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PARECER CONCLUSIVO

Vistos os relatérios contabeis, ou seja, a Prestaoao de Contas a Prefeitura do Municipio de

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

ASSOCIAQAO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE relativa aos

repasses totais do ano de 2020. Apos a analise dos mesmos. amparada pelas Instruooes

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

oonforme discriminado:

‘1. Looalizaoao e regular funcionamento da
beneficiaria, desorevendo sua finalidade
estatutaria e desorigao do objeto.

ASSOCIAQAO EDUCACIONAL,
ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE,
localizada a Av. Barao de Maua, 3.609,
Jd. Maringa — Maua — sac Paulo — CEP
09340-440. Atestado de funcionamento
regular consta no processo
administrativo n° 502/2020. A TRYADE
tem por finalidade estatutaria, a
formaoao dos municipes, por meio de
prooesso educative compativel, através
de atividades, projetos e programas de
cunho social e formativo, na area
cultural e esportiva. Termo de
Colaboragao n" 44/2020 para atender o
Projeto Oficinas Culturais do Municipio
de Maua, — Modalidade Artes Visuais. de
acordo com Plano de Gestao
apresentado.

2. Relaoao dos repasses concedidos, Parcela 1 — R$ 62.706,25 -— n° doc.
identificando nomero. data e valor dos 550.681.000.074685 — 01/09/2020 —
respectivos documentos de crédito, por fonte 001;
fonte de recursos. bem como. os Parcela 2 — R$ 67.42500 — n° doc.
rendimentos financeiros auferidos. 550.681.000.074. 066 — 19/11/2020 —

fonts 001; I
3. Datas das respectivas prestagoes de .

contas, bem como a aplicagao de sanooes Parcela 1 —14/10/2020;
por eventuais auséncias de comprovaoao Parcela2—05/03/2021;
ou desvio de finalidade.

4. Os valores aplicados no objeto do repasse, Repasse no valor de R$ 130.131.25;
informando eventuais glosas Glosa no valor do R$ 1,819.00

5. A devoluoao de eventuais glosas. saldos ou Parcela 1 — Autorizagao de saldo para
autorizaoao formal para sua utilizaoao em
exeroicio subsequente.

préxima parcela no valor de R$
3781,00;
Parcela 2 — Valor glosado por gasto
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indevido , devolvido ao Orgao pL'Jblico R$
1.819.00; Valor devolvido ao orgao
pL’iblioo RS 27.612.00

Se as atividades foram desenvolvidas com
recursos préprios e as verbas poblicas
repassadas se compatibilizam com as
metas propostas, bem come 08 resultados
alcangados, indicando analise qualitative do
cumprimento do plano de trabalho, com
exposioao das razoes da nao consecugao
ou na extrapolaoao das metas pactuadas.

Nao houve recursos proprios.
As verbas pL’iblicas nao se
compatibilizam com as metas propostas,
visto que a entidade nao cumpriu as
clausulas pactuadas conforme plano de
trabalho, no que se refere: i) ao
cumprimento da grade e oferecimento
dos oursos: apresentou—se
incongruéncia no que se refere a
previsa'io orgamentaria entre cursos e
orgamento fixado para contrataoao;
Observou-se inclusao de cursos nao
previstos no projeto celebrado, sem
considerar/apresentar demanda.
Viabilidade e solicitagoes a Comissao de
Analise e Seleoéo, apurando—se desvio
de objeto; ii) descumprimento quanto ao
prazo de entrega de prestaoao de
contas e correooes destas; iii) 0 nao
atendimento da Contrapartida. material
de consumo destinado a manutenoéo e
conservagao dos nacleos. de acordo
com o Edital de Chamamento PL'iblico n”
001/2020; iv) o nao atendimento da Lei
da Transparéncia e Acesso a
informagao em sua totalidade;

O cumprimento das clausulas pactuadas em
conformidade com a regulamentaoao que
rege a matéria.

A entidade néo cumpriu as clausulas
pactuadas conforme plano de trabalho e
atendeu a legislagao/regulamentaoao
pertinente ao objeto do termo,no que se
refere ao prazo de prestagao de contas,

Regularidade dos gastos efetuados e sua
perfeita contabilizagéo. atestadas pelo
orgao/entidade concessor.

A entidade nao procedeu a
contabilizagao dos recursos emf
conformidade com a regulamentagao“
que rege a matéria. Nao houve
aprovaoao das contas por parte da
Comissao de Monitoramento e
Avaliagoes, oontudo as contas foram
aprovadas de forma unilateral pelo
Gestor a épooa dos fatos.

A conformidade dos gastos as normas
gerais sobre licitagoes e contratos Nao existe no Municipio Lei elou
administrativos definidos pela Lei Federal n°
13.019/14 e alteragoes 13.204l15.

Decreto regulamentador.
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10. Que os originais dos comprovantes de A documentacao nao apresenta o tipo
gastos contém a identificacao da entidade de repasse e a entidade repassadora
beneficiaria, do tipo de repasse, do tipo de que se referem, conforme atestado nos
ajuste, bem como do ergaolentidade documentos anexados ao prooesso
repassadora que se referem. administrativo n° 6352/2020. volume 01

ao 05.
11. A regularidade dos recolhimentos dos Atende ao recolhimento dos encargos

encargos trabalhistas, quando a aplicacao trabalhistas, conforme atestado nos
dos recursos envolver gastos com pessoal. documentos anexados ao processo

administrativo n° 6352/2020, volume 01
ao 05.

12. O atendimento aos principios da legalidade. Nao ocorreu o atendimento quanto aos
impessoalidade, moralidade, publicidade, principios que norteiam o direito
eficiéncia, eoonomicidade, motivagao e administrative, visto que a partir do
interesse pL'iico. momento que deixa se de atender um

dos principios, consequentemente afeta
os demais.

13. A existéncia e o funcionamento regular do Orgao Concessor funcionamento regular
controle interno do ergao ou entidade na Controladoria Geral do Municipio de
pL'iico concessor, corn indicacao do nome Maua, sob responsabilidade da Sr 3
oompleto e CPF dos respectivos Silmara Grilo Brito — CPF 140.324.008-
responsaveis. 65; Entidade Beneficiaria: O Controle

interno na Entidade é exercido pelos
membros do Conselho Fiscal; Orgao
Concessor responsavel pela fiscalizacao
e aprovagao das contas - Secretario de
Cultura e Juventude e Gestor do Termo
de Colaboracao: Jose Luis Ferrarezi —
CPF 104.308.468-19; Comissao de
Monitoramento: Judas Tadeu de Souza
— CPF 042.468.218—45; Luciano Manoel .
do Nascimento — CPF 028.634.658—30;
Francisco Carlos Ferreira — CPF
028.634.658—30; Jonathan Teixeira
Costa — CPF 401 064248-31

14. lndicagao quanto a realizaoao de visita in Ocorreram visitas, porém os relatonos
loco pelo Orgao concessor ou entidade foram invalidados, uma vez que nao
concessora quando houver. foram preenchidos em sua totalidade.

A Entidade legalmente constituida aplicou os recursos recebidos no valor de R$ 130.131.25,

parcialmente de acordo com a finalidade que se destina o termo de Colaboraoao n° 4412020. 1 p.

cujos documentos comprobatorios foram juntados ao Processo Administrativo n° 6352i2020 // J

volumes 01 ao 05, considerando as ressalvas, conforme segue: a) nao cumprimento da

contrapartida no que se refere ao atendimento material de consumo destinado a manutencao
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e conservagéo dos nL'icleos; b) nao atendimento integral do plano de trabalho no que se

refere ao cumprimento da grade e oferecimento dos cursos; (3) nine atendimento Lei da

Transparéncia e Acesso a Informagao no que se refers a atualizaoao da remuneragao

individualizada dos prestadores de servigo e a publicidade das informagoes relativas as

atividades e resultados do projeto. lsto posto, concluiu pela APROVAQAO COM

RESSALVAS da presente prestagao de contas anual.

Maué, 27 de Maio de 2021.

owl/(C'l/
Jose Luis Ferrarézi

Secre 'rio de Cultura e Juventude e
Gestor e Responsavel Técnico
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Judas adeu eSou a Francg'éco Carlos Ferreira
Presidents Membro Titular
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onathan Teixeira Costa Liganfi Manoel do Nascimento

Membro Titular Membro Titular
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