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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Estado de São Paulo

PARECER CONCLUSIVO

SUBVENÇÃO SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

l

A Comissão de Análise e Fiscalização de Convénios, nomeada através do Decreto 14.869 de 30/11/12 e suas aliterações, 15.059
de 18/03/13, 15.414 de 11/12/13, 16.024 de 02/02/15, 16.910 de 26/12/16 e 16.948 de 3/01/17 , em atendimento ao disposto
no inciso VI dos artigos 36 e 49 das Instruções N° 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem através do
presente emitir Parecer Conclusivo quanto ao convénio firmado entre a Prefeitura do Município de Piracicaba e a entidade o
exercício descritos abaixo, conforme segue:

UNIDADE GESTORA:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PROPONENTE:

Lar Franciscano de Menores

ENDEREÇO:

Rua Amapá 210

OBJETO:

FUMDECA - Promover uma formação inicial e continuada para educadores, cuidadores e técnicos integrantes da Equipe
do Lar Franciscano, tendo como foco a melhoria do trabalho socioeducativo e o acompanhamento do impacto da formação
gerado no cotidiano do serviço.

FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

Prestar apoio moal e assistência pessoal para as crianças e adolescentes desamparados e carentes, sem qualquer
vinculação política, sem qualquer distinção de origem, credo, raça, cor sexo ou outras formas de discriminação, prestando
serviços gratuitos.

LEIS AUTORIZADORAS:

6246/08

AJUSTE N°:

00120/2016/SEMDES

PROCESSO N":

14164/2016

VLR. CONVÉNIO:

R$36.275,00

VIGÊNCIA:

01/02/2016 a 31/12/2016

EMPENHON0:

2016NE00025

PD ;V;

20Í6PD0003Q

Total PDs

DATA:

2016NE00025

BATA PGTO:

22/02/2016

VLR.:

36.275,00

VALOR PGTO:

36.275,00

36.275,00

FONTE RECURSO:

Municipal

VLR.
REPASSADO:

VLR.
SALDO:

VLR.
RENDIMENTO:

VLR.
COMPROVADO:

VLR.
GL

VLR.
DEVOLVER:
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R$3Ó.275,00 0,0000 R$753,77 R$36.275,00 R$0,00 753,77

IRREGULARIDADES:

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

Após análise da documentação apresentada somos pela APROVAÇÃO, da prestação de contas apresentada pela entidade.
ATESTAMOS para os devidos fins o recebimento da prestação de contas da entidade LAR FRANCISCANO DE MENORES em
31/01/2017 sendo que a mesma encontra-se em regular funcionamento e vem cumprindo todas as cláusulas pactuadas em
conformidade coma regulamentação que rege a matéria. ATESTAMOS a perfeita contabilização das transações desenvolvidas pela
entidade beneficiária, bem como a regularidade dos gastos efetuados pela mesma, inclusive no que se refere aos recolhimentos dos
encargos trabalhistas. ATESTAMOS a regularidade dos gastos efetuados, a perfeita contabilização e que a respectiva prestação de
contas foi aprovada peb Conselho Fiscal (Controle Interno) da Entidade. ATESTAMOS que os documentos das despesas
correspondem aos originais apresentados peb beneficiário, bem como o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência e econo mie idade. ATESTAMOS a economicidadc dos gastos cm relação ao previsto em
programa governamental visto que se executado pela municipalidade haveria necessidade de construção ou locação de espaço físico,
contratação de profissionais e demais custos operacionais inerentes ao projeto, gerando maiores custos ao projeto executado.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:
A capacitacão motivou a equipe devido aos conhecimento adquiridos, troca de experiências e reflexões, por meio das
dinâmicas propostas. A discussões de casos trouxeram uma melhor compreensão do histórico de cada criança e
adolescente, favorecendo a elaboração do PIA, plano de acão e reconhecimento do papel do educador neste processo,

Piracicaba, 12 de Abril de 2017.

Grupo de Gestão de Convénios

Marco Aurélio Barbosa Mattus Membro

GKcéria Gandara Gazioli Controle Interno Administrativo

Lúcia C. de Oliveira Santini Membro

Maíra F. Negri Miraldo Membro

Meliane Fernanda Montanhere Membro
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