


























































Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

 

PARECER í "

Processo nº. 004461/2018
Assunto: Prestação de Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO N' 003/2017.
Organização: Associação de Pais e Amigos das Extepclonais de Afonso Cláudio — APAE
Data de assinatura do tema: 29 de dezembro 062017.
Valor do termo: R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos. reais).
Valor do repasse em análise: R$ 18.600,00 [dezoito mil e seiscentoa reais).
Ràfªerêncía: 11 e 2?— parcelas (janeiro e fevereiro).

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração a execução e manutenção do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para aproximadamente 100 [tem) Pessoas com Deficiêncla de 0 a 17 anos. bem
como seus cuidadores c Familiares. cºnfºrme Plano de Traha1ho, bem como a Tlpificaçâcz Nacional dos
Servnçus Socioasslstentiais [Resolução nº 109/2009 -CNAS).

O ºfício nº 017/2018 (anexo 03), ao. prestar contas em 05 de abril do exercício corrente. mtorma que os
recursos fºram empregados no Dasamemo de pessoal. dessa formas despesas atendem ao objeto pactuado
no plano de trabafho anexo no Termo de Colaboraçãh N' 003/2017 A saber:

5 - PLANO DL APUÇAÇAU - Subvenção socla' para atende! nas xexpe-zuvaa despesa;
. Material de Consumo;

. Serwços de terceuos - Pessua Físicª;

. Servtcas de terceiros - Pessoa Jurídica: e

. Despesas com pessoa!

o repasse financeiro no valor total de R$ 1860000 (dezena mil e seiscentos fears; toi recebido pela
Organização nos dias 08 e 21 de Ícvereim do correme ano Desse, foi utílczado R$ 18.471,48 (dezoito mal
quatrocentºs e setenta e um reais e quarenta e oito centavos). deixando um saído remanescenze de R$
128,52 (cento e vinte e oito reais & cinquentae dous centavos) para ser utilizado nºs meses subsequentes.

Emsuma, & Organização cumpriu 'as exigências contidas na Cláuaula Oitava do Termo de Colaboração nº
003/2017, no que diz respeito a-Prestaçã'o de Contas. exceto no que dispõe o artigo 53 da Led nº 13.019/2014

Diante do exposto, avªlia como regutar com ressalvas ;. presente prestação de contas. nos termos u.: Cláusuia
Oitava, Item 8.5, Inciso II do Termo de Colaboração nª 003/2017

Afonso Cláudlo, 05 de setembro de 2018.
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LENEMARQUES cosmo LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE FINANCEIRA
PORTARIA Nº 135/2018



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espirito Santo
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Processo nº. 005218/2018

Assunto: Prestação de Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO N' 003/2017.
Organizaâo: Associação de Pais e Amigos. dos Excepcionalb de Afonso Cláudio —APAE.
Data de assinatura do termo: 29 de dezembro de 2017.
Valor do termo: R$ 111.600,00 (cento e onze rriil e seiscentos reais]
Valor do repasse em análise: R$ 9.300,00 (nove ml! e trezentos reais)
Referência: aº parcela (março).

Constitui objeto do presente Termo ce Colaboração a execução e manutenção do Serviço de— Coanêma e
Fortalecimento de' Vínculos para aproximadamente 100 (cum) Pessoa:. com Defméncza de 0 a 17 anca. bem
como seus. cuidadores & Familiares, conforme Plano de Trabalho, bem como & Wplfnmção Nocvonal dos
Serviços S'oc'íoassistenclal: (Rasolução nº 109/2009 —- CNAS).

o Ofício n. 020/2018 (anexo 03), ao prestar contas em E de abnl do exercicio corrente, lnlurmn que ou
recursos foram empregados ho pagamento de pessoa! e encargos sociais, dessa lorma 'as dcmeaas atendem
ao objeto pactuado no plano de trabalho anexo em Termo de Cofaboração N' 003/2017 A Saber:

5 - PLANO DE APLICAÇÃO - Subvençao souza. para atender rms resãecuvaa deãpêaa»
. Material do Consumo,

. Serviço'. do terceiros — Pessoa Física;

. Sarvtços aemrceiros — P("iSOõ Jurídica: e

. Despesas com pessoal.

º rªpasse fl'nanceiro no valºr total de R$ 9.300,00 [nove mil e trezçmnª.» maus) fal n-cebldo pela Organização
no dia 06 de abril do corrente ano, que somado ao saldo anterior do R$ 128,52 (canto e vinte e cnú reaus e
clnquentae dois centavos). totaliza a Importância de R$ 9.428,52 (NOVE mn quatrocemos :- wmc «: oito rem c—
cindúenta e dols centavos). Desse. foi utiiizado R$ 8.831,36 (oito mil oitocentos e trinta e um real:. e mma &
seis centavos), deixando um saldo rermmescente de R$ 597,16 (qumhemos e noventa e sete mais e dezeSsL-ls
centavos) para ser utilizado nos mesªs subsequentes.

Em suma, a Organização cumpriu as exigencia; contidas na ClauSula Oitava. do Termo de Cotaboração nº
003/2017, no que diz respeito a Prestação de Contas, exceto no que dispõe o artigo 53 da LEI nº 13.0 9/2014

Diante do exposto, avalio como regular com malva a presente prestação de contas, nos lermos ua C!àusula
Oitava. Item 8.5, inciso II do Termo de Coiaboração nº 003/2017

Afonso Cláudio, 05 de setembro de 2018.
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LENEMARQUES cosmo LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE'FINANCEIRA
PORTARlA Nº1_3S/2018



Prefeltura Municipal de Afonso Cláudio
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Processo nº. 006417/2018

Assumo: Prestação de Contas - TERMO DE COLABORAÇÃO N' 003/2017.

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

Data de assinatura do termo: 29 de dezembro de 2017.

Valor do termo: R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais).

Valor do repasse em análise: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

Refefêncla: 4ª parceia (abril).

Constitui objeto do presente Termo de Cotaboração a execução e manutenção do Serviço de Convivência e

Fortaiecimento de Vlnculos para aproximadamente 100 (cem) Pessoas com Deficiência de 0 a 17 anos. bem

como seus cuidadores : Familíares. conforme Plano de Trabalho, bem Como & Tlpifucação Nacional dos

Serviços Socioassistenclais (Resoíução nº 109/2009 - CNAS).

O ºfício n. 022/2018 (anexo 03). ao prestar contas em 22 de maio do exercício corrente, Informa que os

recursos foram empregados no pagamento de pessoa!. material de consumo e encargos soc'iàls, dessa forma

as despesas atendem ao objeto ;)actuado no plano de trabalho anexo ao Termo de Cuiaboraçâo N' 003/2017.

A saber:

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

. Material de Consumo;

. Serviços de terceiros — Pessoª Física.

. Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica; e
. Despesas com pessoal.

0 repasse anancelro no valor de R$ 9.300,00 (nove mil etrezentos reais) foi recebido pela ºrganização no dia

26 de abril do corrente ano. que sºmado ao saldo anterior de R$ 597,16 (quinhentos e noventa e sete reais e

dezesseis centavos) além do depósito de recursos próprios no valor de R$ 3,30 (três mau. e trinta centavos).

totaliza a Importância de R$ 9.900,46 (nove mil novecentos reais e quarenta e seis centavos). Desse, foi

utilizado R$ 9.476,01 (nove mil quatrocentos e setentn e-sels reais e um centavo) e débito de tartfas bancárias

no vaior de R$ 3,30 (três reas e trinta centavos), deixando um saldo remanescente de R$ 424,45

(quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos], para ser utllizado nas meses subsequentes.

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

003/2017, no que diz respeIto a Prestação de Contas, exceto no que dispõe o Artigo 53 da Lei nº 13.019/2014.

mante do exposto, avalio como regular com ressalva a presente prestação de contas. nos termos da CláuSula

Oitava, Item 8.5. Inciso II, do Termo de Coíaboracão nº 003/2017.

Afonso Cláudio. 05 de setembro de 2018.

_ - .. x.,Ã-f

LENEMARQUES COELHO LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANALISE FINANCEIRA
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Processo nº. 007540/2018

Assunto: Prestaçâp de Contas - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017.

Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudlo— APAE,
Data de assinatura do tenho: 29 de dezembro de 2017.

Valor do termo: R$ 111.600,00 [cento e onze mil e seiscentos reais).
Valor do repasse em análise: R$ 9.300,00 (now.: rm! e trezentos reas).

Referência: Sª parcela (maio).

Constitui objeto do preSente Termo de Colaboração a execuçãº e manutenção do Serviçº de Convwéncía &

Fortalecimento de Vínculos para aproximadamente 100 [cem] Pessoas com Dehciêncm do: 0 a 17 anos. bem

como seu:. cuidadores e Familiares, conforme Plano de Trabalho. bem como a Tipmcaçãc Nauunal dos

Serviços Socioassístenciais (Resolução nº 109/2009 - CNAS),

O ºfício nº: 034/2018 (anexo 03). ao prestar cºntás em 20 de lunho do exercício corrente. mferma que os

recursos foram empregados no pagamento de Encargos sociais. pe'ssoal, materlal de consumo. assum como no

pagamento de tarifas bancárias com a utilização de recursos próprios, dêsse forma as despesas atendem ao

objeto pactuado no nlano de :rabalhu anexo em Termo de Colaboração N' 003/2017. A saber:

“. — PLANO DE APUCAÇÃU - Subvenção social para atendrr rms respectwas 085an
. Material do C005umo;

. Servcços de tEl'CEEYOE - Pesçoa Fsuica;

. Semçm drmms — Pesxoa Jurídica; e
. Despesas com pessoal

O repasse financeiro no vator de R$ 9.300,00 (nove mil e trazemos mms) fon veç-cbido pela Organização no uta
01 de junho do corrente dNO, que somado ao saldo anterior de R$ 424,45 (quatrocentos & vmte e quatro reaia

& quarenta e cinco centavqs). aiém no depósito de recurw', prúprlus um valor de R$ 44,60 [quarenta e quªtro

__v reais e sessentª centªVºS), tºtaliza a Importância de R$ 9 769,05 Inove mll aetecemos e 'sezsehta oª nove reais
e cinco centavos). Desse. foi utilizado R$ 9.595,00 (nove mil selscemose noventa e cinco reais), demanda um

saldo remanescente de R$ 3,30 (três reais e trinta céntavoz). do recursos próprios e R$ 70.75 (setenta reais e

setenta e cinco centavos), de recursos do cºnvênio, perfazendo a montante de R$ 74,05 [setenta e.- quatro
reais e cinm centavos), para ser utilizado nos meses subsequentes.

Em Suma, a Organização cumpnu as exigências COHÍIÓBS na Cláusula Oitava do Terrnu dE Cohhoraçãc» nº
003/2017, no que diz respeito a Prestação de Contas, exceto na que dispõe o artigo 53 daLe' nº 13.019/2014.

Diante do exposto. avalia como reguíar com ressalvas a presente preatação de contas, nos turmú'. dn Clmuula
Oitava, Item 8.5. Inciso II do Termo de Colaboração nº 003/2017.

Afonso Cláudio. 05 de.;etembro de 2018.
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_RLENEMARQUEScosmo :mm
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Processo nº. 008801/2018
Assunto: Prestação de Contas — remo DE COLABORAÇÃO N' 005.120] 7
Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio — APAE.
Data de assinatura do termo: 29 de dezembro de 2017.
Valor do termo: R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais).
Valor do repasse em análise: R$ 9.300.00 (nove mil e trezentos reais).
Referência: 6! parcela (junho).

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração «: execução e manutenção do Serviçº de Convivência &
Fortalecimento de Vínculos para aproximadamente 100 (cem) Pessoas com Desciéncia de 0 a 17 anos, bem
como seus cuidadores : Familiares, conforme Plano de Trabalho. bem como & Típíflcaçãu Nactonaí dºs
Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009— CNAS)

O Oficio nº 038/2018 (anexo 03). ao prestar contas em 24 de julho do exercício corrente. informa que os
recursos foram empregados no pagamcnm de cnrargosxocims e pessoal, assim mmo no pagamento de
tarifas bancárias com a utilização de recursos própuos, dessa forma a» dezpesas atendem ao 00,510 pactuadono plano de trabalho anexo ao Termo de. Colaboração N“ 003/2017 A saber.

5 —PLANO DE AºUCAÇÁO - Subvenção social pura atende: mls rezpccnvas despesa:
. Matena! de Cangumo;
. Serviços de terceifos — ªmava Físnca,
. Servicos de terceims —- Puma Jundnmg &
Despesas com Denon!

o repasse financeuo no valor de R$ 9.300,00 (nove mºl e trezentos reais) 'eu recebido pela Organiação no dia
21 de junho do corrente ano, que somado ao saído anterior de R$ 74,05 (setenta e quatro reais e cmcocentavos),:lém do depósito de recursos próprios no valor de R$ 3,30 (três reais e trinta centavo»), totaliza &importância de R$ 9.377,35 (nove mil trezentos e setenta e sete reais e uma cinco centavnsb Desse fm
utilizado R$ 9.347,47 (nove mi! trezentos e quarenta v ssh: reais. .e quarenlaze aete centavos) ueuaano umsaldo remanescente de R$ 3,30 (luir. nan. e trinta :;emavos). de recursoº. próprios 9% 26.58 (vinte e seis f9815& clanenta & oito centavos), de recursos da COfWêmO, perfazendº () montante de R$ 29,88 [vime & nuve- maus
e oitenta e oi!! centavos). para ser utilizado nos meses subseq ucntes.

Em suma, a Organização cumpriu as exigências contida na Cláusula Oitava do Termo de Colaburação nº003/2017, no que diz respeito a Preztaçãa de Contas; exceto no que dispõe o artigo 53 da leo n'ª 1301912014

Diante do exposto. avalio como regular com ressalvas.: presenle prestação de contas. nos lermos d.: CláusuíaOitava, Item 8.5, inciso II do Tema de Colabºração nº 003/20I7.

Afonso Cláudio. 05 desmembra de zom

_ __ 'ª'—«kh A '»fo-X'»/ _?

LENEMARQUES COELHO LEMOS
RESPONSÁVELPEI A ANÁI |<: :mmmrnon



&

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espirito Santo

PARECER

Processo nº 0010138/2018

Assunto: Prestação deContas -TERMO DE COLABORAÇÃO N'.003/2017.
Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio — APAE.
Data de assinatura do termo: 29 de dezembro de 2017.
Valor do termo: R$ 11150000 (cento e onze nu! e seuscentos reais;.
Valor do repasse em análISe: R$ 9.300,00 (nove mn u trezentos reais).
Referência: 7! parcela (julho).

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração & execução e manutenção do Semço de Convivência «
Fortalecimento de Vínculos para aproximadamenw 100 (rem) Passear. com Dehuéncia de 0 a IT anos bem
como seus Cuidadores e FJIHHIGI'ES; conforme Plano do trabalha), bem como .. hpificaçào Nacuunnl do:
Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009 —CNAS).

O ºfício nº 050/2018 [anexo 03), ao prestar contas em 24 de agosto do exercício corrente, informa que os
recursos foram empregados no pagamento de pessoa e encargºs sociais, assim como "(I pagamento de
tarifas Dancàtiàs com a utilização de recursos próprio:», dessa forma as UESpesas atendem ao atuem pactuado
no plano de trabalha anexo ao Termo de Colab'oração N' 003/2017 A saber

5 — PLANO DE APLICAÇÃO . Subvenção soclal para atender nas respectiva despesas:
. Matem! de Consumo;

. Sen'içoa de larwlrm — Pessoa Fizlca;

. Serviços dº terceiros— Pesºzoa JUNdIC-Bl -:-

Despesas com pessoal

O repasse financeiro no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos real?.) fon recebrdo pela Organ-zuçào no dia
06 de agosto do corrente ano, que somado ao saldo anterior de R$ 29,88 (vmte e nºve reais e: ºitenta e oito
tentavos], além do depósito de recursos proprios no valor de R$ 3.30 (três reais e trinta centavºs). totaliza a
importância de R$ 9.333,18 (nove mil trezentos e trinta e três reaís (: dezoito centavos). Desse. Iol ulllnmdn R$
9.044,79 (nove'mll quarenta e quatro reais e Setenta e nove centavos], deixando um saldo remanescente de
R$ 3,30 (três reais e trinta centavos), de retursoa proprios : R$ 285,79 (duzento's #. qu-ma & cmco mata e
setenta e nove centavos). de recursos do convênio, pedazendo o momarrte de R$ 288,39 (duzento'. e oitenta'
e oito reais e trinta e nove centavos). para ser utilizado nos mesez. subsequentes.

Em suma, a Organização cumpriu as exlgénrlas contidas na Cláusula Oitava do Termo de Colaboração nº
003/2017, no que diz respeito a Prestação de Contas, exceto no que dtspõe o'anigo 53 da Lei nº 13.019/2914

Diante do Expºsto, ava'íio como regular uam ressalwa :: presente prestação de conta». nos (ermou ua Clauaulu
Oitava. item 85, inciso II do Tetmo deCoiaboraçâo nº 003/2017.

Afonso Cláudio, 08 de outubro de 1018

“ v—f—J/' ...Kkw—

LENEÃÃÃRQUES COELHO LEMõs
DÉCBHÃIEÃKIÉI 'Il'l A AAiÁl n': 1-1.- n-nprcn .
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Processo nº 0011297/2018
Assunto: Prestação de Contas —TERMO DE COLABORAÇÃO N'.003/2017.

Organização: Associação de Paus e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio -— APAE.
Data de assinatura do termo: 29 de dezembro de 2017.
Valor do termo: R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais).
Valor do repasse em análise: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).
Referência: 8' parcela (agosto).

Constitui objeto do present: Termo de Colaboração a execução e manutenção do Serviço de Convivência e.
Fortalecimento de Víncutos para aproximadamente 100 (cem) Pessoas com Deficiência de 0 a 17 anos, bem
como seus cuidadores :: Familiares, conforme Plano de Trabalho, bem como & Tlphªicação Nacional dos
Serviços Socioassístenclais (Resolução nº 109/2009 - CNAS).

O ºfício nº 058/2018 (anexo 03), ao prestar contas em 15 de setembro do exercício corrente, informa que os
recursos foram empregados no pagamento de pessoal e encargos sociais, dessa forma as damas atendem
ao objeto pactuado no plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração N' 003/2017. A saber:

5 — PLANO DE APUCAÇÃO - Subvenção social para atender nas respectivas despesas-
. Malena! de Consumo;

. Serviços de terceiros - Pessoa Finca;

. Serviço: de tercelros — Pessoa lurídica; e

. Despesas com pessoal.

O repasse financeiro no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) foi recebido pela ºrganização no dia
23 de agosto do corrente'ano, que somado ao saldo anterior de R$ 288,39 (duzentos e oitenta e oito reais e
trinta e nove centavos). totaliza a importância de R$ 9.588,39 (nove mil quinhentos-e ontenta e'olto reais e
trinta e nove centavos»). Desse, foi utilizado R$ 9.165,06 (nove mil cento e sessenta e cinco reais e sets
centavos), delxando um saldo remanescente de R$ 3,30 (três reais e. trinta centavos), de recursos próprios e
R$ 420,03 (quatrocentos e vinte reais e três centavos), de retursos do convênio, perfazendo o montante de R$
423,33 (quatrocentos e vinte e três reais e trínta e três centavos). para ser utilizado nos meses Subsequentes.

Em suma. a Organização cumpriu as exigenu'as contidas na Cláusuia Oitava do Termo de Coiaboraçâo nº
003/2017, no que diz respeito a Prestação de Contas,- exceto no dispõe o artigo 53 da Le! nº 13.019/2014.

Diante do exposto. avalia como regular com ressalvas ; presente prestação de contas. nos termos da Cláusula
Oitava, item 8.5, Inciso II do Temo de Cohboração nº 003/2017.

Afonso Cláudlo, 08 de outubro de 2018.

(&)N—l&«MWM

LENEMARQUES COELHO LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE FlNANCEIRA
voavam nº 135/2013 .



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo rx.

PARECER

Processo nº 0012488/2018

Assunto: Prestação de Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO N*.003/2017.

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

Data de assinatura do termo: 29 de dezembro de 2017.
Valor do termo: R$ 111.500,00 (cento e onze mn e selscentos reatar).
Valor do repasse em análise: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reazs).

Referência: 9! parceía (SETEMBRO).

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração a execução e manutenção do Sewtço de Corwwéncía «:

Fortalecimento do Vínculos para aproximadamente 100 (cem] Peaoav. cºm Deficiência úe 0 a 17 mm. bem

como seus-culdadores & Famlltares, conforme Plano de frabalho, bem cºmo & Tipiílcação Nacmnnl dos

Serviços S'ocloasststencàais (Resolução nº 109/2009 '— CNAS)

O ºfício nº 0581sz ao prestar contas em 25 de'outubro do exercicio corrente, Informa que os recursos

foram empregadas no pagamento de pessoal, dessa forma as despesas atendem ao objeto pactuado no plano

de trabalho anexo ao Termo de Colaboração N' ooa/zm 7. A saber

5 — PLANO UEAPUEALÃÇI — Subvenção social para Atender nas lespecm-n'. aewww.

. Material de Conmmo;

. Serwços de temelros —Peswa Fierce;

. Serviços de terceiros — Pesca Juridica: «

. Despesas. com pesam.

o repasse financeiro no valor de RE. 9.500.001nove md & trezentos reais! 10: recebnío pela Organização no Ciª

04 de outubro do corrente ano, que somado ao saldo anterior de RS uns (quatrocentoa :- wma a três reais

& trínm e três Centavos). totaliza : importância de R$ 9.723,33 (nove mil setecentos & mute e tres reans e

trinta e três centªvos). Desse, foi utilizado R$ 9.543,91 [nove mil QUINhEUtD'S E quarenta u trés reun- n nºventa

e um centavos), deixando um saldo remanescente de R$ 3,30 [três reais 9 mm;; cºntavam, m: mcuraos

próprlos e R$ 176,12 (cento P setenta e seis reais e doze centavos), de recursos do convêmo. perfazendo u

mºntante de R$ 179,42 [centu & aemnm & nove reacs e quarenta e (1045 centavos). para ser uhlazudo nos

meses subsequentes.

Em sumi, a Organização cumpriu todas as exigênaas CDMEÓGS na Chãusula Oitavado Termo de Colaboração nº

003/2017. no que diz respeito &: Prestaçâo de Cºntas)

Diante do exposto. entendo que esta uegutar & em censonãnue com o estipulado no Termo de Cuiaba: ...,ãc-.

Afonso Cláudio, 07 de novembro de 2018

&__ _/ ““ª“-ª.“ J .

LENEMARQUES cosmo u—zmos
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE FINANCEIRA
PORTARIA Nº 135/2013 -



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

PARECER

Processo nº 0013797/2018

Assunto: Prestação de Contas —TERMO DE COLABORAÇÃO N” 003/2017.
Organização: Associação de Pais e Amigos. dos Excepcionais de Afonso Cláudio - APAE.
Data de assinatura do termo: 29 de dezembro de 2017.
Valor do termo: R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais).
Valor do repasse em análise: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).
Referênciª: 10i parcela (OUTUBRO).

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração a execução e manutenção do Serviço de Conwvéncia e
Fortalecimento de Vínculos para aprºximadamente 100 (cem) Pessoas com Deficíénua de 0 a 17 anos, bem
como seus cuidadores e Familiares, conforme Plano de Trabàlho, bem como & Tcpíficação Nacional dos
Serviços Socioasslstencials (Resolução nº 109/2009 - CNAS).

0 Olido nº 077/2018 ao prestar contas em 27 de novembro do exercício cºrrente, Informa que os recursos
foram empregados no pagamento de pessoaI/encargos. « maternal de comumo, dessa forma as despesa:.
atendem ao objeto pactuado no plano de trabalho anexo ao Termo de Colaboração N' 003/2017. A saber:

5 - PIANO DE APLICAÇÃO . Subvenáo sacia) para atender nas IQSP'ECUVGS despesas-
. Material de Conswno;

. Serviços de terceiros - Pessoafrsica;

. Serviços de terceiros — Pessoa Jurídia: :
. Despesas com pessoal

O repasse financeiro no vaior de R$ 9.300,00 (nove mll & trezentos reais) foi recebido pel» Organização no dia
26 de outubro do corrente ano, que somado ao saldo anterior de R$ 179,41: (cento e serena e nove reais e
quarenta e dois centavos), totaliza a Importância de R$ 9.479,42 (nove mil quatrocentos. e setenta e nove
reais e quarenta .e dois centavos). Desse. foi utilizado R$ 9.118,19 (nove mil duzentos a dezena reais e
dezenove centavos), deixando um saldo remanescente de R$ 3.30 (três reais e trinta centavos), de recursos
próprios e R$ 257.93 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e três cenmosi. de recursos do COIWéf'IIO.
perfazendo o montante de R$ 261,23 [duzentos e.— swenta e um reais e vinte e três centavos), parazcr

utilizado nos meses subsequentes.

Em suma, a Organização cumpriu todas as exigências contidas na Ctàusula ottav'a'do Termo de Culuburação nº
003/2017. no qugdiz respeito a Prestação de Contàz.

Diante do exposto, entendo que está regular e em consonância com o estipulado no Tenho de Colaboração.

Afonso Cláudio. 07 de dezembro de 2018.

x kxbmw,
LENEMARQUES COELHO LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANÁUSE FINANCEIRA
DnnT—ADIA. luª 1 ICI?!" ::



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espirito Santo

PARECER

Processo nº 0015458/2018
Assunto: Prestação de Contas— TERMO DE COLABORAÇÃO N' 003/2017.Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio— APAEData de assinatura do termo: 29 de dezembro de 2017.
Valor do termo: R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscanloa reais).Valor do repasse em análise; R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).Referência: 11! parcela (novembro).

Constitui objeto do presente Termo. de Colaboração ;: execução e- manutenção do Serwço de Convivência «:Fortaletímemo de Vlnculos- para aproximadamente 100 (cem) Pessoas com Deficiência de O e 17 anos. bemcomo seus cuidadores e Familiares. conforme Plano de Trabalho. bem como & Tlplhcaçao Naciona! dosServiços Socioassistºnciais (Resolução nº 109/2009— CNAS)

O ºfício nº 089/2018 ao prestar contas em 28 de dezembro de 2018. Informa que m' retuvs'm foramempregados no pagamento de pessoal e encargos, desa forma às despesas atendem ao Objelo pactuado noplano de-tmbalho anexº“ ao Termo-de Colaboração N' 003/2017 Asaber:

S — PLANO DF APLICAÇÃO - Subvencao soma! p.:ra utcnam nas vuneztwas gespesaa. Material de Consumo,
. SE'WÇOS de terceiros— Pessoa Hanca:
(Serviços de terceiros - Pesxcm Jurídica. e
Despesas com pessoal

O repasse financeiro no valºr de RS 9.300.00 (nove mil e trezentoz reais) rol recebido pela Orgamzação no dia29 de novembro de 2018, que somado ao saldo anterior de R$ 261,23 (duzentos cº $essenm :» um mame vmteoe três centavos), além de um depósito de rerursos próprias de R$ 11.05 (onze reais ecmco centavos) totaliza& importância de R$ 9.572,28 (nove mil quinhentos e setenta e dons reais e vinte e oito centavos). Desse. fo:utilizado R$ 8.363,79 (oito mil trezenwa e sessenta e (rés reais e setenta e nove centavos). demanda um saldoremanescente de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos). de recursos próprios e de R$ [106,69 (um mnduzentos e seis reais e sessenta e nove centavos). de recursos do convênio. perfazerudo o muntame de R$1.208,49 (um mil duzentos e oito reais e quarenta e nove: centavos], para ser uuhzada nos mesmsubsequentes.

Em suma. a organização cumpriu todas a:. exigénoas contidas na Cláusula Olgava do Termo de Colaboração nº003/2017, no que diz respeolo a Prestação de Contas.

Diante do exposto, entendo que está regular e em consonância com o estipulado no Termo de Colaboração.
Afonso Cláudio, 07 de março de'2019.

' &&» «.-v'vw_[
LENEMARQUES C &Hº LEMOS
RESPONSÁVEL pam ANÁLISE r'mANcsmA
PORTARIA m 1“nm 9
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

 

PARECER

ProcesSo nº 1800/2018

Assunto: Prestação de Contas — TERMO DE COLABORAÇÃO N' 003/2037

Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de? Afonso Cláudco -—APAE_

Data de assinatura do termo: 29 de dezembro de 2017.

Valor do termo: R$ 111.600,00 (cento e uma mil e seiscentos reais).

Valor do repasse em análise: R$ 9.300,00111ove ml! e trezentos reais).

Referência: 121 parcela (dezembro).

Constitui objeto do presente Termo dc Colabºração a execução e manutenção no Serwçu de canvwência e

Fortalecimento de Vínculos para aproximadamente: 100 (cem) Pessoas. com Deficiência de o a 17 anos. bem

como seus cuidadores .e Familiares, conforme Plano de Trabalho, bem como a Típifucação Nacconal dos

Serviços Socioasststenclais (Resolução nº 109/2009 - CNAS].

() Oficce nº 005/2018 ao prestar contas em 30 de ,aneuro do corrente ano. informa que os recussasioram

empregados no pagamento de pessoal e matem! de consumo. asmm mmc no pagamenw de larlfnf. tzancáriaa

com utilização de recursos próprios, desu forma as despesas atendem ao objeto pactuado no aluno dº

trabalho anexo ao Termo de Colaboração N' 003/2017. A saber;

5 - PLANO DE APHFAÇAO - Subwmçãu mcml pam atenua ns: respecwaa oeaoeãaa

. Matem! de ConSumn.

.Serv'ççs de terceiros" > Pcssaa Fívuu

. Serviçox de terceiro'. — Pewoa !urídnca. (*

. Despesas com 0235741

O renªs“ financeiro no valor de R$ 9.300,00 (nove mil : traremos máis) foi recebido péía ºrganização no dia

28 de dezembro de 2018, que somado ao saldo anterior de' R$ 1.208,49 (um mil duzentos & otto reais e

quafanta e nove centavos), além de um depósito de recursºs pro'pnoa de R$ 90.53. (novena reans & cmuuenla e

três centavos). totaliza a Importância de R$ 10.599,02 [dez mil quinhentos e noventa e nove reais & dms

centavos). Desse, Íol umizado R$ 10599.01 Mer mil quinhentºs e noventa e nove reais e um centavº).

deixando umsaldo remanescente de RS 0,01tum centavo], para ser utilizado nos meses subseQuentea

Em suma. a Organização cumpriu todas as exigências contidas na Cláusula octava do Termo de Colaboração nº

003/2017, na que dl: respecto & Prestação dc.- (antas.

Diante do exposto, entendo que esta reguiar & em consonância com o eatrpulado no T.;nno L!:: Colabcração

Afonso Cláudio, 20 de março de 2019

/k,»w»s5550—4'“

' LENEMARQUESCQELHO LEMOS
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE FINANCEIRA
PORTARIA Nº 135/2018












