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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 Municipal São José do Rio Preto — SP
TIPO DE REPASSE: Termo de Colaboração SME nº 12/2017 Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ESCOLAVIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO

Endereço: Rua: Fernandópolis nº 3136, no Bairro Eldorado
CNPJ: 56355134/0001-80

Após análise do conjunto de documentos que compõem a prestação de contas e parecer de execução
financeira nº 29/2018 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:
A Escola Viva Beatriz da Conceição, ou simplesmente“ Escola Viva ou Projeto Viva”, antes denominadoLar Beatriz
da Conceição, denominado pela sigla “LEBEC” foi constituído em 13 de abril de 1987. A Escola Viva Beatriz da
Conceição, possui duas unidades situadas na região Norte da cidade, ambas funcionam em espaços cedidos pela
Prefeitura, que atendem crianças e suas famílias de forma a disponibilizar atividades que complementem aquelas
desenvolvidasem âmbito escolar, através de ações educativas complementaresque promovam a suplementação
pedagógica na perspectiva de fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários. A entidade vem aprimorando o
atendimento às crianças bem como suas famílias, tornando-se referência nos territórios de abrangência.
Atualmente a entidade atende 500 (quinhentas) crianças.

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

Empenho nº 11575/2017 Data: 04/07/2017 Valor: R$ 737.449,58

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

21/07/2017 R$ 87.336,52 24/08/2017 R$ 85.697,88 M

24/07/2017 R$ 2.114,10 24/08/2017 R$ 2.114,10 M

01/08/2017 R$ 97.383,85 25/09/2017 R$ 96.143,67 M

04/08/2017 R$ 1.442,46 25/09/2017 R$ 1.442,46 M

01/09/2017 R$ 96.720,71 31/10/2017 R$ 97.154,40 M

01/09/2017 R$ 1.477,10 31/10/2017 R$ 1.477,10 M

02/10/2017 R$ 99.574,02 24/11/2017 R$ 97.381,07 M

01/11/2017 R$ 98.255,69 20/12/2017 R$ 97.719,02 M

01/11/2017 R$ 1.442,45 20/12/2017 R$ 1.442,45 M

28/11/2017 R$ 27.050,07 20/12/2017 R$ 26.602,75 M

01/12/2017 R$ 98.765,16 22/01/2018 R$ 98.308,26 M

01/12/2017 R$ 4.869,74 22/01/2018 R$ 4.869,74 M

15/12/2017 R$ 42.582,82 22/01/2018 R$ 41.541,65 M

*Fonte de Recursos: (F) Verba Federal, (E) Estadual e (M) Municipal.
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lll — 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$ 659.014,69
Receita de Aplicação Financeira: R$ 2.731,73
Total do Valor comprovado: R$ 651.894,55
Valor devolvido ao órgão concessor: R$ 9.851,87
Valor Glosado: R$ 660,50

V — que não houve autorização para utilização de saldode 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:
Constatamos que as atividades foram desenvolvidas conforme cronogramade atividades estabelecido pela OSC
em seu Plano de Trabalho. As crianças participaram das seguintes oficinas: inclusão digital, atividades recreativas,
cultural e artística, linguagem e comunicação, ética e cidadania, esportiva, judô, lúdica e educação ambiental;

VlI — 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);

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;

XI — 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 prejuizo 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.

Wen Petronilia AmancioCosta
ecreta'riaMunicipal de Educação
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