PREFEITURA MUNICIPAL DE CAP! VAR!
ESTADO DE SAO PAULO
TELEFONE PABX: (19) 3492 -9200 - FAX: (19) 3491 -5105

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DO ORGAO CONCESSOR DAS TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS A ENTIDADES NAO-GOVERNAMENTAIS SEM FINS LUCRATIVOS POR MEIO DE
ES.
SUB VENCAO SOCIAL CONCEDIDA EM 2018 - CMDCA
Associação Santa Rita de Cássia
Examinamos a Prestacão de Contas recebida em 22 de fevereiro de 2019; das Subvençoes Sociais concedidas e
pagas durante o exercIcio de 2018, a Entidade Associação Santa Rita de Cássia, autorizadas pela Lei Municipal
n° 5372/20 18, de 27 de fevereiro de 2018, no valor de R$ 47.070,00 (quarenta e sete mil e setenta reais), conforme
as exigências das InstruçOes no 02/2016, de 03 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de So Paulo, e
suas alteraçOes posteriores, e que possarn servir corno instrumento para julgamento do Tribunal de Contas do
Estado de So Paulo, de acordo corn o artigo 2°, item XVII, da Lei Complernentar Estadual n° 709/1993, de 14 de
janeiro de 1993.
1) Recebemos a prestacão de contas da Entidade Associação Santa Rita de Cássia , ern 22 de fevereiro de
2019, fora do prazo estipulado nas legislacOes, sem aplicaco de sançöes;
2) A prestacäo de contas fora efetuada em 31 de janeiro de 2019, corn o seguinte repasse concedido, valor
transferido e comprovado, por fonte de recurso:
-

Recursos Municipais:
Valor
Transferido

Valor
Comprovado
R$

Valor Näo
Corn provado
R$

47.070,00

47.070,00

0,00

47.070,00

47.070,00

0,00

-

Empenho n°

Ordern de Pagamento n'

1496/2018 de 15.02.2018

OP 1885/2018 de 27.02.2018

3) Verificamos que a Entidade aplicou na sua totalidade os recursos repassados, no valor de R$ 47.070,00
(quarenta e sete mil e setenta reais), estando por tanto em regularidade os valores repassados e os valores
comprovados;
4) Foram apresentados os seguintes documentos da Entidade: Estatuto Registrado, e suas alteraçOes; Inscriço
no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas (CNPJ), e cópia da Lei autorizadora para o repasse;
5) Apresentou Piano de Trabaiho, Projeto: "Lugar de Brincar, Aprender e se Desenvolver, proposto pela
Entidade Beneficiária;
6) Apresentou Justificativas quanto o critério de escolha da Entidade beneficiária, juntarnente corn a cópia da
Resolucao n° 04/2017, de 21 de novembro de 2017, que definiu a escoiha da Entidade aprovando seu
proj eto;
7) Declaração quanto a cornpatibilizacão e adequacão das transferências aos arts. 15 e 16 da Lei n° 101, de 04
de rnaio de 2000 (LRF);
8) A Entidade é Declarada de Utilidade Püblica Municipal pela Lei n° 569/1961, de 25 de marco de 1961;
9) A finalidade estatutária da Entidade a Associaco Santa Rita de Cássia, é urna associação civil de caráter
beneficente e de assistência social, scm fins econômicos, que terá duraço por tempo indeterrninado; e
conforme 0 capitulo 1, artigo II, tern por finalidade acoiher crianças e adolescentes de ambos os sexos do
municipio de Capivari que tenharn tido seus direitos violados conforme prevê a Lei n° 8069, de 13 dejulho
de 1990;
10) Apresentou Comprovante de Inscrico no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS sob n°
003/2000; Comprovante de Inscriçào no Conselho iI n ipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
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Capivari, registrada sob o n° 007/2008; Certificado do Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE no
2084/2012, impresso em 06 de fevereiro de 2019;
11) A Entidade inscrita no CNPJ: 51.875.466/0001-71, sob a razão social: AssociaçAo Santa Rita de Cássia,
na atividade de associacão 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, conforme documentos apresentados: Atestado emitido pelo Ministério
PUblico, datado de 15 de janeiro de 2019; Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral; Certidão
Negativa de Débitos n° 1973/2019, datada de 22 de abril de 2019; Certidão de cadastro rnobiliário fiscal,
emitida pelo Setor de Fiscalização de Rendas Municipais, datada de 22 de abril de 2019;
12) Apresentou comprovantes das Notas de Empenhos, Notas de Liquidação e Ordern de Pagamentos;
13) Apresentou Termo de Ciência e Notificaçao, relativo a tramitacão do processo no Tribunal de Contas,
conforme Anexo RP-18;
14) Apresentou Cadastro do responsável que ordenou a despesa, cónforme Anexo PC-02;
15) Apresentou o Dernonstrativo Integral das Receitas e Despesas, conforme Anexo RP-20;
16) Apresentou RelatOrio Circunstanciado CMDCA 2018;
17) Apresentou Declaracao atualizada acerca da não existência no quadro diretivo da Entidade beneficiária de
agentes politicos de Poder, de membros do Ministério Püblico ou de dirigente de órgão ou Entidade da
Administraçào Püblica concessora, bern como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, ate o
segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
a) Não houve aquisicAo de bens rnóveis ou imóveis corn os recursos recebidos pela Entidade;
b) Não houve concessão de bolsas de estudo;
c) Não houve devolução de recursos, a Entidade aplicou na totalidade os recursos recebidos;
18) Apresentou cOpia dos demonstrativos contábeis e financeiros da Entidade, e o Balanço da Entidade
referente o exercIcio de 2018;
19) Apresentou cOpia dos extratos bancários da conta movimento, e a respectiva conciliaçâo bancária;
20) Apresentou cópia da CertidAo de Regularidade Profissional, n° 2018/086113, corn validade ate 17 de marco
de 2019, cornprovando a habilitaçao profissional dos responsáveis pelas dernonstracOes contábeis;
21) Apresentou manifestaçao expressa do Conseiho Fiscal da Entidade comprovando a exatidão da aplicaçao
dos recursos, e a movirnentacAo dos mesmos em conta especIfica;
22) Apresentoujustificativa quanto ao critério de escolha para execucão das despesas;
23) Apresentou documento comprovando que as atividades desenvolvidas corn os recursos próprios e as verbas
pUblicas repassadas se compatibilizarn corn as metas propostas, bern como os resultados alcancados,
indicando análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do piano do trabaiho, corn exposição das razOes
da nAo consecução ou extrapoiacão das rnetas pactuadas;
24) 0 curnprirnento das ciáusulas pactuadas em conformidade corn a reguiamentaçAo que rege a matéria;
25) Apresentou cópias dos documentos fiscais das despesas, corn identificacao da norma autorizadora para o
repasse da Subvenção;
26) Apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabaihistas n° 168573524/2019, corn validade ate 27 de
seternbro de 2019; documento que a Entidade estã regular perante o FGTS, comprovando a reguiaridade dos
recoihirnentos de encargos trabaihistas;
27) Apresentou Declaraçao atendirnento aos princIpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiëncia, rnotivação e interesse péblico;
28) Declaracao sobre a comprovacAo da existência e o funcionamento regular do controle intemo do Orgão
pübiico concessor, corn indicacao do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;
29) Indicação quanto a realizaçao de visita in loco polo órgão ou Entidade concessor;
30) Os responsáveis peia Entidade estão cientes das apiicaçOes de sançOes por eventuais ausências de
comprovacôes ou desvio de finalidade, apOs apreciação d documentos entregues ou que venharn a ser
reuuisitados:
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31) Emitimos parecer Favorável quanto

a utilizaçao dos recursos objeto desta Subvencäo.

Prefeitura Municipal de Capivari, 10 de abril de 2019.

IVANIA A BORTOLASO ARANHA
/ Diretora tieral de Contabilidade
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