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PARECER CONCLUSIVO 2020

Parecer conclusivo conforme Instrucao Normative n° 01/2020....Artigo 200 do
Tribunal de Contas do Estado de sac Paulo.

f 1. Dec; Centro de Assisténcia Social Séo Pedro / CASSAP"
f 2. Convénio N“ 02/2018 I '_' _
“H 3. Vigéncia 0351—1201553/12/2020 _ ' ' ._ __________

4. Apostilamento de Prazo n° 02/2018 16/01/2021 a 31/12/2021 _ _
h 5. Processo Administrativo — N“ 14.259 / 2019

_ 6. Periodo de Pagamento Janeiro a dezembro 2020

h 7. Valor total empenhado em 2020 RS 660000.00 _ —
F 8. Valor total das despesas RS 660000.00 _ _
F 9. Autorizada e Reguiamentada: Lei Municipal 3568/03. Decreto 6494/03 8 Lei 8666/93.

1 -— A Iocalizagao e 0 regular funcionamento da beneficiéria, descrevendo sua
finalidade estatutéria e descrigao do objeto;

0 Centro de Assisténcia Social Séo Pedro ou creche CASSAP. foi fundado em 15
de maio de 1963, é uma associacéo sem fins lucrativos. com sede e foro a rua Virgilio dos
Santos n° 5 - Jardim Itapeva na cidade de Maua, Estado de sac Paulo — CEP 09330—270
registrada no CNPJ 48.860.928/0001-72, tem como finalidade estatutaria:

- Proporcionar Assisténcia social as pessoas de baixa renda da comunidade onde
esta inserida;

. promover a recomposicao das families desajustadas;

o dar ensinamentos i'Jteis aos necessitados em geral;

- amparar e promover por todos os meios possiveis, a inféncia, a adolescéncia, a
mocidade e a comunidade em geral, oportunizando a instrucao e aprimoramento
pessoak

O Termo de Fomento n° 02/2018 foi celebrado com creche CASSAP e a Prefeitura
de Maua por intermédio da Secretaria de Educacao para Atendimento de demanda de
educagao infantil. na modalidade de creche, para execucéo do PAC (Programa de
Atendimento a Crianca). com a proposta de atendimento a 110 criancas com idade de 2 e
3 anos.
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2 — Relagfio dos repasses concedidos, identificando namero, data 9 valor dos
respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos,
rendimentos financeiros auferidos;

Documonlo Empenho 20201143 Valor Documento Empenho 20201144

bem come, 05

{NE Valor Data d0 16passe Fonle de r600rsos_ ‘

525 4.973521 Rs 12.057.00 4.977.276 R9 4.234.00 05/03/20 Tesouro
26 4.971.628 R6 37.425.00 4974.034 66 9979.00 05/03/20 Tesouro

1‘27 4.971.614 . R6 36.414.00 4.973.631 Rs 10664.00 ‘ 05/03/20 fi-Tesouro _
26 4.776.406 . R6 36454.00 4.779.554 RS 10.64600 01/04/20 Tesouro

L29 7.265.912 1 RS 41972.00 7.267.416 RS 6.966.00 07/05/20 Tesouro
30 199.416.326 1 R3 41.930.00 199.416.664 Rs 6.566.00 19/06/20 Tesouro
31 276.964.070 ‘ RS 40757.00 279.002.670 66 7.64700 10/07/20 Tesouro
32 366494063 R9 40760.50 366503.417 Rs 5.690.00 04/06/20 Tesouro
33 434.424.658 Rs 4092550 434425099 Rs 7691.00 19/06/20 _ "'Teisburo _—
34 494.724.036 R6 58,810.00 494727.669 Rs 6.750.00 03/09/20 Tesou/0 _—'
35 626747.666 RS 62975.00 626749.517 RS 6700.00 19/11/20 Tesouro

H36 924.927.074 RS 64.080.00 924929026 1 R$ 7693,00 10/12/20 m—‘l'gsouro
924927650 Rs 25,770.00 i Tesourd ' _
Empenho 2020/3353

Néo houve rendimentos financeiros.

3 — Datas das respectivas prestagées de contas, bem como a aplicagéo de sangées
por eventuais auséncias de comprovagéo ou desvio de finalidade;

A OSC comprovou as aplicagées dos repasses recebidos dentro da conformidade
do Termo de convénio N° 02/2018. n60 havendo irregularidade nem sangées por auséncia
de comprovagéo ou desvio de finalidade.

1579516050 de bonfés _

_Parce|a I Data da entrega Valor

25 17/03/20 ‘R$ 16.291 .00
'26 ‘ 17/03/20 1 R$ 47.404.00
27 . 20/04/20 1 Rs 49.098.00
28 20/05/20 jR$ 49,100.00
29 106/07/20 §R$ 46940.00
30 06/07/20 3R$ 48.518.00
31 06/06/20 ‘ R5 46304.00

L32 14/09/20 R$ 46650.50
1‘ 33 16/10/20 R3; 46616.50
{34 19/11/20 R3 67560.00
35 09/12/20 R3 91675.00 -2

I36 16/01121 RS 97,543.00
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4 — Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais
glosas;

A OSC legalmente constituida, aplicou os recursos recebidos, no valor de R$
660.000.00 (Seiscentos e sessenta mil reais), de acordo com a finalidade que se destina o
beneficio, cujos documentos comprobatdrios foram juntados a0 Processo Administrative n°
14.259/2019 — Volumes 1 ao 5. Mac houve glosas de valor ou qualquer irregularidade nos
gastos aplicados no objeto do repasse.

5 — A devolucao de eventuais glosas, saldos ou autorizagao formal para sua
utilizagao em exercicio subsequente;

[$51115 5919““ _' ”69001013530; s—ohra—de smog
l 897 02/02/21 RS 16.30030

6 — Se as atividades desenvolvidas com os recursos préprios e as verbas pdblicas
repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem come 05 resultados
alcancados, indicando analise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de
trabalho, com exposigao das razées da nao consecucao ou extrapolagao das metas
pactuadas;

O objeto da parceria atendeu em periodo integral 110 criancas na idade de 2 a 3
anos, sendo 36 criancas no grupo H e 74 criancas no grupo lll na Educacao lnfantil
modalidade creche, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral das criancas,
em seus aspectos fisico. psicologico, intelectual e social, em cumprimento ao programa de
atendimento a crianca (PAC), visto que o Municipio de Maua na atual circunstancia a curto
prazo nao consegue atender a demanda existente de creche no municipio.

O atendimento teve como objetivo principal promover a garantia dos direitos da
crianca na faixa etaria de creche, lhes assegurando uma educacao de qualidade, com
cuidados especificos, abrangendo todas as demandas de trabalho, nesse ano
especificamente, devido a pandemia causada pelo Novo Corona Virus. a equipe tecnica
desenvolveu o trabalho de forma remota. oferecendo aulas onlines através de videos
criados pelos mesmos. observando os objetivos propostos pelo PAC, na conformidade do
Plano de Trabalho elaborado.

Foram desenvolvidas um conjunto de acoes pedagégicas, nos quais as familias
puderam interagir e contribuir com a escola em favor do aluno neste momento de
Pandemia que estamos vivendo.

O trabalho foi desenvolvido por proflssionais habilitados sob a orientacao de
profissionais Técnicos da Secretaria de Educacao, que, também ofereceu formacao
continuada no decorrer do desenvolvimento do objeto as professoras e coordenadora
pedagogica.

A execucao do objeto do convénio com a CASSAP, obteve economicidade em
relacao aos gastos que. se comparados com os custos médios da rede de ensino. uma
vez que a conveniada ja possui toda a infraestrutura, ficando a cargo do municipio apenas
os custos financeiros das deepesas com recursos humanos, despesas em geral
provenientes do objeto do convenio e tarifas bancarias da conta exclusiva para o repasse
dos recursos pelo drgao concessor, afim de atingir os resultados previstos e as metas
propostas na politica governamental.
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7 - O cumprimento das cléusulas pactuadas em conformidade com a
regulamentagéo que rege a matéria;

A 080 cumpriu as clausulas pactuadas no Plano de Trabalho e Termo de Fomento
n° 02/2018, atendendo a legislaoao/regulamentaoao pertinentes ao objeto do convénio.

8 — A disponibilizagao, pela entidade do terceiro setor, dos documentos
comprobatérios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida
contabilizagéio, atestada pelo contador da beneficiaria;

A oada repasse concedido a 080 procedeu a contabilizaoao dos recursos,
oonforme documentos e demonstrativos de gastos encartados nos autos prooessuais,
apresentou os documentos oomprobatorios dos gastos, os quals foram analisados pela
Comissao Especial encarregada pela comprovagéo das contas do Convénio de
Cooperaoao Técnioa e Financeira da Seoretaria de Eduoaoao e aprovada pelo Controle
lnterno da Secretaria de Finanoas. A prestaoao de contas da beneficiaria encontra-se
regular, 08 procedimentos de anélise das mesmas, seguem as orientagoes emitidas pelo
Tribunal de Contas do Estado de 8530 Paulo. na conformidade dos manuais, das
resoluooes e dos pareceres que tratam do assunto e que dao suporte aos Muniolpios.

9 —- A conformidade dos gastos as normas gerais sobre Iicitagées e contratos
administrativos definidos na Lei Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993 e
alteragées;

Néo se aplica ao objeto do convenio.

10 — Que os originais dos comprovantes de gastos contém a identificagao da
entidade beneficiéria, do tipo de repasse e do numero do ajuste, bem como do
Orgéolentidade repassador a que se referem;

As notas fiscais e comprovantes de despesas foram identificadas de aoordo com as
especificaooes acima, e podem ser oonferidas no Processo Administrativo N° 14.259/2019
volumes de 1 a0 5.

11 — A disponibilizagao pela entidade do terceiro setor das respectivas certidoes
acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a
aplicagéo dos recursos envolver gastos com pessoal;

Visto que houve aplicaoao dos recursos recebidos nas despesas com pessoal, a
080 apresentou as guias e DARFs emitidas pelos orgaos competentes, oomprovando os
referidos pagamentos mensalmente. apresentou também as certidoes negativas de
Debitos Federais e da Divida Ativa da Uniéo, ou seja: Certificado de Regularidade do
FGTS, Certidéo Municipal; Certidéo Estadual e Certidao de Debitos Trabalhistas,
oomprovando assim a regularidade dos recolhimentos. os mesmos foram encartados no
presents processo administrative.
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12 — O atendimento aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, motivagao e interesse publico;

O repasse de recursos a 080. 33161 na conformidade do que determina a legislacao
vigente que tern como fundamentos a Gestao PL'iica Democratica, a Participacao Social,
0 Fortalecimento da Sociedade Civil, a Transparéncia na aplicacao dos recursos pL’Iblicos.
os Principios da Legalidade, da Legitimidade, da lmpessoalidade, da Moralidade. da
Publicidade, da Economicidade, da Eficiéncia e da Eficacia.

No decorrer do exercicio 2020, devido a pandemia. as aulas presenciais foram
interrompidas com intencao de garantir a seguranca de todos usuarios e componentes do
objeto da parceria, dessa forma a proposta pedagégica foi flexibilizada e revista pela
equipe educacional, a qual teve que se reinventar para proporcionar aos alunos o
conhecimento proposto no piano de trabalho, abordando temas relevantes com o objetivo
de promover o interesse do educando pelas aulas remotas, e a interacao familial escola.

A execucao do objeto. com a demanda atendida pela conveniada, representa maior
vantagem pois promove uma economicidade em relacao aos gastos na Rede Municipal
nessa modalidade, fazendo com que possa atingir os resultados previstos e o alcance das
metas propostas na politica governamental.

Nesta parceria verificou—se a promocao e o fortalecimento lnstitucional, a
capacitacao e o incentivo a organizacao da Sociedade Civil para a cooperagao com o
Poder PL‘iico, o estabelecimento de mecanismos que ampliaram a Gestao dentro de uma
acao integrada, complementar e descentraiizada de recursos e acoes na implementaoao
de atividades e projetos de interesse pl'Jblico e relevancia social, para atender
necessidades e demandas de maior qualidade de Vida da populagao em situacao de
desigualdade social.

13 — A existéncia e o funcionamento regular do controle interno do orgao ou
entidade pflblico concessor, com indicagao do nome completo 9 CPF dos
respectivos responsaveis;

A Controladoria Geral do Municipio, sob a responsabilidade de Silmara Grilo Brito,
Controladora Geral do Municipio CPF N0 140.324.008—65 existe e funciona regularmente.

14 — lndicacao quanto a realizacao de visita in loco pelo orgao ou entidade
concessor, quando houver;

A Supervisora de Ensino da Secretaria de Educacao acompanhou as fases do
desenvolvimento do objeto. esse ano devido a pandemia do Corona Virus. 0
acompanhamento e orientaoées referente ao trabalho remoto, foi feito através de lives e
encontros onlines, nas quais foi possivel acompanhar e fiscalizar a execucao da parceria.
ao final de cada més foram emitidos relatorios desses acompanhamentos. os quais foram
encartados no presente Processo Administrativo, bem como relatério governamental da
analise anual da execucao do objeto do convénio, que compoe os documentos
necessarios para o fechamento do exercicio 2020.
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Concluséo:

A 080 legalmente constituida, na conformidade do Termo de Fomento n° 02/2018
teve como repasse no exercioio 2020 o valor total de R$ 66000000 (Seiscentos e
sessenta mil reais), correSpondente a 12 parcelas dos meses de janeiro a dezembro em
duas Iinhas de empenho ou seja. pessoal e geral, aplicou em despesas provenientes do
objeto do convénio o valor total recebido, oonforme demonstrativo de gastos demonstrado
no anexo RP 10.

Na conformidade do Termo de fomento n° 0212018. 03 documentos comprobatorios
foram juntados ao processo administrativo n° 14.259/2019 volumes 1 a 5. nao houve
aplicagao de qualquer sanoao.

lsto posto. a Comissao Especial, encarregada pela comprovaoao das contas do
Convénio de Cooperagéo Técnica e Financeira entre Casa da Crianoa Auta de Souza de
Maua e a Prefeitura Municipal de Maua. concluiu pela aprovaoao da presente prestaoao
de oontas referentes ao pagamento das 12 parcelas recebidas pela OSC.

Je?/S Luia’Cassimiro
S or tario de Educaoao

Maria Nunes Leite Freitas Daniela Tinto
Membro da Comissao Membro da Comissao

Maua, 27 de Maio de 2021.


