
J-
Ju

.' Vistos os relatdrios contabeis. ou seja. a Prestaoao de Contas a Pref_eitura do Municipio de Maua, bem como a
documentaoao de receitas e despesas apresentadas pela ASSOCIACAO MAUAENSE DE TAEKWONDO relativa
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MA UA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.

PARECER CONCLUSIVO

aos repasses totals do ano de 2020, Apés a analise dos mesmos, amparada pelas lnstruoées Normativas n° 02/16.
artigo 177 e 189. do Tribunal de Contas do Estrdo de Séo Paulo, conforme discriminado:

ldentificacéo: ASSOCIAQAO MAUAENSE DE TAEKWONDO
Rua Carlos Toneloti n° 115 — Jardim Zaira — Maua -— SP

Data da Prestaoao de Contas pela Comissao 08/04/21
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A localizaoao e 0 regular funcionamento da
beneficiaria. descrevendo sua finalidade estatutaria
e descrloao do objeto.

Rua Carlos Toneloti n° 115 — Jd Zaira \maua-SP
CEP 09321-800
A AMT tera fundamento na legislaoao esportiva em
vigor. nas diretrizes do regulamento nacional de
lae-kwon-do do estabelecido pela Federaoao
Paulista de Tae-kworr-do, bem como deliberaoées
do Conselho Federal de Educaoao Fisica. compete
a AMT incentivar por meio de processo educative
compativel. ativldades esportivas. dentro dos
parametros estabelecidos pela Federagao Paullsta
de Taekwon-Do unificando e reproduzindo tais
codificaoées. Objeto : a pratica da modalidade
Taekwon-Do com o projeto “Pequenas Criangas —
Grandes Campeées "de acordo corn Plano de
Gestao apresentando.

02 Relaoao dos repasses concedldos. identifioando
nomero. data 9 valor dos respectivos documentos
de crédito. por fonte de recursos. bem oomo, os
rendimentos financeiros auferidos.

2El parcela - 27.60050

03 Datas das respectivas prestaooes de contas. bem
como a aplicaoao de sanooes por eventuais
ausénoias de comprovaoao ou desvio de finalidade.

2"Jl parcela — 21.07.2020

autorlzaoao formal para sua utilizaoao em exerciclo
subsequente.

O4 Os valores aplicados no objeto do repasse. Zaparcela- RS 27.600.00
informando inclusive eventuais glosas.

05 A devoluoao de eventuais glosas. saldos ou Entidade devolveuaquantia de R3050 ao
Municiplo.

06 Se as ativldades desenvolvldas com os recursos
prdprios e as verbas pL'iblicas repassadas se
compatibilizam com as metas propostas. bem
come 05 resultados alcanoados. indicando analise
qualitativa do cumprimento do piano de trabalho,
com exposioéo das razoes da nao consecuoao ou
extrapolaoao das metas pactuadas.

A entldade atingiu parcialmente as metas propostas
no Plano de Gestao
A enlidade cumpriu as clausulas paotuadas
conforme plano de trabalho e atendeu a
legislagao/regulamentaoao pertinente ao objeto do
Termo de Colaboragéo COVID
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07 O cumprimento das clausulas pactuadas em
conformidade com a regulamentaoao que rege a
materia.

A Entidade cumpriu as clausulas pactuadas
conforme regulamentaoao da matéria

08 A disponibilizaoao, pela entidade do terceiro setor,
dos documentos comprobatdrios dos gastos
efetuados com recursos da parceira e we devida
contabilizagao, atestada pelo contador da
beneficiaria

Conferem com os originals conforms atestado nos
documentos. Anexados ao Processo 701112019
volumes 01 a0 04

Av Jofio Ramalho, N“' 205, Centro, Maue‘l, SP, CEP 09310-110
FONE 4512,7500 CNPJ 46.522.959-0001-93, inscr. Est. isenta -.site www.maua.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MA UA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.la
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09 A conformidade dos gastos as normas gerais sobre
licitaooes e contratos administrativos definidos na
Lei Federal n° 8,666/93, e alteraooes.

Nao se aplica ao terceiro setor

10 Que os originals dos oomprovantes de gastos
contém a identificagao da entidade beneficiaria, do
tipo de repasse, do tipo de ajuste, bem come do
Orgéo/entidade repassador a que se referem.

Conferem com os originais conforme atestado nos
documentos. Anexados ao Processo 7011l19
volumes 01 ad 04
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A disponibilizagao pela entidade do terceiro setor
das respectivas certidoes acerca da regularidade
dos recolhimentos de encargos trabalhistas,
quando a aplicagoes dos recursos envolver gastos
com pessoal

A entidade nao possui funcionarios

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

A Entidade atingiu os principios citados a0 Iado
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A existéncia e o funcionamento regular do controle
interno do Orgao ou entidade publico concessor,
corn indicaoao do nome oompleio 8 CPF dos
respectivos responsaveis.

Orgao Concessor existe e funciona regularmente
na Controladoria Geral do Municipio sob
responsabilidade da Sr" 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 fiscalizagao e
aprovaoao das contas o Secretario: Rinaldo Vargas
Lage CPF. 149.430‘058-37Gestor do Contrato
Anderson Lima dos Santos CPF149.358.538-08
Membros Comissao de Monitoramento:
Ariela Ramos de Oliveira CPF 264.721 .228-73
Fabio Hugo Martins de Oliveira CPF297.807,458-
23, Ana Cleide Alves Uwaide CPF 104.064.718—94,
Vanessa Vasconoelos Silva CPF333.531.838-25 ,
Jonatas Rodrigues Chaves CPF 378.656.718—22
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lndicaoao quanto a realizaoao de visita in loco pelo
Orgao concessor ou entidade concessora quando
houver

Foram realizadas monitoramento presencial; pelos
membros da Comissao de Monitoramento nas
seguintes datas: COVID

A Entidade legalmente constituida recebeu os recursos no valor de R$ 27.600.50 (vinte e sete mil, seiscentos
reais e cinquenta centavos) e aplicou no projeto a quantia de R327.600,00 (vinte e sete mil 6 seiscentos reais),
devolvendo ao Municipio a quantia de R3050 (cinquenta centavos), isto posto a Comissao especial de
oomprovaoao de contas conclui pela regularidade e a APROVACAO FINAL do exercicio 2020 das contas do
presente Termo._

(

Todos documentos comprobatérios foram junta'dT

( X ) de acordo

) em desacordo ,

3 no Processo Administrativo n° 7011/19 Vol. 01 ac 04.
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,és‘ '- Lin/S FERRAE/EZI
Secretario de Esportes e Lazer

Gestor o Contrato

Av Joéo Ramalho. N° 205. Centre. Maua, SP, CEP 09310-110
FONE 4512,7500 CNPJ 46.522.959-0001-98. inscr. Est. isenta -,site www.maua.sg.gov.br
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_ "" PREFEITURA no MUNICfPIO DE MA mi
5] SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.
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MEMBROS DA COMISSAO DE MONITORAMENTO:

Awe? (flawfl (c “142614,
IRA ANA CLEIDE ALVES UWAIDEARIELA RAMOS DE? I

MembroMembro
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6/ ,fiLCéE/uc/{Q h ‘ 1/5 yi/f/V
JONATAS R DRIGUES CHAVES fiCARDO ALESSéNDRO GA P

Membro Membro ‘ _« ‘
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