
‘

PREFEITURA oo MUNlCiPlo DE MAwl
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Processo 308W?

Elsi}?! Pnhrrm , -

PARECER CONCLUSIVOIZOZO

Vislos os relatdrios contabeis, ou seja. a Prestaoao de Contas a Prefeitura do Municlpio cle Maua, bem oomo a
documentaoao de receitas e despesas apresentadas pela ASSOCIAQAO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E
CULTURAL TRYADE relativa aos repasses totals do ano de 2020. AME a analise dos mesmos, amparada pelas
lnstrugoes Normativas n°02/16, artigo 177 e 189. do Tribunal de Contas do Estado de sac Paulo. conforms
discriminado:

Identificagao: ASSOCIAGAO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE - MODALIDADE
GINASTICA GERAL
End.: Av. Barao de Maua, 3.609 — Jardim Maringa — Maué

Data da Prestaoao de Contas pela Comissao
A localizagao e 0 regular funcionamento da
beneficiaria, descrevendo sua finalidade
estatutarla e descrlgao do objeto.

Av. Barao de Maua, 3.609 — Jardim Marlnga — Maua.
-Objeto: Pratioa da Modalidade Ginastioa Geral.
- Finalidade estatutaria: Art. 2° do I so XXII fls 181 a
183 do Vol. 1 do presente PA. (anexo Art, 2° do
Eslatuto)

Relagao dos repasses concedidos. identifloando
nomero, data a valor dos respectivos documentos
de crédlto. por fonte de reoursos, hem come. 03
rendlmentos financeiros auferidos.

4° Parcela — 550.681.000.074.685 — RS 59.39000 am
03.04.2020 — Fonte 01

5° Parcela — 550.681.000.074.685 - RS 99.474,00 am
06.08.2020 — Fonte 01

6° Parcela — 550.681.000.074.685 — R$ 81.615.00 em
09.10.2020 — Fonte 01

7° paroela - 148 — R$ 38.325.00 — 22.10.2020 —- Fonte
01

Datas das respectivas prestagées de contas, bem
como a aplicaoao de sangoes por eventuais
auséncias de comprovagao ou desvio de
finalldade.

4° Prestagao am 17.07.2020
5" Prestagao em 28.09.2020
6" Prestaoao am 16.12.2020
7" Prestagao em 16.12.2020

Os valores aplioados no objeto do repasse,
lnformando inclusive eventuais glosas.

4° Parcela R$ 59.390,00, com saldo para proxima
parcela R$ 2.517,24
5° Parcela R$ 99.474,00, e 6" Parcela RS 81.616,00
com saldo para préxima parcela de R$ 83.035.21
7° parcela R$ 38.325,00, corn saldo para préxima
parcels R$ 79.634,15

A devoluoao de eventuais glosas, saldos ou
autorizagao formal para sua utilizagao em
exerolcio subsequente.

Nao houve nenhuma sangao a Enlldade.
Aulorizaoao para utilizagao do saldo no valor de R$
79,634.15

Se as atividades desenvolvidas com os reoursos
préprios e as verbas publicas repassadas se
compatiblllzam com as matas propostas, hem
oomo os resultados alcangados, lndioando analise
qualitativa do cumprimento do plano dc: trabalho,
com exposloao das razoes da nao consecuoao ou
extrapolagao das metas pactuadas.

A entidade atingiu as metas propostas no Plano de
Gestao
A entidade cumprlu as clausulas pactuadas conforms
plano de trabalho e atendeu a
legislaoaolregulamentagao pertinente ao objeto do
Termo de Colaboraoao

O oumprimento das clausulas paotuadas em
conformldade com a regulamentagao que rege a
matéria.

A Entidade cumprlu as clausulas pactuadas conforms
regulamentaoao da matéria

Regularidade dos gastos efetuados e 503 perfeita
contabilizaoao, atestadas pelo Orgaolentldade

Os gastos foram efetuados de acordo. e atestados pelo
Conselho Fiscal da Entidade; Gestor do Contrato e

concessor Comissao de Monitoramento \
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Que os originals dos comprovantes de gastos
contém a identificacao da entidade beneficiaria,
do tipo de repasse. do tipo de ajuste, bem como
do Orgéolentidade repassador a que se referem.

Conferem com os originals conforme atestado nos
documentos. Anexados ao Processo n° 701812019 Vol.
10 ao 26

A regularidade dos recolhimentos de encargos
trabalhistas, quando a aplicacao dos recursos
envolver gastos com pessoal.

A entidade possui Coordenador e Gestor de Parceria
prestando servicos administrativos por MEI e 05
enoargos recolhidos pelos prestadores (SIMPLES)
enconlram-se em dia até a data deste relatério.

O atendimento aos principios da legalidade,
impessoalidade. moralidade, publicidade,
eficiéncia, motivagao e interesse pUblico.

A Entidade atingiu os principios citados ao Iado

A existéncia e o funcionamento regular do
controle interno do orgao ou entidade pl'Jblico
concessor. com indicacao do nome completo e
CPF dos respectivos responsaveis.

Orgao Concessor existe e funciona regularmente na
Controladoria Geral do Municipio sob responsabilidade
da Sra Silmara Grilo Brito CPF 140.324.008—65.
Entidade Beneficiaria: O Controle interno na Entidade e
exercido pelos membros do Conselho Fiscal.
Orgao Concessor responsavel pela fiscalizacao e
aprovacao das contas o Secretario: Rinaldo Vargas
Lage CPF 149.430.058-37
Gestor do Contrato Anderson Lima dos Santos — CPF
149.538.538—08
Comisséo de Monitoramento:
Ariela Ramos de Oliveira CPF 264.721.228—73;
Fabio Hugo Martins de Oliveira CPF 297.807.458-23;
Ana Cleide Alves Uwaide — CPF 104.064.718—94
Vanessa Vasooncelos Silva — CPF 333.531.83825
Jonatas Rodrigues Chaves — CPF 378.656.718-22

lndicacao quanto a realizaoao de visita in loco
pelo Orgao concessor ou entidade concessora
quando houver‘

Foi realizado monitoramento presencial parcialmente
(Relatério Foiografioo — Temporada 2020); a partir de
16 de Margo o monitoramento (no periodo da pandemia
do COVID 19) foi acompanhado pelas redes sociais.

A Entidade legalmente constituida recebeu os recursos no valor de R$ 278,805.00 (duzentos e setenta e oito mil,
oitocentos e cinco reais). com saldo do exercicio anterior no valor de R5 104,947.28 (cento e quatro mil,
novecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), sendo saldo do da aplicaoao no valor de R$ 1.101,?4
(hum mil, cento e um reais e setenta e quatro centavos), perfazendo o valor total do R$ 384.854.02 (trezentos e
oitenta e quatro mil, oitocentos e ciaenta e quatro reais e dois centavos) saldo para o préximo exercicio de RS
79.634,15 (setenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quinze centavos). lsto posto a Comissao
especial de comprovagéo de contas conclui pela regularidade e a APROVACAO FINAL do exeroicio 2020 das
contas do presente Termo.

( X) do acordo
( ) em desacordo

/Todos documentos comprobatérios foram juntados joProcesso Administrativo n° 7018/2019 Vol. 10 ao 24.
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MEMBROS DA COMISSAO DE MONITORAMENTO:
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ARIELA RAMOS O EIRA ANA CLEIDE ALVES UWAIDE

Membro Membro
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