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PARECER CONCLUSIVO

Vistos os relatorios contabeis, ou seja, a Prestagao de Contas a Prefeitura do Municipio de

Maua, bem como a documentaoao de receitas e despesas apresentadas pela

ASSOCIACAO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE relativa aos

repasses totais do ano de 2020. Apds a analise dos mesmos, amparada pelas Instrugoes

Normativas n° 02/16. artigo 177 e 189, do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,

conforme discriminado:

1. Localizagao e regular funcionamento da ASSOCIAQAO EDUCACIONAL,
beneficiaria, descrevendo sua finalidade ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE.
estatutaria e descrioao do objeto. localizada a Av. Barao de Maua, 3.609,

Jd. Maringa — Maua — sao Paulo — CEP
09340-440. Atestado de funcionamento
regular consta no processo
administrative n° 502/2020. A TRYADE
tern por finalidade estatutaria, a
formagao dos municipes, por meio de
processo educativo compativel, através
de atividades, projetos e programas de
cunho social e formativo, na area
cultural e esportiva. Termo de
Colaboragao n° 43/2020 para atender ao
Projeto Oficinas Culturais do Municipio
de Maua, - Modalidade Aries Cénicas ,
de acordo com Plano de Gestao
apresentado.

2. Relagao dos repasses concedidos, Parcela 1 — R$ 98.52000 — n° doc.
identificando namero, data a valor dos 550.681.000.074.685 — 01/09/2020 —
respectivos documentos de crédito, por fonte 001;
fonte de recursos, bem como. os Parcela 2 - R$ 113.230.00 — n° doc.
rendimentos financeiros auferidos. 550.681.000.074066 — 19/11/2020 -—

fonte 001:
3. Datas das respectivas prestaooes de

contas, bem como a aplicagao de sangoes Parcela 1 —19l10/2020;
por eventuais auséncias de comprovaoao Parcela2—19/03/2021;
ou desvio de finalidade.

4. Os valores aplicados no objeto do repasse, R$ 211.750.00
informando eventuais glosas Glosa no valor de R$ 600000; F

5. A devolugao de eventuais glosas, saldos ou Parcela 1 - Autorizagao de saldo parlar
autorizagao formal para sua utilizaoao em préxima parcela no valor de R$1.000,21:’
exercicio subsequente. Parcela 2 - Saldo da parcela, devolvido

ao Orgao pl'Jblico R$ 24.986.12; Valor]
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recursos préprios e as verbas pL’Jblicas
repassadas se compatibilizam com as
metas propostas, bem como os resultados
alcaneados, indicando analise qualitative do
cumprimento do plano de trabalho, corn
exposigao das razoes da nao oonsecugao
ou na extrapolagao das metas pactuadas.
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glosado por gasto indevido, devolvido ao
Orgao pL'iblico R$ 6000.00;

6. Se as atividades foram desenvolvidas oom Utilizaoao de Recursos Préprios no valor
de R$ 6.600.00, sem prévia autorizagao
da Comissao de Monitoramento e
Avaliagoes;
As verbas pUblicas nao se
compatibilizam corn as metas propostas.
visto que a entidade nao oumpriu as
clausulas pactuadas conforme plano de
trabalho, no que se refere: i) a0
cumprimento da grade e oferecimento
dos cursos, atendimento de curso em
desvio para modalidade divergente a
prevista em Edital de Chamamento
Pl’Jblico, atendimento de curso
pertencente a modalidade que nao
oompreende ao projeto Oficinas
Culturais, os quais ocasionam desvio de
objeto; ii) descumprimento quanto ao
prazo de entrega de prestaooes de
contas e corregoes destas; iii) 0 nao
atendimento da contrapartida “material
de consumo destinado a manutengao e
conservagao dos nL'icleos", de acordo
com o Edital de Chamamento PUblico n°
001/2020; iv) o nao atendimento da Lei
da Transparéncia e Acesso a
informagao em sua totalidade;

O cumprimento das clausulas paotuadas em
conformidade com a regulamentagao que
rege a matéria.

A entidade nao cumpriu as clausulas
pactuadas conforme plano de trabalho e
nao atendeu a
legislagao/regulamentaoao pertinente a0
objeto do termo.

Regularidade dos gastos efetuados e sua
perfeita contabilizagao, atestadas pelo
ergao/entidade concessor.

A entidade nao procedeu a
contabilizaoao dos recursos em
oonformidade com a regulamentagao
que rege a matéria.

A conformidade dos gastos as normas
gerais sobre licitagdes e contratos
administrativos definidos pela Lei Federal
n°‘l 3,019/14 e alteragoes 13.204115.

Nao existe no Municipio Lei e/ou
Decreto regulamentador.

10. Que os originais dos comprovantes de
gastos contém a identificagao da entidade
beneficiaria, do tipo de repasse. do tipo de
ajuste. bem como do orgaol’entidade
repassadora que se referem.

A dooumentagao nao apresenta o tipo
de repasse e a entidade repassadora a
que se referem. conforme atestado nos
documentos anexados ao processo
administrativo n° 6368/2020 volume 01
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loco pele ergae cencessor ou entidade
cencessera quande heuver.
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ao 08.
11. A regularidade dos recolhimentos dos Atende ae recolhimento dos encarges

encargos trabalhistas, quando a aplicacae trabalhistas. conforme atestade nos
dos recursos envelvergastes com pessoal. documentes anexades ae processe

administrative n° 6368/2020 volume 01
ao 08.

12. O atendimente aes principies da legalidade, Nae ocerreu e atendimente quante aos
impessoalidade, meralidade. publicidade. principios que nerteiam o direito
eficiéncia, ecenemicidade, motivagéo e administrative, viste que a partir do
interesse pilblice. memento que deixa se de atender um

dos principies, censequentemente afeta
OS demais.

13. A existéncia e e funcionamento regular do Orgae Cencesser funcionamento regular
controle interne do ergae eu entidade na Controladoria Geral do Municipie de
pi'Jblice concesser. com indicacae do neme Maua. sob responsabilidade da Sr 3
complete e CPF dos respectivos Silmara Grilo Brite — CPF 140.324.008-
respensaveis. 65; Entidade Beneficiaria: O Centrele

interne na Entidade e exercido pelos
membres do Conselho Fiscal; Orgao
Cencessor responsavel pela fiscalizacae
e aprevacae das contas - Secretarie de
Cultura e Juventude e Gester do Termo
de Colaberacae: Jose Luis Ferrarezi —
CPF 104.308.468—19; Cemissae de
Meniteramente: Judas Tadeu de Souza
— CPF 042.468.218—45; Luciano Manoei
do Nascimente — CPF 028.634.658-30;
Francisco Carlos Ferreira — CPF
028.634.658-30; Jonathan Teixeira
Costa — CPF 401 064248-31;

14. lndicacae quante a realizacae de visita in Ocorreram visitas, perém es relatéries
foram invalidades, uma vez que nae
foram preenchidos em sua totalidade.

A Entidade legalmente censtituida aplicou es recursos recebides, no valor de R$ 211750.00,

parcialmente de acordo com a finalidade que se destina o termo de Celaberacae n° 43/2020,

cujos documentos cemprebaterios foram juntados ao Precesse Administrative n° 6368/2020

volumes 01 ac 08, censiderande as ressalvas, conforme segue: a) nae cumprimente da

contrapartida ne que se refere ao atendimente material de consume destinade a manutencae

e censervacae des nuclees; b) nae atendimente integral do plane de trabalhe no que se

refere ae cumprimente da grade de curses e ae oferecimente dos mesmos; c) atendimente

de curse que nae integra as Iinguagens compreendidas ne prejete Oficinas Culturais; d) nae
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atendimento Lei da Transparéncia e Acesso a Informagéo no que se refere a a atualizagéo

da remuneragéo individualizada dos prestadores de servigo e a publicidade das informagfies

relativas as atividades e resultados do projeto. lsto posto, concluiu pela APROVACAO COM

RESSALVAS da presente prestagéo de contas anual.

“5 - )7 Maué, 27 de Maio de 2021
1

‘flU’S’e/ Luis Ferrérezi
Secretério de Cultura e Juventude e

Gestor e Responsével Técnico
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Judas fadeu de Souzé I Franciscé Carlos Ferreira
\‘ Presidente Membro Titular

m f _ ' _.--\____

Jonathan Teixeira Costa Lucjafio Manoel do Nascimento

U Membro Titular Membro Titular
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