
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 05/2017 Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA DA FRATERNIDADE

Endereço: Rua: lda Tereza Montressor, nº 130, Bairro Solo Sagrado
CNPJ: 01.040.266/0001-20

Após análise do conjunto de documentos que compõem a prestação de contas e parecer de execução
financeira nº 19/2018 do Departamento de Prestaçãode Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, atesto:

l — a localização e o regular funcionamento da beneficiária,finalidade estatutária e descrição do objeto:
A Casa da Fraternidadefoi fundada em 17 de outubro 1995. Tem por objetivo a promoção de atividadese finalidade
de relevância pública e social, tais como assistir gratuitamente os habitantes do bairro Solo Sagrado e comunidade
circunvizinhas promovendo o seu desenvolvimento bem como o da comunidade em que está inserida,
proporcionando-lhes condições adequadas para a plena realização das funções de habitar, trabalhar, recrear e se
desenvolver. Com atendimentode 100 crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, com ações no contra turno escolar
pautadas em atividadeseducacionais, artísticas, culturais e esportivas, sociabilidade e proteção social nos períodos
da manhã e tarde, para crianças e adolescentes entre 06 e 15 anos de idade. ºportunizando aos educandos o
desenvolvimento de suas potencialidades, integração social', moral e familiar.

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

Empenho nº 11572/2017 Data: 04/07/2017 Valor: R$ 230.304,82
Empenho nº 21719/2017 Data: 27/11/2017 Valor: R$ 19.155,35

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

21/07/2017 R$ 31.315,43 30/08/2017 R$ 24.024,34 M

01/08/2017 R$ 33.874,73 03/10/2017 R$ 31.902,22 M

01/08/2017 R$ 7.373,07 03/10/2017 R$ 3.976,62 M

01/09/2017 R$ 29.269,95 06/11/2017 R$ 27.039,16 M

01/09/2017 R$ 8.033,00 06/11/2017 R$ 7.073,98 M

05/10/2017 R$ 33.874,73 04/12/2017 R$ 30.757,15 M

01/11/2017 R$ 33.795,73 15/12/2017 R$ 29.710,18 M

06/11/2017 R$ 15.444,26 15/12/2017 R$ 12.784,92 M

28/11/2017 R$ 10.414,90 15/12/2017 R$ 7.384,78 M

06/12/2017 R$ 26.909,02 - — M

06/12/2017 R$ 6.935,73 19/01/2018 R$ 28.247,63 M

15/12/2017 R$ 12.019,62 19/01/2018 R$ 11.201,15 M

*Fonte de Recursos: (F) Verba Federal, (E) Estadual e (M) Municipal.
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lII — que não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de
finalidade;

lV - os valores aplicados no objeto do repasse e eventuais glosas, devoluções (glosas ou saldos);
Total do Valor repassado: R$ 249.260,17
Receita de Aplicação Financeira: R$ 658,95
Total do Valor comprovado: R$ 214.102,13
Valor devolvido ao órgão concessor: R$ 35.816,99
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:
As oficinas e atividades propostas pela Instituição foram desenvolvidasde acordo com o cronograma, objetivos e
metas do Plano de Trabalho. Houve participação das crianças atendidas nas atividades oferecidas. propiciando
oportunidade para que as mesmas desenvolvessem suas habilidades de maneira integral;

Vll — que as cláusulas pactuadas foram cumpridas em conformidade com a regulamentação que rege
a matéria (Lei Federal 13.019l14, DecretoMunicipal 17.708117 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;

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;

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 de junho de 2018.

Pronª ueIi Petronilia Amancio Costa
“““" ecretária Municipal de Educação
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