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PARECER CONCLUSIVO 2020

Parecer conclusivo conforme Instrucao N° 01/2020....Artigo 200 do Tribunal
de Contas do Estado de 8510 Paulo.

OSC “Institii-icao 6idade dos Meninos Maria lmaculada

-Termo de Fomento N“ 052018 '
Vigéncia 03f01l2018 a 30120020"— "——
1° Apostilamento de Prazo 0" 05/2018 16l01l2021 a 31i'12i'2021 —

'Er—o-cesso Administrativo FT N° -1_4?6l;2019 __ ———

Periodo de Pagamento Janeiro 3 Dezembro de 2020 —__ -——_

Valor total empenhado em 2020 RS 570393.60

-Valor total das despesas RS 570393.60 —____——_

Autorizada e Regularnentada: Lei Municipal 3568. Decreto 614-0003;; Lei 8666/93.

1 — A localizacao e 0 regular funcionamento da beneficiaria, descrevendo
sua finalidade estatutéria e descricao do objeto;

A lnstituicao Cidade dos Meninos Maria Imaculada, também designada sob
o nome fantasia Cidade dos Meninos. é uma Associacao civil de direito privado,
sem fins economicos. de carater beneficente, com finalidade preponderante de
assisténcia social, que tera’ duracao por tempo indeterminado, tem sua sede em
Santo Andre, Estado de 366 Paulo. na Rua Batavia, n° 280, Parque Novo
Oratorio, CEP 09260-020 sob o CNPJ No 57.542.175/0001—06.

Tem por finalidade estatutaria:
Artigo 3°: A Cidade dos meninos atendera, guardados os Iimites legals e
cumulados aos orcamentos, as seguintes diretrizes basicas:

- Néo fara distincao de raga, sexo, cor, idade, credo religioso ou politico.
bem como condicao social, o que gararitira a universalidade do
atendimento, independentemente de contraprestacao do usuario;

- A promocao de seus atendimentos sera destinada especialmente a:
a) Criancas, adolescentes e adultos em situacao de vulnerabilidade e riscos
SOClalS;

Artigo 4°: Para 8 consecugao de sua finalidades de relevancia pdblica e social, 8
Cidade dos menlnos no desenvolvimento da atividade educacional atendera ps
requisitos da legislacéo educacional e atuara no sentido de:

- Oferecer e desenvolver a educacao basica formada pela educaoao
infatil, bem como o ensino fundamental e o ensino médio, quando
possivel;

- Oferecer e desenvolver a educacao profissional e profissionalizante;
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. Apoiar instituicées beneficentes com objetivos afins, para promover
atividades conjuntas em parceria. podendo manter intercambios
educacionais, e beneficentes;

O Termo de Fomento n° 05/2018 foi celebrado com a Prefeitura de Maua
por intermédio da Secretaria de Educacéo para prestacéo de services na area 05
atuacéo da educacao infantil, na modalidade de educacéo especial, para
Execucéo de PAPPD — Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de
Deficiéncia, com a proposta de atendimento a 80 alunos matriculados na Rede
Municipal de ensino em Maua.

2 — Relagéo dos repasses concedidos, identificando mimero, data 5 valor
dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem come,
as rendimentos financeiros auferidos;

IN” ‘Documo'mge'nFB'iiJE/Qi __\/E§r'____ 'fbé'c'umemé émnenho 20201144 :Vlalorm ?Data do repasse 'Fonte de recur505 '
25 1.533.022 RS15.887.00 11.533359 .Rs 711300 119/02/2020 Tesouro ._|

.25 1.537.903 RS 33337.00 i2.520.955 R$ 711300 [19/02/2020 Tesourc

.27 7.035.932 R5 33337.00 317035.734 RS 7.113.00 11/03/2020 Tesouro _ _
23 4.100324 RS 33.337.00 14.101350 R3 711300 03/04/2020 Tesouro
29 2.350.555 .R$ 33.337.00 2.354.141 Rs 711300 03/05/2020 resell—re __

‘30 159475.105 5R3 33.337.00 159.431.903 R$ 711300 03/05/2020 .lesouro
131 335022.329 R3 40.337.00 335.024.353 R5 711300 27/07/2020 Tesouro
;32 424407501 R3 33,337.00 424.409.335 Rs 7.113.00 17/03/2020 Tesouro
i33 434.220.315 R$ 33,337.00 434221.145 R5 7113,00 01/09/2020 T550010”
;34 525.345.550 R5 33,337.00 525.353.797 Rs 711300 05/10/2020 Tesouro
E35 327930.253 Rs 53,337.00 5327931074 Rs 7.113.00 $19/11/2020 Tesouro
{35 913.000.535 Rs 52230.50 l915002.559 RS 711300 09/12/2020 Tesouro .
iTolal Rs 435.037.50 ‘_ LR5 35.355.00 . —

Nao houve rendimentos financeiros.

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

A OSC (organizacéo da Sociedade civil) comprovou as aplicacées dos
repasses recebidos dentro da conformidade do Termo de Fomento N° 05/2018,
1150 houve irregularidade nem sancées por auséncia de comprovacéo ou desvio
da finalidade.

Prestagéo de Contas

.- Parcela Data . Valor
25 17/03/2020 RS 23.00000
26 17/03/2020 R$ 45.500.00
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27 24/04/2020 R$ 45.50000
. 28 24/05/2020 R$ 45.50000 _
{29 24/05/2020 R33 45.50000 —'
130 24/07/2020 R$ 45.50000
{31“ 13/08/2020 R95 48.00000
i32 15/09/2020 R$ 45.50000
133 115/10/2020 R$ 45.50000
334 120/11/2020 R85 45.50000 #
3&3;- 1 14/01/2021 Rs 56.00000
i05— _ 14/01/2021 __ Rs 69,393.50

4 — Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive
eventuais glosas;

A OSC legalmente constituida, aplicou os recursos recebidos, no valor total
de R$ 570.393,60 (Quinhentos e setenta mil, trezentos e noventa e trés reais e
sessenta centavos). De acordo com a finalidade que se destina o beneficio e
conforme determina o Termo de Fomento N° 05/2018, cujos documentos
comprobatérios foram juntados ao Processo Administrativo N° 14.261/2019
Volumes 1 a0 6.

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

Conforme consta nos autos nao ha apontamentos de glosa ou sobra de
recursos, a OSC aplicou os recursos recebidos em sua totalidade durante o
exercicio 2020 na conformidade do Termo de Fomento N° 05/2018.

6 — So as atividades desenvolvidas com os recursos préprios e as verbas
publicas repassadas se compatibilizam corn as metas propostas, bem como
os resultados alcangados, indicando analise quantitativa e qualitativa do
cumprimento do plano de trabalho, com exposigao das razées da nao
consecugao ou extrapolagao das metas pactuadas;

No decorrer de 2020 a 080 atendeu 80 (oitenta) alunos da Rede Municipal
de Ensino portadores de deficiéncia fisica; mental; de condutas atipicas e com
altas habilidades; intelectuais; auditivas; visuais e TEA (transtornos dos Espectros
Autistas) na equoterapia, os mesmos foram encaminhados pelo Departamento de
Educagao Especial da Secretaria de Educaoéo a fim de cumprir o PAPPD —
Programa de Atendimento a Pessoa Portadora de deficiéncia, com o objetivo de
garantir o direito ao atendimento educacional e terapéutico.

Nesse ano especificamente, devido a pandemia causada pelo Novo Corona
Virus, 3 08C juntamente com a equipe técnica desenvolveu o trabalho de forma
remota acatando as determinagées estabelecidas nas legislagées governamentais
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que, em sintese, consistente em restricao de atividades de maneira a evitar a
possivel contaminagao ou propagagao do coronavirus. Essa restricao,
denominada “quarentena” provocou a suspensao das atividades presenciais em
quase todo o ano voltando as atividades presenciais gradativamente respeitando
os protocolos recomendados pelas autoridades. Observando os objetivos
propostos pelo PEI (Programa Educacional Individualizado), replanejando e
adequando as atividades estabelecidas no Plano de Trabalho, foram
desenvolvidas urn conjunto de acoes pedagégicas. nos quais as familias puderam
interagir e contribuir com a OSC em favor dos alunos praticantes.

O trabalho de elaboracao e envio das atividades através de whats app 9 e-
mail institucional, videos demonstrando atividades pedagégicas adaptadas,
técnicas especificas e IL'idicas para se fazer em domicilio.

Esse novo formato de atendimento provisério gerou resultados positivos,
que foram detectados através de videos recebidos com feedback dos pals
realizando as atividades juntamente com os alunos demonstrando a eficacia do
trabalho realizado.

A equoterapia é um método terapéutico e educacional, que utiliza o cavalo
numa abordagem interdisciplinar, nas areas da sadde, educacao e equitacao,
buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de
deficiéncias, facilitando a organizacao do esquema corporal; a aquisicao do
esquema espacial; desenvolvendo a estrutura temporal; agucando o raciocinio e o
sentido de realidade; proporcionando e facilitando a aprendizagem da leitura, da
escrita e do raciocinio logico; aumenta a cooperacao e a solidariedade; minimiza
os distUrbios comportamentais; promove a autoestima e a seguranca; facilita e
acelera os processos de aprendizagem, utilizando o cavalo como agente
facilitador nos ganhos fisicos, emocionais e sociais.

As atividades realizadas, também auxiliam nas questoes de fonoaudiologia,
psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia, afim de colaborar no processo de
ensino aprendizagem.

O atendimento teve cuidados especificos e avaliacao diagnéstica pelos
técnicos responsaveis, garantindo assim o atendimento das especificidades de
cada aluno praticante, respeitando suas limitacoes e fragilidades, com o objetivo
de reabilitar e devolver a dignidade, visando sua integracao na sociedade,
facilitando a organizacao de seu esquema corporal e de sua orientacao espacial e
temporal, desenvolvendo o equilibrio psicoemocional, facilitando a adaptacéo ao
meio em que vive.

A execucao do objeto do convénio com a Cidade dos meninos, obteve
economicidade em relacao aos gastos que, se comparados com os custos medios
da rede de ensino, uma vez que a oonveniada ja possui toda a infraestrutura,
ficando a cargo do municipio apenas os custos financeiros das despesas com
Recursos humanos, despesas em geral provenientes do objeto do convénio e
'tarifas bancarias da conta exclusiva para o repasse dos recursos pelo Orgao
concessor, afim de atingir os resultados previstos e as metas propostas na politica
governamental.
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7 —- O cumprimento das clausulas pactuadas em conformidade com a
regulamentagao que rege a matéria;

A OSC cumpriu as clausulas pactuadas no Plano de Trabalho e Termo de
Fomento n° 05/2018, atendendo a legislagao/regulamentaoao pertinentes ao
objeto do convénio.

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

A cada repasse concedido a OSC procedeu a contabilizaoao dos recursos,
conforme documentos e planilha de gastos encartados nos autos, a Instituigao
Cidade dos Meninos Maria lmaculada, apresentou os documentos comprobatonos
dos gastos, os quais foram analisados pela Comissao Especial, encarregada pela
comprovagao das contas do Convénio de Cooperagao Tecnica e Financeira da
Secretaria de Educagao e aprovada pela Secretaria de Finanoas. A prestaoao de
contas da beneficiaria encontra—se regular, os procedimentos de analise das
mesmas seguem a orientaoao emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de sac
Paulo, na conformidade dos manuais, das resolugoes e dos pareceres que tratam
do assunto e que dao suporte aos Municipios.

9 — A conformidade dos gastos as normas gerais sobre licitagoes e
contratos administrativos definidos na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alteragoes;

Nao se aplica ao objeto do convénio.

10 — Que os originais dos comprovantes de gastos contém a identificagao
da entidade beneficiaria, do tipo de repasse e do nL'Imero do ajuste, bem
como do orgaolentidade repassador a que se referem;

As notas fiscais e demais comprovantes de despesas foram identificadas de
acordo com as especificagoes acima, e podem ser conferidas no Processo
Administrativo N° 14.261/2019 Volumes 1 a0 6.

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

Visto que houve aplicagao dos recursos recebidos nas despesas com
pessoal, a OSC apresentou as guias e DARFs emitidas pelos Orgaos
competentes, comprovando os referidos pagamentos mensalmente, apresentou
iambém as certidoes negativas de Débitos Federais e da Divida Ativa da Uniao,
ou seja: Certificado de Regularidade do FGTS, Certidao Municipal; Certidao
Estadual e Certidao de Débitos Trabalhistas, comprovando assim a regularidade
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dos reoolhimentos, os mesmos foram encartados no presente processo
administrativo.

12 - O atendimento aos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, motivagao e interesse pl’iblico;

O repasse de recursos a 080, esta na conformidade do que determina a
legislagéo vigente que tern como fundamento a Gestéo dlica Democratica, a
Participacéo Social. 0 Fortalecimento da Sociedade Civil, a transparéncia na
aplicacao dos recursos pdblicos, os principios da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eoonomicidade, da eficiéncia e
da eficacia, destinando—se a assegurar o reconhecimento da participacao social
como direito do cidadao, a solidariedade, a cooperacéo e o respeito a diversidade
para a construcéo de valores de cidadania e de inclusao social e produtiva, a
promocao e a defesa dos direitos humanos, visto que a 080 tern como finalidade
promover educacao, reabilitacéo e defesa da pessoa portadora de deficiéncia,
independente da sua raga, cor, sexo, condicao social, credo politico ou religioso.

O centro de Reabilitacao e equoterapia conta com um espaco fisico
adaptado e equipe técnica especializada multidisciplinar para atender a demanda
encaminhada pelo departamento de educacéo especial da Secretaria de
Educacao do Municipio. A interacéo com o cavalo desenvolve novas formas de
socializacéo, autoestima e autoconfianca. Este método terapeutico é reconhecido
pelo Conselho Federal de medicine e de fisioterapia, e e dentro deste contexto
terapéutico que foi desenvolvido o objeto do convenio.

A proposta pedagégica tem como objetivo principal, atender as
necessidades educacionais, sejam nas esferas cognitivas ou comportamentais,
com o auxilio de terapeutas e condutores para capacitar e motivar os alunos
praticantes a exercerem acoes especificas na utilizacao do cavalo, incluindo neste
programa o manejo e 08 cuidados basicos com 0 animal tais como: alimentacéo,
escovacéo, entre outros. O cavalo é utilizado como instrumento pedagogico,
criando proximidade e vinculo entre ambos, para que haja conflanca e evolucao
no tratamento e desenvolvimento dos alunos.

Nesta parceria verificou-se a promooao, o fortalecimento institucional, a
capacitacéo e o incentivo a Organizacao da Sociedade Civil para a cooperacéo
com o Poder PUblico, o estabelecimento de mecanismos que ampliaram a Gestéio
dentro de uma acao integrada, complementar e descentralizada, de recursos e
acoes, na implementacao de atividades e projetos de interesse pL'Jblico de
relevancia social, para atender necessidades e demandas de maior qualidade de
Vida da populagéo em situacéo de desigualdade social.

13 — A existéncia e o funcionamento regular do controle interno do orgao ou
entidade pI'Jblico concessor, com indicacéio do nome completo 9 CPF dos
respectivos responsaveis;
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A Controladoria Geral do Municipio, sob a responsabilidade de Silmara

Grilo Brito, Controladora Geral do Municipio CPF N° 140.324.008—65 existe e
funciona regularmente.

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

O Tecnico do Departamento de Educaoao Especial da Secretaria de
Educaoao, acompanhou todas as fases do desenvolvimento do objeto, realizando
visitas para acompanhar e fiscalizar a execuoao da parceria. A0 final de cada mes
foram emitidos relatérios desses aoompanhamentos. os quais foram enoartados
no Processo Administrativo, bem como relatério governamental da analise da
execugao do convénio, que compoe os documentos necessarios para o
fechamento do exercicio.

Conclusao:

A 080 legalmente constituida, na conformidade do Termo de Fomento n°
05/2018 teve como repasse no exercicio 2020 o valor total de R55 570.393,60
(Quinhentos e setenta mil, trezentos e noventa e trés reais e sessenta centavos),
oorrespondente a 12 parcelas dos meses de janeiro a dezembro em duas linhas
de empenho ou seja, pessoal e geral, aplicou em despesas provenientes do
objeto do convénio o valor total recebido, conforme demonstrative de gastos
demonstrado no anexo RP 10.

Na conformidade do Termo de Fomento n° 05/2018. Os documentos
comprobatorios foram juntados ao processo administrativo n° 14.261/2019
volumes 1 a 6, nao houve aplicagao de qualquer sangao.

lsto posto, a Comissao Especial, encarregada pela comprovagao das
contas do Convénio de Cooperaoao Tecnica e Financeira entre Instituioao Cidade
dos Meninos Maria lmaoulada e a Prefeitura Municipal de Maua, concluiu pela
aprovaoao da presente prestaoao de contas referentes ao pagamento das 12
parcelas recebidas pela OSC.

Maua, 03 de Junho de 2021.

Joe/'1" 912 Cassimiro
gta'rlgi‘fSecr ode Educaoao

Maria Nunes Le'ite Freitas Daniela Tinto
Membro da Comissao Membro da Comissao
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