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PARECER CONCLUS1VO ANUAL D 
LUCRATIVOS 

E 

SUBVENCAO SOCIAL CONCED1DA EM 2018 
Associayão Santa Rita de Cássia - CM1DCA 

Examinamos a Prestaco de Contas recebida em 22 de fevereiro de 2019; das SubvençOes Sociais concedidas e 
pagas durante o exercIcio de 2018, a Entidade Associacao Santa Rita de Cássia, autorizadas pela Lei Municipal 
no 5372/2018 de 27 de fevereiro de 2018, no valor de R$ 25.410,00 (vinte e cinco mu, quatrocentos e dez reais), 
conforme as exigências das Instruçoes n° 02/2016, de 03 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de 
So Paulo, e suas alteraçOes posteriores, e possarn servir como instrumento para julgamento do Tribunal de 
Contas do Estado de Säo Paulo, de acordo corn o artigo 2°, item XVII, da Lei Complementar Estadual n° 
709/1993, de 14 dejaneiro de 1993. 

1) Recebemos a prestaçào de contas da Entidade Associação Santa Rita de Cássia , em 22 de fevereiro de 
2019, fora do prazo estipulado nas legislacoes, sern aplicacao de sancoes; 

2) A prestacão de contas fora efetuada em 31 de janeirb de 2019, corn o seguinte repasse concedido, valor 
transferido e comprovado, por fonte de recurso: 

Recursos Municipais: 

Valor 	j Valor Valor Não Empenho no Ordem de Pagamento n° 
Transferido Comprovado Comprovado 

R$ R$  
25.410,00 19.924,60 5.485,40 2029/2018 de 27.02.2018 1883/2018 de 27.02.2018 
25.410,00 19.924,60  5.485,40 TOTAL 

3) Verificamos que a Entidade aplicou o montante de R$ 22.109,65 (vinte e dois mil, cento e nove reais e 
sessenta e cinco centavos), sendo que fora glosado R$ 2.185,05 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e 
cinco centavos), referente a despesas não prevista no Piano de Trabaiho (29.10.2018, parte da NF n° 164, 
Centro de Treinamento Profissional de Capivari-ME, no valor de R$ 185,05), e pagamento em desacordo 
corn o perlodo de recebimento dos recursos (06.02.2018, RPA s/n°, Silvia Eliane L. dos Santos, no valor 
de R$ 2.000,00), totalizando uma despesa efetivamente comprovada no valor de R$ 19.924,60 (dezenove 
mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Ressaltamos que a diferença entre os valores 
recebidos, valores efetivamente comprovados e saldo remanescente não utilizado no valor de R$ 3.300,35 
(três mil, trezentos reais e trinta e cinco centavos), fora devidamente corrigido, perfazendo o total de R$ 
5.5 18,39 (cinco mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), e devolvido aos cofres püblicos, 
conforme recibo anexado a prestacäo de contas, estando por tanto em regularidade os valores repassados 
e os valores comprovados; 

4) Foram apresentados os seguintes documentos da Entidade: Estatuto Registrado, e suas alteracOes; 
Inscriçâo no Cadastro Nacional das Pessoas JurIdicas (CNPJ), e cOpia da Lei autorizadora para o repasse; 

5) Apresentou Plano de Trabalho, Projeto: "Lugar de Brincar, Aprender e se Desenvolver, proposto pela 
Entidade Beneficiária; 

6) Apresentou Justificativas quanto o critério de escoiha da Entidade beneficiária, juntamente corn a cOpia 
da Resoluçäo n° 04/2017, de 21 de novembro de 2017, que definiu a escoiha da Entidade aprovando seu 
proj eto; 

7) Declaracao quanto a compatibitizaçäo e adequacao das transferências aos arts. 15 e 16 da Lei n° ioi, de 
04 de maio de 2000 (LRF); 

8) A Entidade é declarada de Utilidade Piiblica Federal, atr yes da Portaria n° 3415, de 16 de novembro de 
2004, da Secretaria Nacional de Justica, e Declarada de Utilidade Pübtica Municipal pela Lei n° 569 de 
25 demarcode 1961; 	 / 
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9) A finalidade estatutária da Entidade a Associação Santa Rita de Cássia, é uma associação civil de caráter 
beneficente e de assistência social, sern fins econOmicos, que terá duracão por tempo indeterminado; e 
conforme o capItulo I, artigo II, tern por finalidade acoiher crianças e adolescentes de ambos os sexos do 
municIpio de Capivari que tenham tido seus direitos violados conforme prevê a Lei n° 8069, de 13 de 
juiho de 1990; 

10)Apresentou Comprovante de Inscrição no Conseiho Municipal de Assistência Social - CMAS sob n° 
003/2000; Certificado de Inscriçao no Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Capivari, inscrição registrada sob o n° 007/2018; Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - 
CRCE n° 2084/2012, impresso em 02 de janeiro de 2019; Comprovante Cadastral na Secretaria Estadual 
de Desenvolvirnento Social - SEDS; 

11) A Entidade inscrita no CNPJ: 51.875.466/0001-71, sob a razão social: AssociaçAo Santa Rita de 
Cássia, na atividade de associaçAo de defesa de direitos sociais; encontra-se em atividade e regular 
funcionarnento na Alameda Faustina Franchi Annicchino, n° 770, Bairro Cemitério, CEP: 13.360-000, 
MunicIpio de Capivari, Estado de São Paulo, conforrne documentos apresentados: Atestado emitido pelo 
Ministério PiThlico, datado de 15 dejaneiro de 2019; Alvará de Funcionamento n° 1633/2018, tendo como 
inIcio de atividade 03 dejaneirode 1994, e data de validade 22 de fevereiro de 2020; 

12)Apresentou documento constante Nota de Empenho, Nota de Liquidacao e Ordem de Pagamento; 
13)Apresentou Termo de Ciência e Notificacão, relativo a tramitação do processo no Tribunal de Contas, 

conforme Anexo RP-18 	 - 
14)Apresentou Cadastro do responsável que ordenou a despesa, conforme Anexo PC-02; 
15) Apresentou o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, conforme Anexo RP-20; 
16)Apresentou Relatório Circunstanciado CMDCA 2018-Fundo a Fundo, datado de 31 dejaneiro de 2019; 
17)Apresentou Declaraçao atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da Entidade beneficiária 

de agentes politicos de Poder, de rnembros do Ministério Püblico ou de dirigente de órgão ou Entidade da 
Administração Püblica concessora, bern como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, ate o 
segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 

18)Apresentou Declaracão que não houve aquisicão de bens móveis ou imóveis corn os recursos recebidos 
pela Entidade; 

19)Declaracão que não houve concessão de bolsas de estudo; 
20) Apresentou comprovante de devolução de recursos; 
21) Apresentou cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da Entidade, e o Balanco da Entidade 

referente o exercIcio de 2018; 
22) Apresentou cópia dos extratos bancários da conta movimento, e a respectiva conciliaçAo bancária; 
23) Apresentou cópia da Certidão de Regularidade Profissional, n° 2018/086113, corn validade ate 17 de 

marco de 2019; comprovando a habilitação profissional do responsável pelas demonstracOes contábeis; 
24) Apresentou Manifestacão expressa do Conseiho Fiscal da Entidade comprovando a exatidão da aplicacao 

dos recursos; 
25) Apresentou docurnento cornprovando que as atividades desenvolvidas corn os recursos prOprios e as 

verbas püblicas repassadas se compatibilizarn corn as rnetas propostas, bern corno os resultados 
alcancados; 

26) 0 cumprimento das cláusulas pactuadas em conforrnidade corn a regulamentacao que rege a matéria; 
27) Apresentou cOpias dos documentos fiscais, que comprovarn as despesas corn identificacAo da norma 

autorizadora para o repasse da SubvençAo; 
28)Apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabaihistas no 168573524/2019, corn validade ate 27 de agosto 

de 2019; e docurnento que a Entidade está regular perante o FUTS, comprovando a regularidade dos 
recolhirnentos de encargos trabaihistas; 

29) Apresentou Declaração atendirnento aos princIpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, rnotivação e inter esse ptiiblico; 

30) Declaraçao sobre a cornprovacão da existência e o fonamento regular do controle intemo do Orgão 
püblico concessor, corn indicacao do norne cornplet e C F dos respectivos responsáveis; 

31) Indicação quanto a reahzação de visita in loco pelo/6r do 	concessor, 	
7/ 
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32) Os responsáveis pela Entidade esto cientes das aplicacoes de sançOes por eventuais ausências de 
comprovacöes ou desvio de finalidade, apOs apreciacäo de documentos entregues ou que venham a ser 
requisitados; 

33) Emitimos parecer Favorável quanto a utilizaçäo dos recursos objeto desta Subvencão. 

Prefeitura Municipal de Capivari, 08 de marco de 2019. 

IVANIA AP. ORTOLASO ARANT-IA 
Diretora eral de Contabilidade 

Presidente da Comissão 

ROBERTJE ORTOAN\1F TOL N ocur  

SecetáithuiiiTèipaI de Yffian 

M41NA PEREIIA DA SILVA 
Preside nte d Conissäo Permanente de Controle Interno 


