PARECERCONCLUSIVOANUAL DE REPASSEAO TERCEIROSETOR
OnCÃO COUCeSSOn:_Prefeitura
Municipatde Tabapuã- Sp
ESPECTE
DE REPASSE:SUBVENÇÃOSOCtnl
E N T I D A D EB E N E F I C I Á R I A :
ASSOCTAçÃOBçNçHCENïE DE TABAPUÃ
Rua AdnaelMoreira,1683- Centro- Cep.15880-000
Tabapuã-SP
-07
CNPJ. 7 1.981.476/0001
ANTONIO CARLOS FILHO, Contadorda PrefeituraMunicipalde Tabapuã,CRCSP no 1SP129.91010-0,
em observânciaa atribuiçãoestabelecida
na sessãono XIV e para
fins do art. 370 das Instruçõesno O2|2OO8
do Egrégioïribunal de Contasdo Estadode São
Paulo * Area Municipal.apos a devida análise, apresentao presente PARECER, com
relaçãoa Prestaçãode Contas da SubvençãoSocial concedidaa AssociaçãoBeneficente
de Ïabapuã acimaescrita,doravantedenominadaentidade,correspondente
ao exercíciode
2013,conformesegue.
l)- Do prazo de entreqa da Prestação de Contas recebimento e da forma de
apresentaçãoda prestação de contas:
A comprovaçãodos recursosrecebidosfoi entregueintempestivamente,
em 09 de
dezembrode 2013, apos a PrefeituraMunicipalter notificadoa Institurção,
conformedispõe
o itemVll do art.49 das lnstruções02/2008do Tribunalde Contasdo Estadode São Paulo,
e cujo prazolegale 3110512013.
Questionada,a lnstituiçãoalegoudificuldadestécnicase escassezde pessoalpara
o atendimentode referidaexigênciae que o atraso ocorreu somente em razáo disso. A
Prefeituraaceitoua justificativaem razáo de que sabe da situaçãofinanceirado Hospitale
assimsendorelevoua impropriedade
apresentada.
Apesar do atraso, a prestação de contas foi regularizadae a sua elaboração e
Tormalizaçào
atendeuaos moldesexigidospela Prefeiturae conformedispõe as Instruções
02t2008
ll) - Dqs valore_srepassad_o_s,*comprovadog
e saldos suieitgs a devoluçã9:
Os valoresforam repassadosdentro do exercício,sob a Fonte de Recursos01 Tesouro,na seguinte conformidade.

Data
07t02t2013
08t03t2013
09t04t2013
10t05t2013
ïotal

Valor
R$ 94 900,00

R $ q4 ?nn nn
R$ 97.400,00
R$ 92 100,00
R$ 378.704,04
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Os Valoresrecebidospela Entidadeforam integralmente
aplicadFffitro
exercíciofinanceirode 2013,comprovadosmediantedocumentosfiscaisregulares.

do

Foram mantidosem conta correntebancáriaespecÍficaaberta para tal finalidade;
os depósitos coincidem com os repasses efetuados e os saques correspondemaos
pagamentos
feitos.
Não houve aplicaçÕesno mercadofinanceirodos recursosrecebidosem razão do
uso imediato.
Tendo em vista que os valoresforam corretamentee integralmenteaplicados,não
houvesaldossujeitosà devolução.
lll) - Da localizaçãoe do reoularfuncionamentoda ENTIDADE:
A referidaENTIDADEencontra em pleno e regularfuncionamento,devidamente
constttuída,
estabelecida
à Rua AdinaelMoreirano 1683,Centro,na cidadede TabapuãSP
Apresentoujunto à documentaÇão
da Prestaçãode Contas:
- Atestadode funcionamentofirmadopor AutoridadeMunicipalsobre o seu regular
funcionamento.
- Certidãoválìdafornecidapelo Ministérioda Justiçado qual constaa apresentação
do RelatorioAnual de Serviçospara fins de manutençãodo título de UtilidadePública
Federal.
- Certidãofornecidapelo Ministériodo Desenvolvimento
Sociale Combateà Fome
- ConselhoNacionalde AssistênciaSocial,da qual comprovaque a Entidadeprotocolizou
tempestivamentepedido de renovação do CEAS - Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos.
E Declaradade UtilidadePúblicaMunicipal,Estaduale Federale goza de bom
conceitoperantea opiniãopúblicalocal e regional,em razãodos relevantesserviçosque
prestana sr;a areade atuação.
lV) - Da Finalidade Estatutáriada Entidade Beneficiada:
E uma associaçãocivil sem fins iucrativos.sem termo prefixopara sua duraçâo,
que será indeterminada, a qual oferece tratamento permanente aos associados
necessitados,assim como a todos os doentes, indigentesou não, independentede
religião,cor, idade ou
contribuiçãoa SeguridadeSocial,sem distinçãode nacionalidade,
SEXO.

O Estatutoda Entidadeencontra-searquivadojunto ao 2o Oficialde RegistroCivil
Títulos e Documentos da Comarca de Catanduva-SP,protocolado e registrado em
microfilmesob no 692, no Livro "A" em 1910112004,
e registradosob o no 3 do livro A do
R.CP J, em 19/01/2004
Tem como finalidadeEstatutária,conformeconstado art. 30de seu Estatuto:
- construir, manter, administrare desenvolverum hospital, bem como outros
que venha a criarou receber;
estabelecimentos
- dispensar assistência médico-hospitalaraos enfermos . e acidentados,
gratuitamenteou não de acordocom as suas poslied,
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- promover entretenimento, palestras sociais e
profissionalizantes.

educativas e

cursos

Consta no parágrafo3o do art..fi, que as Subvençõese doaçõesrecebidasserão
aplicadasnas finalidades
a que estejamvinculadas.
V) - Quanto à descricão do obieto dos recursos repassados. dos resultados
alcânçados e a economicidade obtida em relacão ao previsto no proqrama
qovernamental:
Conforme o Plano de Trabalho proposta pela Entidade e conforme a Lei
autorizadora
no 2.380,de 16 de janeirode 2013,o objetode gastofoi para atendimento
de
CUSTEIO,paraa prestaçãode serviçosna âreade saride,voltadosao atencJimento
médicohospitalar
da população.
O Municípiode Tabapuà nâo possui hospital,a Rede de SaÉrdePúbficamantida
pela Prefeitura,não dispõede atendimentoespeciailzadotal qual apresentado,motivo pelo
qual,tendoem vistao alto custopara se implementar
pautou-sepela
referidoatendimento,
economicidade,
subvencionando
a Entidadee obtendoum custcl-benefício
importante.
Foi apresentadojuntamentecom a Prestaçãode Contas,o Relatoriode Atividades
Desenvolvidasem Exercíciosanteriores,demonstrando,a Entidade,que as suas atividades
coincidiutotalmentecom aquelasdescritasnas suas atividadesestatutárias.
Conforme demonstrada na documentaçãoapresentadaa entidade atendeu a
demanda mediante a prestação de serviços na área de saúde pública à população
compreendendoo atendimentode urgênciae emergência24 horas.
As atividadesfim desenvolvidaspela entidade coincidiramcom os programase
açõesgovernamentais
estabelecidaspelo Municípioem seu planejamento.
Vl) - Da regularidadedos qastos efetuados e a sua perfeita contabilizacão:
A documentação
fiscaldos gastosrealizadose tambémo BalançoAnualcom suas
demonstraçõescontábeisdemonstraramconsistênciae regularidadeem sua contabilização,
estandoem consonânciacom as normascontábeisvigentes.
Vll) - Da Conformidade dos qastos às normas qerais sobre licitacões e contratos
administrativos definidos na Lei Federal no 8.666.de 2í de iunho de í993. e alteracões
pgsjqtt-gr9-9;
As despesas realizadas com recursos repassados atenderam as normas
pertinentesaplicáveisá espécie.
Vlll) - Da reqularidadedos recolhimentosde encaroos trabalhistas:
As aplicaçõesfeitas com os recursos oriundos da subvençãoconcedidaforam
destinadasà materialde consumo,serviçosde tetçeirose pagamentode pessoalonde se
verificouo regularrecolhimentodos encargos trffilhistas
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A Entidade demonstroumediante documentoshaveis, que se encontra regular
peranteos órgãosofíciais,tais como: FGTS,PrevidênciaSocíale ReceitaFederal.
lX - Quanto à autenticidade dos documentos apresentados:
Os documentosapresentadoscorrespondemaos originaisapresentados,no ato da
apresentaçãoda prestação de contas, a beneficiáriaapresentou conjuntamentea via
originalpara conferência,o que foi confirmadopela Municipalidade.
Observou-se,que nos documentosconstam a informaçãode que ãs despesas
foram realizadasespecificamentecom recursosoriundosde subvençãosocial concedida
pela PrefeituraMunicipalde Tabapuãe tambémconstamcarimbosde "copiafiel do original"
com assinaturado responsávelpela Entidade.
CONCLUSÃO:
CONSIDERANDO
o Qgecontano presenterelatorio,e tendoem vistaque, segundo
a minha análise,a ASSOCIAÇÃOBENEFICENïE DE TABAPUÃatendeuaos princípiosda
legalidade,impessoalidade,
moralidade,publicidade,
quanto à
eficiênciae economicidade
utilizaçâodos recursos objeto da subvenção social concedida conforme a Lei Municipal no
2.380,de 16 de janeirode 2013,no valorde R$ 378.700,00(trezentose setentae oito mil e
período de janeiro a abril do ano de 2013, emito PARECER
:qt"e1ït9t_reais) no
FAVORAVEL A APROVAÇAO DA PRESTAçÃO OC CONTAS, RECOMENDANDQA
Entidadebeneficiaria,
que cumpraimpreterivelmente
o prazoconcedidoparaa prestaçãode
contasdos recursosrecebidos,nos proximosrepasses.
A ciência da Sr. PrefeitoMunicipal,para homologação,conclusãoe arquivamentodo
processo.
PrefeìturaMunicipalde ïabapuâ, 1Ode fevereirode 2A14.
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ANTONTO\CIIRLOS
FTLHO
Gontador c{çl;gP 1 29.I 10/O-0

Tendo em vista a comprovaçãoapresentada,a análise e o parecer apresentado,tomo
ciência, concordo com o Parecer apresentado,APROVO e HOMOLOGO a presente
prestaçãode contas e autorizoo seu arquivamento.
Em 10 de fevereirode 2014.

JAMIL SERON
PrefeitoMunicipal
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