








































Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espirito Santo

 

PARECER

Processo nº 004628/2018

Assunto: Prestação de Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005!2017
ORGANIZAÇÃO: Associação Pró cªsa do Menino
Data de assinatura do Termo: 29/ 1 7/2017

Valor: R$ 36.00.00 [trinta e seis mil reais). Valor do repasse em análise: RS 6 000.00 [seis mll reais).

Referência“: 1? e lª Partelas (janeiro e fevereuro.)

Constitui objeto do presente Termo .a Execução e Manutenção do Serviço de Convivência a
Fortalecimento da Vínculos para aproximadamente 50 Crianças e Adoiescentes de O a 17 anos, bem
como seus Familiares, conforme as diretrizes estabelecndas no Plano de Trabalho, assnm como na

Ttpmcação Nacional dos Servtços Socioassistendaâs (Resolução nº 109/2009 — CNAS).

0 Ofício n' 0019/2018, ao prestar contas em 09 de abnt de 2018. informa qm;- os recmos foram

empregados no pagamento de pessoal. material de consu mo, serviços de terceuros = Pessoa lunduca e

pagamento de tarifas com utilização de recursos próprios, dessa fôrma, as despesas atendem ao

objeto pactuado no plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração n9 005/20i7, a mber

& — Piano de Aplicação - Subvençãa Som! para atenda na» 'uma-uva: dvmew
Maternal de Consumº;

Servicos de Terceiros — Pessoa Fiada.

. Serviço: de Terceiros - Pessoa lunmuu- "

. Despesas com Pessoal [Equipe de Rafon'mcm NOBSUAS/Rm

O repasse financeiro no valor de R$ 6000.00 (sans mil reais) fcc recebido pela Urgamzaçãn no um 01

de março de 2018, somado ao saldo remanescente de R$ 16.86 (dezesseis reans (: Oitenta e sexs

centavos) e do depósito de recursºs próprio:. no valor de R$ 40,00 (vinte reais), totaliza & impoutímcna

de R$ 6.036,86 (seis mil e trinta e seis. reais & aclama :: seis centavos). Desse, Íon utmzado R$ 5964,27

(cinco mil nºvecentos & Sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), delxando um saldo de R$

35,73 (trinta e cinco reais e setenta e três centavoa), de recursm do convênio e R$ 30,36 (trinta

reais e trinta seis centavos) de recursos próprios., perfazendo o montante de R$ 66,09 (sessenta e

seis reais e nove centavos), para uso nos meses subsequentes

Em suma a Organização cumpriu as exigêncnas contndas na Cláusula Oitava do Termo de Cuiaboração
nº 005/2017, no que diz reSpetto & Prestaçâo de Contas. exceto no que'dl'spõe o artigo 83 da Len n'ª
13.019/2014. '
Diante do exposto, avalia como reguiar com ressalvas a presente prestação de conraê, no» te: mos da
Cláusula Oltava. item 8.5 do Inciso II do Termo de Colaboração

É o parecer.

Afonso Cláudlo, 19 de julho de 2018.
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LENEMARQUES cosmo HEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE HNANCEIRA



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

 

PARECER

Processo nº 006192/2018

Assunto: Prestação de Contas —TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2017

ORGANIZAÇÃO: Associação Pró Casa do Menino

Data de assinatura do Termo: 29/ 12/2017

Valor: R$ 36.00.00 (trinta e seis mil rear.) Valor do repasse em análise: R$ 6.000,00 (seus mil reais)

Referência: Sª 9 4ª Parcelas (março eabrll).

Constitui objeto do presente Termo :: Execução e Manutenção do Serviço de Convwôncia e

Fortalecimento de Vínculos para aproximadamente 50 Crianças e Adolescentes de 0 a 17 ano;. bem

como seus Familiares. conforme as diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho, assim como na

Ttpificação Nacional dos Serviços Socioassistm'ncials (Resolução nº 109/2009 — CNAS).

O ºfício n' 0043/2018, ao prestar contas em 16 de maio de 2018, informa que os recursos foram

empregados no pagamento de pessoal, material de consumo, serviços de terceiros - Pessoa lm mica e

pagamento de tarh'as com utilização de renursos próprios, dessa !orma, au (lespesas atendem ao

objeto pactuado no piano de trabalho anexo no Termo de (“olabou “ção n'ª 005/2017, & »abcr'

5 — Plano dE Aoucacào -Suuw-ngas Smam mrs armam nas remeclvv-n llee;xo:.a-:

Malena dc- Consumo:

. Servlcm de Terceiros - Pessna Hmca'
Serviços de Terceito: — 955503 Jurídicu, e

. De'àpesas com PeSsnal (Enulpe de- Raferênci'a' NOBSUAS/RH),

O repasse financeiro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil ream) fo! rec'ebldo pela Úrgdínldçãú um dias 26

de março e 25 de abril de 2018. somado ao Saldo remanescente de R$ 06,09 (aessenta e seis mais e

nove centavos). atém do depósito de recursos próprios no valor de R$ 37,00 (trinta e' sete regis),

totaliza a importância de R$ 6.103,0915315 mil cento e três reais e nove centavos]. Desse. foi utilizado

R$ 5.761,24 (cinco mil setecentos e sessenta e um real: e vinte e quatro centavos), demande um

saldo de R$ 317,31 (trezentos e dezessete reais—o trinta e um centavos). de recursos do convênio e

de R$ 26.95 (Vime » mis rear, & noventa : cmw contavo'il du recursos Dfºproon oc-r1a:endo o

montante de R$ 344,85 (trezentos e quarenta e quatro reais e vmte e aeis centavos'r. pam um nos

meses subsequentes

Em suma a Organização cumpriu as exugêncras contldas na Cláusula Oitava. do Termo de Colaboração

nº 005/2017, no 'que diz respeito a Prestação de Contas. exceto no que dispõe o Artigo 53 do Lm nº

1303/2014.

Diante do exposto. avalia como regular e aprovar mm ressalvas & presente prestaçãº de ccntaa, nos

termos da Cláusula Oitava, Item 8.5 do lnciao H do Termo de Colaboração nº 0051'2017.

É o parecer.

Afonso Cláudio, 19 de julho de 2018.

_Lxux & V»— — 7—4?)

LENEMARQUES COELHO LEMOS
asspnnslwn PELA ANALISE FINANCEIRA



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

 

PARECER

Processo nº 007413/2018

Assunto: Prestação de Contas — TERMO Dl: COLABORAÇÃO Nº 005/2017

ORGANIZAÇÃO: Associação Pró Casa do Menino
Data de assinatura do Termo: 29/12/2017

Valor: R$ 36.00.00 (trinta e seis mil reais). Valor do repasse em análise: R$ 3.000,00 (três mu reah).

Referência: S' Parcela (maio).

Constitui objeto do presente Termu a Execução e Manutenção do Serwço de Convivência e

Fortalecimento da Vínculos para aprºximadamente 50 Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos. bem

como seus Familiares, conforme as diretrizes esraheleudaa no Plano de Trabalho aSSim como na

Tupificação Nacional dos Serviços Socioasslstenciaís (Re50lução nº 109/2009 — CNAS)

O ºfício n' 0054/2018. ao prestar contas em 18 de junho de 2018, intorma quu o; returs—os foram

empregados no pagamento de pessoal e servnços de (erceirm - Pessoa Juriduca, dessa forma. as

despesas atendem ao objeto pactuado no plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração nº

005/2017, a saber:
5 - Plano de Aphcação - Subvenção SOCIBÍ para atendnr nas respectnvn'. despesas

. Maraial de Consumo;

.servlçoa dv. tercenos— Pessoa Físzca.

. Serviços de Terceiros — Pesaca Imldlcn; «'

. Despesas mm Passoni Iqupe de Referência NOBSUAS/RH)

O repasae financeiro no valor de R$ 3.000,00 [três mu! reaus) fou recebido pela Organização no dia 24

de maio 2018. somado ao saldo remaneScente de R$ 344,85 (trezentos e quarenta «: quatro reaos e

oitenta e cinco centavos), totaliza a ln'uportãnciá- de R$ 3.344.26 (três mil, trezentos e quarenta e

quatro reais e vinte e seis centavos) Desse. fo. uullundo R$ 1947.18 (dois mil novecentos e quarenta

& dots reais e dezoito centavos). deixando um saído de R$375.13 [trezentos e setenta =.— cmco reais e

treze centavos), de recursos do convêmo e de R$ 26.95 (vmte e seis real:. e nuvenm e cmco

centavos) de recursos próprios, perfazendo o montante de R$ 402,08 (quatrocentos e dou; reais e

oito centavos), para uso nos meses subsequentes.

Em suma a Organização cumpriu as exigências contidas na Cláusula Oitava do Termo de Co|aboraçãc

nº 005/2017, no que diz respeito a Prestação de Contas. exceto no que dkspõe o Artigo 53 da Le. nº

1301912014.

Diante do exposto, avalio como regular e aprovar com resalvas a presente prestação Út: contas, nos

termos do Cláusula Oitava. “em 8.5 do lnCiso H do Termo de Coiaboração nº 005/2017 ..

É o parecer.

Afonso Cláudio, 19 de julho de 2018
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LENEMARQUES COELHO LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE FINANCEIRA



 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
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PARECER

Proeesso nº 0008818/2018

Assunto: Prestaçãode Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2017

ORGANIZAÇÃO: Associação Pró Ca$a do Menino
Data de asslnatura do Termo: 29/12/2017

Valor: R$ 36.00,00 (trinta e seis mul reais). Valor do repasse em análise: R$ 3.000,00 (três mnl fear,)

Referência: 6ª Parcela (ganho).

Constitui objeto do presente Termo & Execução e Manutenção do Serviço de Lonvwéncqa e

Fortalecimento da Vínculos para aproxtmadamente 50 Crtançaz e Adolescentes de O a 17 anos, bem

como seus Familiares, conforme as diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho, assum como na

TípiH'caçã'o Nacional dos Serviços Socioassistencials (Resolução nº 109/2009 — CNAS).

_O ºfício n' 0071/2018, ao prestar contas em 25 de julho de 2018, anexo 1, informa que os recursos

foram empregados no pagamentº de pessoa!, serviços de terceirºs - Pessoa Jundlca :: estorno a

conta de recursos do convênio, dessa formà, as despesas atendem ao objeto pactuado" no plano de

trabalho anexo ao Termo de'Colaboração nº 005/2017. a mber:

5 -Ptnno dn Aplucaçâo — Subvenção Saem pam .ztundc-r nas respectiva, despe“,

. Material de Consumo;

Serviçoz de Tercelvoa — Pessoa Fisnca.

.Serwçcs de Tefcewºs — Pessoa lunaica, &

Despesa: com Pesannl (Equipº dr Reieréncna NDBSUASMH!

0 repasse ãnancelro no valor de R$ 3.000.110 (três mil reausl foi recebido pela Orgamzaçáo no dra 20

de julho 2018, somado ao saldo remanescente de R$ 375,13 (trezentos e setenta & cmco rean— & treze

centavos), de recurso do cpnvénio & R$ 26,95 (vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), de

recursos próprios, que totaliza a importância de R$ 3.402,08 (vêr; mil quatrocentos e dois reais e otto

centavos). Desse. foi utlllzado R$ 3.203,16 (três mil duzentos e três reais e dezesseis centavos).

deixando um saldo de R$ 174.38 (cento e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos). de recursos

do convênio e de R$ 26,95 (vinte e seis reais e noventa e Cinco centavos) de recursos prcpvios,
perfazendo o montante de R$ 201,33 [duzentos e um reans e trinta e três cantavam), para uso nos

meses subsequentes.

Em suma a Organização cumpriu as exigêncmz contidas na Cláusula Oitava do Termo de Colaboração

nº 005/2017, no que diz respeito a Prestação de Contas, exceto no que dlipõe o Artigo 53 da Lei nº

3019/2014.

Diante do exposto. avalio como regular e aprovar com reasalvaa & presente preataçôo de conta;, no.,

termos da Cláusula Oitava, Item 8.5 do Inciso " do Termo de Colaboração nº 005/2017

É o parecer.

Afonso Cláudio, 17 de agosto de 2018.

”'N-iv». g'vww.__j“

LENEMARQUES cosmo LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANALISE FINANCEIRA



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

 

PARECER

Processo nº 009852/2018

Assunto: Prestação de Contas ?TERMO DE COLABORAÇÃO N9 005/2017
ORGANIZAÇÃO: Associação Pró Casa do Menino
Data de assinatura do Termo: 29/12/2017

Valor: R$ 36.00.00 (trinta e seis mil reais). Vale» do repasse em análise: R$ 3.000,00 (três mn reas).

Referênda: 7! Parcela (julho).

Constitui objeto do presente Termo a Execução e Manutenção do Serviço de Convivênna e

Fonaleclmento de Vínculos para aproximadamente 50 Crianças. e Adolescentes de 0 a 17 ano», bem

como seus Familiares, conforme as dlretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho, assim ::omó na

Unificação Nacional dos Serviços Socioassistencíah (Resoluçãº n'? 109/2009 -.CNAS]

O Ofício n' 0080/2018. ao prezam Comm mn 1! U? agosto de 2015. anexo 1, mfuvma qu»; us ri-uursos

foram empregados no pagamento de pessual. dem: forma. as despesas atendem ao objeto pactuado

no plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração nº 005/2017 a aaber

S — Plano de Aplicação: . Sumençêo Soca! para atender nauespecm—aa despeszn

. Malena! de ConSumo.

SQerÇÚ'S de Twmlroh — Pension Flauta;

. Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica, e

Despesas com Pessºa! (Eqmpv dn Rufmr'mrm NOHSUASIRH)

0 repasse financeiro no valor de R$ 3.000,00 (trêsmll teais) fm recebido pela Organização no dia 07

deagcsto 2018, somado ao saldo remanescente de R$ 201,33 (duzentºs e um reans & trinta e três

centavos), que' totaliza a importância de R$ 3.201,33 [três mil duzentos e um rear; & trinta « três

centavos). Desse, foi utilizado R$ 3.006,58 (três mil seis reais e cinquenta e oito centavoa). deixando

um Saldo de R$ 167,80 (cento e seasenta & sm rear. :- (Menta centavos). de recwaos do convênio e

de R$ 26,95 (vinte e seis mais e noventa e cinco centavos) de recursos proprios. perfazendo a

montante de R$ 194,75 (cento e noventa e quatro real.; e setenta e cinco centavos). para uw nos

meses subsequentes.

Em suma a Organização cumpriu as exigências contidas na Cláusula Oitava do Termo de Colaboração

nº 005/2017. no que diz respeito a Prestação de Contas, exceto no que dQSpée o Artigo 53 da Le; nº

1301912014.

Diante do exposto, avalio como regular e aprovar cºm ressalvas & presente prestação de conlaz. nos

termos da Cláusula Oitava. Item 8.5 do Inciso N do Termo de Colaboração nº. 005/2017

É o parecer.

Afonsó Cláudio, 09 de outubro de 2018.

MN b'& _ —,** —-'_—F ".

 

LENEMARQUES COELHO LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANÁUSE FINANCERA
AUTORIZAÇÃO: PORTARIA Nº 135/2018
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Flªgª
Proces'so nº 0010758/2018
Assunto: Prestação de Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2017

ORGANIZAÇÃO: Associação, Pró Casa do Menino
Data de assinatura do Termo: 29/12/2017

Valor: R$ 36.00,00 (trinta e selsmll reala). Valor do repasse em análise: R$ 3.000,00 (três mil reaist

Reíerêncla: 8ª Parcela (AGOSTO).

Constitu! objeto do presente Termo a Execução e Manutenção do Serviço de Convivência &

Fortalecimento de-Vínculos para aproximadamente 50 Cnanças & Adolescentes de O a L? anos, bem

cºmo seus Familiares, confºrme as diretrizes ustabelecidas no Piano de Trabalho, assim como na

Tipíficação Nacional dos Servlços Socioassistenciais (Resolução nº l09/2009 — CNAS).

O Ofício nº 0092/2018, ao prestar contas em 11 de setembro de 7.018, anexo 1. informa que ºs

recursos foram eMpregados no pagamento de pessoal e material de consumo, dessa forma, as

daspesas atendem ao objeto pactuado no plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração nº

005/2017. a saber:

5 — Plano de Aplicação - Subvenção Socm' para manner nas respectivas despesas

. Matenai de Conanmo;
_ Serwços de Iercmros— Pesaoa r mca;

. Serviçm de I'elcelron— Pausa.- Juridica. E

Deupeam cum &'vswal &&]qu du Retarência NOBSuM/Rm

0 repasse financeiro no valor de, R$ 3.000,00 (Uéà mil lean) foi recebido pela ºrganização no dia 31

de agosto 2018, somado ao saldo remanescente de R$ 194,75 (cento e noventa e quatro reala &

setenta e cinco centavos), que totaliza à Importância de R$ 3.194,75 (três mil cento e noventa e

quatro reais e setenta e cinco centavºs). Desse, foo utilizado R$ 3.138,52 (três mil cento e mma e oito

reais e cinquenta e dois centavos), deixando um saldo de R$ 29,28 (vinte e nove reais e vinte & onto

centavos), de recursos-do convênio e de R$ 26,95 (vinte e Sais reaise noventa e cinco centavos) de

recursos próprios, perfazendo (: montante de R$ 56,23 (cinquenta e seis reais e vinte e três

centavos), para uso nos meses subsequentes.

Em suma a Organização cumpriu as exigências contidas na Cláusula Oitava do Termo de Colaboração

nº 005/2017, no que diz respeito a Prestação deComas, exceto no que dqspõo (: Artigo 53 da Lei nº

1303/2014.

Diante do exposto,.avolio como regular e aprovar com ressalvas a presente prestação de roma». nos

termos da Cláusula Oitava, item 8.5 do ln'cim II do Yermo de Colaboração nº 005/2017

É o parecer.

Afonso Cláudio, 09 deªoutubro de 2018.

LENEMARQUES COELHO LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANALISE FINANCEIRA
AUTORIZAÇÃO: PORTARIA Nª 135/2018
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PARECER

Processo nº 0011866/2018

Assunto: Prestação de Contas - TERMO Dc COLABORAÇÃO Nº 005/2017

ORGANIZAÇÃO: Associação Pró Casa do Menino
Data de assinatura do Termo: 29/12/2017

Valor: R$ 36.00,00 (trinta e seis mil reais). Valor do repasse em análise: R$ 3.000,00 (aréa mu reais).

Referência: sª Parcela (setembro).

Constitui objeto do presente Termo 3 Execução & Manutenção do Serviço de Convwéncia &

Fortalecimento de Vínculos' para aproximadamente 50 Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos, bem

como seus Familiares, cºnforme as diretrizes (estabelecidas no Plano de Trabalho. assim como na

prlficação National dos Serviços Soctoassistenctaís (Resolução nº 109/2009 — CNAS)

O ºfício nº 0101/2018, ao prestar contas em 10 de outubro de 2018, Informa que os recursos furam

empregados no pagamento 'de pessoal, daew forma, nr. despcza'. atendem ao objetu pactuado no

plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração nº 005/2017, a saber.

5 —Plano de Aplrcaçâo - subvenção social para atender nas respectivas despw-ns

. meml de Consumo:

. Servlçºs dc Tercunox —Pcssoa Física;

. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; :
Dapeszu com ºesaoai (iqulpe de Releyencm NGBSUAS/RH).

O repasse financeiro no valor de R$ 3.000,00 [três m" (8315) toi recebido pela ºrganização no dm 04

de outubro 2018, que somado ao saldo remanescente de R$ 56,23 (cinquenta e seis reais «: vime &

três centavos). totaliza a Importância de R$ 3.056,23 (três mol cinquenta e seis reais e vmte & três

centavos). Desse, foi utilizado R$ 2.920,91 (dois. ml! novecentºs e vinte mais e noventa e um

centávos), deixando um saldo de R$ 108.37 (cento e alto reais e trinta e sete nentavoa), de recursos

do convênio e de R$ 26,95 (vinte e'seis mata e noventa e Linco cantava) de recursos própriºs.

Derfaz'endo o montante de R$ 13532 (cento & trmta & cmco reais e uma e dois centavos), para uso

nos meses subsequentes.

Em suma a Organlzação cumpriu as exlgências comidas na Cláusula Oitava do Termo de Colaboração

nº 005/2017, no que diz respeito a Prestação de Contas, exceto no que dispõe :) Amgo 53 da Lei n'

13.019/2014.

Diante do exposto. avalio como regular e aprovar com ressaívas a presente prestação de contab, nos

termos da Cláusula Oitava, ltem 8.5, lnclso II do termo de Colaboração nº 005/2017

Eo parecer.

Afonso Cláudio, 24 de outubro de 2018.

_xf/
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LENEMARQU ES COELHO LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANALISE FINANCEIRA
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PARECER

Processo nº 3358/2018

Assunto: Prestação de Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2017

ORGANIZAÇÃO: Associação Pró Casa do Menino
Data de assinatura do Termo: 29/ 12;2017

Valor: R$ 3.600,00 (trinta e seis mil reais) Valor do repasse em análise: R$ 3.000,00 [três ml! reais).

Referência: 102 Parcela (outubro).

Constitui objeto do presente Termo a Execução e Manutenção do Serviço de Corwlvêncra &

Fortalecimento da Vínculos para aproximadamente 50 Crmnçaa e Adolescentes-de O a 17 anos. bem

como seus Familiares, conforme as diretrizes estabeiecidas no Plano de Trabalho. assnm como na

Tipificaçãb Nacional dos Serviços Socioasslstenclais (Rewlução nº 109/2009 - CNAS).

O ºfício n' 0107/2018, ao prestar contas em 19 de novembro de 2018, informa que os fECur505

foram empregados no pagamento de pessoal e material de consumo. dessa forma, as despesas

atendem ao objeto pactuado no plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração nº 005/2017, a

saber:

E — Piano dr. Animaçao - Subvenção 50ch para atenda nm. rmpectwax. çlespcaaf.

Maternal de Consumo;

. Servlços-de Temenros —— Pessoa Finca.

. Serviços dcTerceiros—Pessoa Jurídica: e

. Despesas cam Passou! (Equipe de Releréncna NOBSUASJ'RHI.

O repasse financeiro no valor de R$ 3.000,00 (três mll reais) foi reccbcdo pela Orgamzação no dia 09

de novembro 2018, que somado ao saldo remanegcente de R$ 135.32 (cunw e trinta e meo real; e

trinta e dois centavos], totaliza a tmportãncsa de R$ 3.135,32 (três rml cento e xnnta c cmco reais e

trinta e dois centavos). Desse, foi utilizado R$ 2.918,93 (dºis mil novecentos e dezºitº reacs e

noventa e três centavos), deuxando um saldo de R$ 189,44 (cento e oitenta e nove reais e quarenta

e quatro centavos), de recursos do convento e de R$ 26,95 [vinte e seis reais e noventa e Cincº

centavos) de recursos próprios, perfazendo o montante de R$ 216,39 (duzentos e dezessets reais e

trinta e nove centavos), para uso nos mesesrsubse'quentos.

Em suma a Organização cumpriu as exigências contadas na ClauSula Oitava do Termo de Colabºração

nº 005/2017. no que diz respeito a Prestação de Contas, exceto no que dispõe o Artngo 53 da Lei n

1301912014,

Diante do exposto. avalia como regular e aprovar com ressalvas a presente prestação de contas., nos

termos da Cláusula Oitava. item 8.5. Inciso lt do Termo de Colaboração n*? 005/2017

É o parecer.

Afonso Cláudio. 06 de dezembro de 2018.
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LENEMARQUES COELHO LEMOS
RESPONSÁVEL PELA AwAuse' FINANCEIRA
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

PARECER

Processo nº 0816!2019

Assunto: Prestação de Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO Nª 005/2017

ORGANIZAÇÃO: Associação Pró Casa do Menino.

Datada assinatura do Termo: 29/12/2017

Valor: R$ 36.00.00 (trinta e seis ml! reais). Valor do repasse em análise: R$ 3.000,00 (três mil reaxs).

Referência: 11! Parcela (novembro).

Constitul objeto do presente Termo 5 Execução e Manutenção do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos para aproximadamente 50 Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos, bem

como seus Familiares, conforme as dlretrims estabeleczdas no Plano de Trabalho, assnm como na

Ttpíficação Nacionai dos Serviços Sodo'assistencials [Resolução nº 109/2009 — CNAS)

O ºfício n' 0123/2018, ao prestar contas em 11 de— ianeuo de 2019, infºrma queu“, recursox foram

empregados no pagamento de pessoal e material de conSurno, dessa forma, ai. despesas atendem ao

objeto pactuado no plano de trabalho anexo ao Termo de Calabouação nº 005/2017 , a saber

5 — Plano de Aphcaçâo - Subvençãº Soda! nara atende! nas respecuva'. despet-nª—

Material de Consumo:

. Serviçºs de Terceiros — Pessoa Hsm.

Serwçus. de Terce'uoa — Pessoa Jurídma; «

Despesas com Pnsoal (Equipe cu: Reterúncaa NOBbuAS/RH)

() repasse tinanceiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ion recebido pela Organização no dia 06

de dezembro 2018, que somado ao saldo remanescente de R$ 216,39 (duzentos e dezesseis reals &

trinta e nove centavos), totaliza a Importância de R$ 3.216.39 (três mil duzentºs e dezesseis reais e

trinta e nove centavos). Desse, foi utilizado R$ 3.161,34 [três mil cento e sessenta e um reass e trinta

e quatro centavoe]. deixando um saldo diª R$ 39 60 (mma & nove reais e scsauma Lentavos), de

recursos do convênio e de R$ 24.95 wmle ?. quatro reais e noventa e cinco centavos! de recursos

próprios, perfazendo a montante de R$ 64,55 tsessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavoaz,

para uso nos meses subsequ antes.

Em suma a Organização cumpriu as exigências contidas na Cláusula Oitava do Termo de Coiaburação

nº 005/2017, no que diz res'petto à Prestação de Contas

Diante do exposto. entendo como regular e aprovada .1 presente prestação de contas, nus termos do

Termo de Colaboração nº 005/2017.

É o parecer.

Afonso CIáudio, 07 de março de 2019.

- &) J,.»u—A—x- ”9
LENEMARQ ES COELHO LEMOS

RESPONSÁVEL PELA ANALISE FINANCEIRA
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espirito Santo

 

PARECER

Processo nº 1238/2019

Assunto: Prestação de Contas—TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2017

ORGANIZAÇÃO: Associação Pró Casa do Menino

Data de assínatura do Termo: 29]12/2017

Valor: R$ 36.00.00 (trmta e seis mil reais] Valor do repassefm análíse: R$ 3 000,00 tires mil reafb)

Referência: 12ª Parceta [dezembro).

Constitui obleto do presente Termo 3 Execução e Manutenção do Serviço de Convwência e

Fortalecimento de' Vínculos para aproximadamente 50 Crianças e Adolescentes de O a 17 anos. bem

como seus Familiares, conforme asdiretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho, assim como na

Txplfncação Nacional dos Serviços Socioassistencials (Resolução nº 10912009 — CNAS)

O ºfício n' 0008/2019. ao prestar contas em 18 de janeiro de 20.19, Informa que os recursos (oram

emprggados no pagamento de pessoal. material de consumo e serviços-de terceiroa pessoa ;uridica,

dessa forma, 'as despesas atendem ao objeto pactuado no plano de trabalho anexo ao Termo de

Colaboração nº 005/2017. a saber:

5 - ("ana de Aphação Subvençâc- Social para ::vaer ml. VESDECHWH despesa;

Maruim de Cumumo;

. Serviços de Tmcenros— Peso:: Física;

. Serviços de Tetceiros — Pessoa :uuídlca;e

Despesas com vessoal (Equipe de Relevância NOBSUAS/RH).

O repasse financeiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reats) foi recebido pela Organização no dia 26

de dezembro 2018, que somado ao saldo remanescente de R$ 64.55 (sessenta e quatro reais e

cinquenta e cinco centavos), totahza & smpurtãncm de R$ 3.109,55 (três mil cento u nove reais &

clnqúenta e cinco centavos). Desse. fo. unlrzado R$ 3.080,03 (três mnl oitenta rean- e tre: centavos).

deixando um saldo de R$ 30,97 (trinta reais e noventa :: sete centavos). de recursos do convênio para

uso nos meses subsequentes, tendo em vista que o Termo de CoIaboraçâo fal prorrogado para o

exercício de 2019.

A Organização efetuou em 28 de dezembro de 2018. aquisição de GLP atraves da Nota FHM! nº 7824

emitida no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais], pela Empresa Roncete Ga: Ltda ME.

inscrita no CNPJ sob o n? 20.709178/0001-ªo, no entanto. ao etetuar o pagamento transferiu o

referido valor para a conta pessoa fisica pertencente a Srª ldalete Aparecida Roncete

Portanto, para parecer favorável a ema Preztaçâo de Contas, a Organização deverá devolver a conta

do Termo & importância de R$ 270.00 tduzc-ntoa; e setenta reals). referente glma efetuada no

pagamento acima mencionado.

É o parecer.

Afonso Cláudlo, 07 de março de 2019

-- _ %»ux,»k.-ça_.y

LENEMARQUES COELHO games

RESPONSÁVEL PELA ANÁUSE FINANCEMA



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do ESpirito Santo

PARECER -— Zª VISTA

Processo nº 1238/2019
Assunto: Prestação de Contas - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2017

ORGANIZAÇÃO: Associação Pro Casa do Menlnu

Data de assinatura do Termo: 29/12/2017

Valor: R$ 36.00,00 (trinta e seis mil reais). Valor do repasse em análise: R$ 3 000,00 (três mn rema]

Referência: 12! Parcela (dezembro).

Por melo do extrato bancário apresantado anexo ao Ofício nº 0028/2019, a Organização estornou

para a conta do Termo, & Importância de R$ 270,00 [duzentos e setenta marª). referente a glosa

Efetuada no pagamento Indevido em nome de [303308 fisica.

Em suma. a Organização cumpriu todas as exigências contidas na Cláusula Oitava do Termo de

Colaboração nº 004/2017. no que diz respeito à Prestação de Contas.

Diante do exposto. entendo que está regular e em consonância com :: estipulada no Termo dp

Colaboração.

É o parecer.

Afonso Cláudho, 22 de março de 2019.

&& ,g'yxs »»»-_

LENENTARQUES cosmo LEMOS
RESPONSAVEL PELA ANÁLISE FINANCEIRA
AUT. PORTARIA Nº 135/2018
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