
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudlo

Estado do Espírito Santo

 

PARECER

Processo nº 12148/2019

Assunto: Prestação de Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017.

Organização: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio.

Data de assinatura do Termo: 13 de setembro de 2017. Vigência: 13/09/2017 a 13/09/2018

Valor do termo: R$ 63.138,00 (sessenta e três mil cento e trinta e oito reais).

Valor do repasse em análise: R$ 63.138,00 (sessenta e três mil cento e trinta e oito reais).

Referência: Parcela única.

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração a execução e manutenção do Serviço de Proteção Social

Especial de Média Complexidade para pessoas com Deficiência, denominado: "Centro Dia de Referência", para

atendimento psicossocial de aproximadamente 60 (sessenta) usuários jovens e adultos com idade entre 19 a

59 anos, e suas famílias, referenciados no CREAS — Centro de Referência Especializado da Assistência Social,

conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I do Termo de Colaboração acima mencionado.

A prestação de contas foi enviada a Secretaria de Assistência Social no dia 13 de dezembro de 2018, através

do Ofício nº 082/2018, e conforme justificativa da Organização a mesma não foi enviada para análise

fmanceira, o que ocorreu somente no dia 17 de setembro do corrente ano.

A Organização informou que os recursos foram empregados no pagamento de pessoal e aquisição de material

de consumo, além do pagamento de tarifas bancárias com recursos próprios, dessa forma as despesas

atendem ao objeto pactuado no plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração Nº 001/2017, a saber:

5 — PLANO DE APLICAÇÃO - Subvenção social para atender nas respectivas despesas:

. Material de consumo;

. Serviços de terceiros — Pessoa Física ;

. Serviços de terceiros — Pessoa Jurídica; e

. Despesas com pessoal.

O repasse financeiro no valor de R$ 63.138,00 (sessenta e três mil cento e trinta e oito reais) foi recebido pela

Organização no dia 11 de outubro de 2017, que somado aos rendimentos de aplicação financeira no valor de

R$ 921,84 (novecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), além de um depósito de recursos

próprios no valor de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais), totaliza a imponência de R$ 64.410,84

(sessenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos).

A Organização usou os recursos Hnanceiros em sua totalidade, não deixando saldo remanescente.

Em suma, a Organização cumpriu as exigências contidas na Cláusula Oitava do Termo de Colaboração nº

001/2017, no que diz respeito a Prestação de Contas, exceto no que dispõe o artigo 53 da Lei nº 13.019/2014.

Diante do exposto, avalio como regular com ressalvas a presente prestação de contas, nos termos da Cláusula

Oitava, Item 8.5, Inciso II, do Termo de Colaboração nº 001/2017.

É o parecer.

Afonso Cláudio, 26 de setembro de 2019.
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LENEMARQUES COELHO LEMOS

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE FINANCEIRA

 Praça da Independência, 341 — Afonso Cláudio - Espírito Santo — Telefax 027 3735—4000


