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ANTONIo CARLOS FILHO, Contador da PrefeituraMunicipatde Tabapuã,
CRCSP no 1SP129.910/O-0,
em observâncìaa atribuiçãoestabelecidana sessão no XIV e para
fins do art 370 das Instruçõesno o2t2ooï do EgrégioTribunal
de Contasdo Estadode
Paulo - Area Municipal,apos a devida análiãe,-apresãnta presente pAREGER, São
o
com
relaçãoa Prestaçãode Contas da SubvençãoSocial concedida
a AssociaçãoBeneficente
de Tabapuãacima escrita,doravantedenominadaentidade,correspondente
ao exercíciode
2013,conformesegue:
d e e

da

forma

A comprovaçãodos recursosrecebidosfoi entregueintempestivamente,
em 26 de
março de 2014, apos a PrefeituraMunicipalter notificadoa Instituição,
conformedispõe o
item Vll do art. 49 das lnstruções0212008do Tribunalde Contasdo Êstado
de São paulo, e
cujo prazolegalé 31tOSt2O13.
Questionada,a Instituiçãoalegoudificuldadestécnicase escassezde pessoalpara
o atendimentode referidaexigênciae que o atraso ocorreu somente em razâo
disso. A
Prefeituraaceitoua justificativaem razáode que sabe da situaçãofinanceirado Hospital
e
assimsendo relevoua impropriedade
apresentada.
Apesar do atraso, a prestação de contas foi regularizadae a sua elaboração e
formalizaçãoatendeu aos moldes exigidos pela Prefeiturae conforme dispõe as lnstrúções

oa20a8

Os valoresforam repassadosdentro do exercício,sob a Fonte de Recursos01 Tesouro,na seguinteconformidade:

ffi

Data
10t06t2013
10t07t2013
09/08t20't3
14t09t2013
14t1At2013
11t11t2AB
19t11t2013

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
110.420,00
107.737,50
114.340,00
11 3 . 0 2 0 , 0 0
113.027,5A
11 3 . 3 4 0 , 0 0
4.980,00

o tïnb,
11t12t2013
14t01t2014
Juros
Total

R$ 118.340,00
R$ 119.190,00
R$
19,43
R$ 914.414,43

os Valores recebidospela Entidadeforam integralmentee
comprovadosmediante
documentosfiscaisregulares.
Foram mantidosem conta correntebancáriaespecíficaaberta para
tal finalidade;
os depósitos coincidem com os repasses efetuados e
os saques correspondem aos
pagamentosfeitos.
Houve aplicaçõesno mercadofinanceirodos recursosrecebidos
em razãodo uso
imediato.
Tendo em vista que os valoresforam corretamentee integralmente
aplicados,não
houvesaldossujeitosà devolução.

A referida ENTIDADEencontra em pleno e regularfuncionamento,
devidamente
constituída,estabelecidaà Rua Adinael Moreírano 16831Centro, na
cidade de Tabapuã*
SP
Apresentoujunto à documentaçãoda prestaçãode contas:
- Atestadode funcionamentofirmadopor Auioridade
Municipalsobre o seu regular
funcionamento.
- Certidão.válida
fornecÍdapelo Ministérioda Justiçado qual constaa apresentação
do RelatorioAnual de Serviçospara fins de manutençãodo título de Utilidadepública
Federal.
- Certidãofornecidapelo Ministériodo Desenvolvimento
Sociale Combateà Fome
- ConselhoNacionalde AssistênciaSocial, qual
da
comprovaque a Entidadeprotocolizou
tempestivamentepedido de renovação do CEAS - certificado de Entidade
de Fins
Filantropicos.
E Declaradade UtilidadePúblicaMunicipal,Estaduale Federale gozade bom
conceitoperantea opiniãopúblicalocal e regional,em razáodos relevantesserviçosque
prestana sua área de atuacão.

E uma associaçãocivil sem fins lucrativos,sem termo prefixo para sua duração,
que será indeterminada, a qual oferece tratamento permanente aos associados
necessitados,assim como a todos os doentes, indigentes ou não, independentede
contribuiçãoa SeguridadeSocíal,sem distinçãode naóionalidade,religião,cor, idade ou

SEXO.

O Estatutoda Entidadeencontra-searquivadojunto ao 20 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 C P J, em 1910112004
Tem como finalidadeEstatutária,conformeconstado art. 3ode seu Estatuto:

- construir, manter, administrar
e desenvolverum hospital, rm como outros
estabelecimentos
que venha a criar ou receber:
- dispensar assistência
médico-hospitararaos enfermos e acidentados,
gratuitamenteou não de acordocom as suas posses:
- prestarassistênciasocialaos
desvalidos,idosos,albergadose criançascarentes;
- promover entretenimento, palestras
sociais e educativas e cursos
profissionalizantes.
Consta no parágrafo30 do ar1.17, que as Subvenções
e doaçõesrecebidasserão
aplicadasnas finalidadesa que estejamvinculadas_
* r
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Conforme o Plano de Trabalho proposta pela Entidade
e conforme a Lei
autorizadorano 2 401' de 23 de maio de 2013, o objeto de gasto
foi para atendimentode
cUsTElo, para a prestaçãode serviçosna área oe sáúoe,
voltadosao atendimentomédicohospitalarda população.
o Municípiode Ïabapuã não possui hospital,a Rede de Saúde pública
mantida
pela Prefeitura,não dispõede atendimentoespecializado
tal qual apresentado,motivo pelo
qual, tendo em vista o alto custo para se implementar
referidoatendimento,pautou-sepela
economicidade'subvencionando
a Entidadee obtendoum custo-benefício
importante.
Foi apresentadojuntamente com a Prestaçãode contas, o Relatório
de Atividades
Desenvolvidas
em Exercíciosanteriores,demonstrando,a Entidade,que as suas
atividades
coincidiutotalmentecom aquelasdescritasnas suas atividadesestatuiárias.
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 programas
e
ações governamentais
estabelecidaspelo MunicÍpioem seu planejamento.

A documenl?çaofiscaldos gastos realizadose tambémo BalançoAnual com suas
demonstraçõescontábeisdemonstraramconsistênciae regularidade ir"
contabilização,
estandoem consonânciacom as normascontábeisvigentes.
"*

Vl!) i =D?gonformld?9e dos sastos à? no-rTas serais sobre licitações e contratos
administrativosdefinidosna Lei Fe
. e alteracões
As despesas realizadas com recursos repassados atenderam as normas
pertinentesaplicáveisá espécie.
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As aplicaçõesfeitas com os recursos oriundos da subvençãoconcedidaforam
destinadasà materialde consumo,serviçosde terceirose pagamentode pessoalonde
se
verificouo regularrecolhimentodos encargostrabalhistas.
A Entidade demonstroumediante documentoshaveis, que se encontra regular
perante os orgãos oficiais,tais como: FGTS, PrevidênciaSociale Receita Federal.

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 documentos constam a informação de que as despesas
foram realizadas especificamentecom recursos oriundos de suúvençâo social concedida
pela PrefeituraMunicipalde Tabapuã e também constam carimbosde ;copia fiel do original"
com assinaturado responsávelpela Entidade.
CONCLUSÃO:
CONSIDERANDOo que conta no presenterelatorio,e tendo em vista que, segundo
a minhaanálise,a ASSOCIAçÃOBENEFICENTEDE TABAPUÃatendeuaos princípiosda
legalidade,impessoalidade,moralidade,publicidade,eficiênciae economicidadequanto à
utilizaçãodos recursosobjeto da subvençãosocial concedidaconformea Lei Municipalno
2.401, de 23 de maio de 2013, no valor de Rg 914.414,4j (novecentose quatorze mil,
quatrocentose quatorze reais e quarenta e três centavos) no período de maio a dezembro
dO ANOdC 2013, CMitOPARECER FAVORÁVEL A APROVAçÃO ON PRESTAçÃO Or
CONTAS, RECOMENDANDOa Entidade beneficiaria,que cumpra impreterivelmenteo
prazo concedido para a prestação de contas dos recursos recebidos, nos proximos
repasses.
A ciência da Sr. Prefeito Municipal, para homologação, conclusão e arquivamento do
processo.
PrefeituraMunicipalde Tabapuá,27de marçode 2014.
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ANTOÈ.rpCÀ*OS FILHO
ContadorCFb í spr 29.91o/o-o
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 27 de marcode 2O14
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JÀIIIIL SERON
PrefeitoMunicipal
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