas e, desta
forma, conseguiu atingir mais eficazmentea meta proposta de garantir o desenvolvimento integral da criança tanto
em seu aspecto psicossocial como pedagógico;

VII — que as cláusulas pactuadas foram cumpridas em conformidade com a regulamentação que rege
a matéria (Lei Federal 13.019l14, DecretoMunicipal 17.708l17 e Termo de Colaboração);

VIII — 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;

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

X" - a exjstência 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;

Xlll — 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 dejunho de 2018.

;/ ,,,-"»N
B&WSUai Petronilia Amancio Costa

ecretária Municipal de Educação
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