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PARECER CONCLUSIVO 2020

Parecer conclusivo conforme Instrugao Normativa n° 01/2020....Artigo 200 do
Tribunal de Contas do Estado de 8510 Pauio.

1. 08C ‘Casa da Crianga “Auta de Souza" de Maua

__2. T121010 de Fomento _ _ N° 0112018 _
fl 3. Vigéncia __ 0310112018 a 3111212021

4. Aposlilamento de P1320 n° 0212018 1610112021 :3 3111212021 ___
__ 5. Processo Ad1111nistrativo — N° 1425212019 _ -_ _

6 Eeriodo de Pagamento ——_ _ _Janeir0 a dezembro de 2020 _—_

7. Valor total empenhado em 2020 RS 804000.00

__ 8. Valor total 085 despesas R$ 79640603

9. Sobra de Recurso —— R3 7.593.97 - _ I _—

10. Autorizada e Regulamefitada: Lei Municipal 3568/03. Decreto 6494/03 e Lei 8666/93. -

1 — A localizagao e 0 regular funcionamento da beneficiaria, descrevendo sua
finalidade estatutaria e descrigéo do objeto;

A Casa da Crianga “Auta de Souza" de Maua esta situada na Rua Riachuelo, 0"
1.041, Vila Vitéria na cidade de Maua. Estado de SP — CEP 09360-030 — CNPJ
44.221 .356/0001-20, é uma Entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 20 de outubro
de 1973, e decretada de Utilidade PL’1blica Municipal na Lei n° 1.355 de 30 de abril de
1974, tem como finalidade estatutaria:

Artigo 2° 0 atendimento biopsicossocial as criangas necessitadas, proporcionando-lhes
assisténcia integral, prestando atendimento inteiramente gratuito.

Artigo 3° Para cumprir sua finalidade:

a) Desenvolvera programas Sécio Educativos corn criangas na faixa etaria de 0(zero) a 4
(quatro) anos e 11 meses em regime de semi-internado CRECHE;

b) Mantera em prol das criangas matriculadas na CRECHE atividades psicopedagégicas
infantis, recreagao dirigida, higiene, alimentagao balanceada;

O Termo de Fomento n” 0112018 foi celebrado com a Case da Crianga “Auta de
Souza" de Maua e a Prefeitura de Maua por intermedio da Secretaria de Educagao para
Atendimento de demanda de educagao infantil, na modalidade de creche, para execugao
do PAC (Programa de Atendimento a Crianga). com a proposta de atendimento a 134
criangas com idade de 1 a 3 anos.
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2 — Relagao dos repasses concedidos, identificando nflmero, data 9 valor dos
respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem come, 05
rendimentos financeiros auferidos;

RITEQEEEBm—mfi‘; —TV—aB_r __—— —__'3;m;fir—”9:”’_‘;’—2°23”35 _V—alo—r Data do repasse Fonte de recursos ‘

25 4.971.130 R3 50.000.00 4.977.555 R3 4000.00 05/03/20 Tesouro
25 4.971.229 'Rs 54000.00 5.178.235 R3 4.000.00 05/03/20 Tesouro .. 1
27 5.162.285 R$ 54000.00 5.189.015 R$ 4.000.00 05/03/20 "755505" '%
28 4.778.205 R3 54000.00 4.781.328 R3 4,000.00 01/04/20 Tesouro
29 821.313 R3 55000.00 832.542 R3 4.000.00 04/05/20 Tesouro i

130 158.420.350 R3 5500000 158423837 R3 4.000.00 08/05/20 "—l'ésouro
131 278.982.159 R$ 55000.00 1279005089 R3 4000,00 10/07/20 Tesouro"_
132 403277.127 R3 5500000 5403280558 R3 4,000.00 11/08/20 Tesouro _
133 494.725.740 R3 55000.00 [494728.553 R3 4000,00 03/09/20 Tesouro
134 534.039.682 R$ 70000.00 3534043121 R3 4000,00 105/10/20 Tesouro
135 828.748.000 R3 59000.00 1828.751.443 R3 4000,00 119/11/20 Tesouro
335 924.927.095 R3120.000.00 1924929486 R3 4000.00 110/12/20 Tesouro
Total R3 755.000.00 1 R3 48.000.00

Nao houve rendimentos financeiros auferidos.

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

A 080 comprovou as aplicagées dos repasses recebidos dentro da conformidade
do Termo de Fomento N° 0112018, nao havendo irregularidade nern sangées por auséncia
de comprovagao ou desvio de finalidade.

1 Prestagéo de Contas

1 Parcela 1 Data da entrega Valor

125 1 11/04/20 R$ 5400000
125 11/04/20 R$ 5800000
127 11/04/20 R3 58.000.00
. 28 01/07/20 R3 5800000
129 01/07/20 R3 59.000.00 _
130 15/07/20 R3 59.000.00
31 14/08/20 R3 59000.00
32 14/09/20 R3 59000.00
33 19/10/20 1 R3 59000.00
34 19/11/20 1 R3 74000.00
35 , 21/12/20 R$ 73000.00
35 21/01/21 R3 124.000.00
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4 — Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais
glosas;

A 080 legalmente constituida teve como repasse no exercicio 2020 o valor total de
R$ 804.000,00 (Oitocentos e quatro Mil reais), aplicou em despesas provenientes do
objeto do convénio o valor de RS 796.406.03 (Setecentos e noventa e seis mil,
quatrocentos e seis reais e trés centavos), havendo portanto sobra de recurso no valor de
R$ 7593,97 (Sete mil. quinhentos e noventa e tres reais e noventa e sete centavos) o
qual foi devolvido a0 Orgao Pablico concessor.

Na conformidade do Termo de Fomento N° 01/2018. 03 documentos
comprobatérios foram juntados ao processo administrative n° 14.252/2019 — volumes | a
VI, nao ocorrendo aplicacao de qualquer sancao.

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

' Folli-a i-Sata ibevolu-gao de sobra de recursos

931 E 11/02/2021 Re. 1593,97

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

O objeto da parceria atendeu em periodo integral 134 criancas na idade de 6
meses a 3 anos, sendo 19 criancas no grupo 1, 40 criangas no grupo 2 e 75 criancas no
grupo 3 na modalidade de creche, com o objetivo de promover o desenvolvimento
integral das criancas nos aspectos fisico, psicolégico, 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 na
Educacao lnfantil na modalidade de creche.

O atendimenio teve como objetivo principal promover a garantia dos direitos da
crianca na faixa etaria de creche, Ihes 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 atraves 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.

O trabalho foi desenvolvido por profissionais habilitados sob a orientacao de
profissionais Tecnicos da Secretaria de Educacao, que. tambem ofereceu formacao
continuada no decorrer do desenvolvimento do objeto as professoras e coordenadora
pedagogica.
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A execuoao do objeto do oonvénio com a Casa da Crianoa “Auta de Souza" de
Maua, obteve economicidade em relagao aos gastos que, se oomparados 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 despesas provenientes do
objeto do convénio e tarifas bancarias da conta exclusiva para o repasse dos recursos
pelo ergéo concessor, afim de atingir os resultados previstos e as metas propostas na
politica governamental.

7 — O cumprimento das cléusulas pactuadas em conformidade com a
regulamentagéo que rege a matéria;

A 080 cumpriu as clausulas pactuadas conforme plano de trabalho e Termo de
Fomento n° 01/2018, atendendo a legisIaoaoiregulamentagao pertinente ao objeto do
convénio.

8 — A disponibilizagéo, 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 080 procedeu a contabilizagao dos recursos, conforme documentos e
demonstrativos de gastos encartados nos autos processuais a cada repasse oonoedido,
apresentou os documentos oomprobatérios dos gastos, os quais foram analisados pela
Comissao Especial, encarregada pela comprovagao das contas do Convénio de
Cooperagéo Técnica e Financeira da Secretarial de Educagéo e aprovada pelo Controle
Interno da Secretaria de Finanoas. A prestagao de contas da beneficiaria encontra-se
regular, 03 procedimentos de analise das mesmas seguem a orientagao emitida pelo
Tribunal de Contas do Estado de 8510 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 [1“ 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteragées;

Nao se apllca.

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

As notas fiscais e demais comprovantes de despesas foram identifioadas de aoordo
com as especificagoes acima, e podem ser conferidas no Processo Administrativo n°
1425212019, volumes 01 a 06.
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11 — A disponibilizacéo 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;

Conforms Guias e DARFs emitidas pela Previdéncia Social e Ministério da
Fazenda as quais foram pagas mensalmente e anexadas ao Processo administrativo,
bem come as certidoes negativas de Debitos Federais e Divida Ativa da Uniao tais como,
Certificado de Regularidade do FGTS. Certidao Municipal; Certidao Estadual e Certidao
de Débitos Trabalhistas, emitidas pelos ergaos competentes, comprovam a regularidade
dos recolhimentos, visto que houve aplicacao dos recursos nas despesas corn pessoal,
conforme quadro de funcionarios no Plano de trabalho.

12 - O atendimento aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, motivacao e interesse pflblico;

O repasse de recursos a 080, esta na conformidade do que determina a legislacao
vigente que tern como fundamentos a Gestao PL'Jblica Democratica, a Participacao Social.
0 Fortalecimento da Sociedade Civil, a Transparéncia na aplicacao dos recursos pL’Jblicos,
os Principios da Legalidade, da Legitimidade, da Impessoalidade, 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 do convénio, 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 execucéo do objeto, com a demanda atendida pela conveniada, representa maior
vantagem pois promove uma economioidade em relacao aos gastos na Rede Municipal
nessa modalidade, fazendo corn que possa atingir os resultados previstos e o alcance das
metas propostas na politica governamental.

Nesta parceria verificou-se a promocao e o fortalecimento institucional, a
capacitacao e o incentive a organizacao da sociedade civil para a cooperacao com o
poder pi'Jblico, o estabelecimento de mecanismos que ampliaram a gestao dentro de uma
acao integrada, complementar e descentralizada, de recursos e acoes, na implementacao
de atividades e projetos de interesse pL’Jico e relevancia social, para atender
necessidades e demandas de maior qualidade de Vida da populacao em situacao de
desigualdade social.

13 — A existéncia e o funcionamento regular do controle interno do orgao ou
entidade publico concessor, com indicacao do nome completo e CPF dos
respectivos responséveis;

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.
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14 — lndicacéo 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 orientacoes 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 mes foram emitidos relatérios desses acompanhamentos. os quais foram
encartados no presente Processo Administrative, bem como relatério governamentai da
analise anual da execucao do objeto do convénio, que compoe os documentos
necessaries para o fechamento do exercicio 2020.

Concluséo:

A OSC Iegalmente constituida, na conformidade do Termo de Fomento n° 01/2018
teve como repasse no exercicio 2020 o valor total de R$ 804,000.00 (Oitocentos e quatro
Mil reais), correspondente a 12 parcelas dos meses de janeiro a dezembro de 2020 em
duas Iinha de empenho ou seja. pessoal e geral, aplicou em despesas provenientes do
objeto do convénio o valor de R$ 79640603 (Setecentos e noventa e seis mil.
quatrocentos e seis reais e trés centavos), a sobra de recurso no valor de RS 7.593.97
(Sete mil, quinhentos e noventa e trés reais e noventa e sete centavos) foi devolvida ao
Orgao Pablico concessor conforme demonstrativo de gastos no anexo RP 10.

Na conformidade do Termo de fomento n° 01/2018. Os documentos comprobatdrios
foram juntados ao processo administrativo n° 1425212019 volumes 1 a 6, nao houve
aplicacao de qualquer sancao.

Isto posto, a Comissao Especial, encarregada pela comprovacao das contas do
Convénio de Cooperacao Tecnica e Financeira entre Casa da Crianca Auta de Souza de
Maua e a Prefeitura Municipal de Maua, concluiu pela aprovacao da presente prestacao
de contas referentes ao pagamento das 12 parcelas recebidas pela OSC.

lib/-
SJs Lufi Cassimiro

Maua, 20 de Maio de 2021.

r cr tarioride Educacao
\

My am» we
Maria Nunes Leite Freitas Daniela Tinto

Membro da Comissao Membro da Comissao


