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PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Em atendimento à legislação que disciplina a parceria do Município com organizações
sociais no âmbito da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, apresentamos as informações
referentes à execução do Termo de Colaboração n°008/2019, para fins de transparência da
gestão, comprovação do acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados no ano de
2019 (de 10/04/2019 a 31/12/2019), no âmbito das competências da Unidade Gestora. A
estrutura deste Parecer Conclusivo atende ao contido no Artigo 189 da Instrução Normativa n°
002/2016 com as alterações da Resolução n° 3 de novembro de 2017 do Tribunal de Contas do
Estado de SP.

I  - A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA.
DESCREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO:

A Associação Católica Beneficente Sagrado Coração de Jesus, funcionou em 2019 no seguinte
endereço: Rua Salvador Bernal Gonzaiez, 720 - Jardim Paulistano -Franca/ SP. Com base no

artigo 2° do Estatuto Social de 24 de janeiro de 2019, a Organização Social tem como objetivos.
Finalidade Estatutária: A Associação tem a finalidade precípua de promover a assistência social e
educacional a crianças, adolescentes e idosos, sem distinção de raça, Cor, credo religioso ou político,
sexo e condição social, bem como a proteção social, que visa a garantia da vida, à redução de danos e
a prevenção da incidência de riscos, com ênfase na defesa de seus direitos:

I- proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice;
II- amparar as crianças e os adolescentes carentes;
III- defender direitos, visando a garantia do pleno acesso aos direitos no conjunto das pro
visões socioassistenciais;
IV- mobilizar pessoas, famílias, comunidades e instituições, visando estabelecer os meios
adequados e propicies ao desenvolvimento físico, mental, morai, espiritual e social das crian
ças e dos adolescentes, e condições de liberdade e dignidade;
V- articular com as organizações governamentais e nâo governamentais dedicadas ao
planejamento e à execução de programas de atendimento, proteção e apoio sócio-educativo,
para efetivação das prerrogativas asseguradas no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem
como em toda a normativa internacional;

VI- promover estudos sistemáticos sobre as conseqüentes transformações sociais, éticas,
econômicas e políticas da realidade brasileira, que Interferem na vida das crianças e dos ado
lescentes;
VII- executar serviços de assessoria e apoio técnico-administrativo para entidades e outros
agentes do desenvolvimento integral da criança e do adolescente;
VIII- promover e manter programas alternativos de atendimento direto, adequados ás ne
cessidades de crianças e adolescentes em situação de risco;
)X- cooperar para que as crianças e adolescentes recebam assistência alimentar, educa
cional, social, parafamilíar, sanitária, médico-odontològica, formação moral e cívica e proteção
de seus direitos, em regime aberto ou semi-internato;

X- promover e assistir socialmente as pessoas enfermas em comprovada estado de ca
rência;
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XV- realizar atividades recreativas, físicas e lúdicas, bem como prevenção de fatores de
risco para os idosos;
XVI- agir em defesa dos direitos dos idosos a uma assistência completa e digna da pessoa
humana;
XVíí- promover e divulgar o trabalho do voluntariado e da sua importância para a sociedade
inclusive pelo desenvolvimento de programas de treinamento profissional e capacitação de
voluntários:
XVIII- buscar recursos financeiros, mediante promoções e reivindicações de verbas, na forma
da lei.

Parágrafo Único. A Associação não distribui entre os seus associados, conselheiros, direto
res, administradores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, exce
dentes operacionais, brutos ou Hquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participa
ções ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os
aplica integralmente na consecução de seu respectivo objeto social, de forma imediata ou por
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
XI- promover e assistir socialmente as famílias em estado de carência através de doação
de gêneros alimentícios, medicamentos, materiais de construção, ajuda conjunta em regime
de mutirão e outras ações que se fizerem necessárias, de acordo com a capacidade e os re
cursos da Associação;
XII- atender em sua sede, aos idosos e a seus familiares que necessitem de auxílio de or
dem material, psicossocial ou jurídica;
Xlii- realizar eventos para orientação e estímulo aos idosos e aos seus familiares;
XIV- realizar ações relativas à alimentação saudável e suplementos alimentares;

Objeto da parceria: Formar turmas para aulas de recreação esportiva na área de participação
para ter uma vida ativa e saudável, oportunizando uma qualidade de vida melhor e acesso a

atividade orientada.

Objetivo Geral: Fomentar e democratizar o acesso a prática recreação esportiva, através de
núcleos dirigidos a crianças e adolescentes, com vistas a garantir o direito constitucional
previsto no artigo 217 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 246 e 267 da Constituição
do Estado de São Paulo de 1989, promovendo dessa forma a inclusão social, a saúde a

preservação de valores morais e o civismo, bem como a valorização das raízes e heranças
culturais, a conscientização de princípios socioeducativos, a aquisição de valores de direitos e
deveres, a solidariedade, o aprimoramento do desenvolvimento psicomotor e a melhora do

condicionamento físico.

Objetivo Específico: Promover aulas de recreação esportiva de forma gratuita a crianças e

adolescentes com idade entre 07 a 14 anos de ambos os sexos e oportunizar a prática

esportiva por meio de técnicas que estimulem práticas saudáveis.
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II - RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS. IDENTIFICANDO NÚMERO. DATA E VALOR
DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO. POR FONTE DE RECURSOS. BEM
COMO. OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS:
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III - DATAS DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. BEM COMO A APLICAÇÃO
DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE
FINALIDADE:

Atestamos que o relatório anual de prestação de contas final foi entregue em 31/01/2020,
havendo devoluções devidamente corrigidas pela caderneta de poupança, sendo que a
entidade apresentou a prestação de contas parcial durante o exercício de 2019.

IV - OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE. A DEVOLUÇÃO DE SALDOS

OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE:
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Resultado da Correção peta Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Datâmidal O i/O 1/2020
Data final 07/04/2020
valor nominai R$ 296,24 (REAL)
Regra de correção Wova

Dados calculados

índice de correção no periodo 1,00764140
Valor percentual rorrespondente 0,764140%

Valor corrigido na data final ft$ 29ê,5Ú (RèAL)
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V - SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS
PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS. BEM
COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS. INDICANDO O CUMPRIMENTO DO PLANO DE

TRABALHO. COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUCÃO OU

EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS: (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO
N°03/2017)

Não há conhecimento de apontamentos pelo gestor, que indiquem que as atividades
desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas são incompatíveis
com as metas propostas, bem como com os resultados alcançados. Tendo seu cumprimento
sido verificado pelo gestor que não manifestou situações de inexecução ou extrapolação das
metas pactuadas.

VI - O CUMPRIMENTO DAS CLÃUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A
REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA:

Não foram verificados indícios de descumprimento das cláusulas pactuadas ou
descumprimento da regulamentação que rege a matéria.

VII - A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO.

ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR ÍA):

A documentação fiscal dos gastos realizados e também o Balanço Anual com suas
demonstrações contábeis, demonstraram consistência e regularidade em sua contabilização,
estando em consonância com as normas contábeis vigentes.

VIII - QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÃRIA. DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO
DO AJUSTE. BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR (A) A QUE SE REFEREM:

Os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, o tipo
de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador (a) a que se
referem.

IX - A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS.

QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL:

A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas foi verificada através de Consulta
de Regularidade do Empregador - CRF perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS e consulta de regularidade fiscal junto à Fazenda Nacional expedida em conjunto pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e pela Receita Federal do Brasil - RFB, que
certifica a situação fiscal do contribuinte, pessoa física ou jurídica, perante a Fazenda Nacional,
em relação aos débitos previdenciários e aos não previdenciários inscritos em Divida Ativa da
União (DAU) pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aos débitos previdenciários eaos
não previdenciários administrados pela Receita Federal do Brasil. / /
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X - o ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE. IMPESSOALIDADE.
MORALIDADE. PUBLICIDADE. EFICIÊNCIA. MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO:

Não foram verificadas situações que atentem contra os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

XI - A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO
ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO IA) CONCESSOR IA). COM INDICAÇÃO DO NOME
COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÃVEIS:

Informamos a existência e o funcionamento regular do Controle Interno deste Órgão Concessor,
devidamente instituído pela Lei Municipal n° 8.098 de 08 de julho de 2014, tendo como
responsável o Senhor Administrador de Controles Internos: Eder Batista Gomes - CPF:
226.300.958-27

XII - INDICAÇÃO QUANTO Ã REALIZAÇÃO DE VISITA IN LOCO PELO ÓRGÃO OU
ENTIDADE CONCESSOR (A). QUANDO HOUVER.

As visitas in loco foram realizadas pela equipe de Monitoramento e Gestor ficando os relatórios
arquivados nas pastas físicas das Organizações da Sociedade Civil.

CONCLUSÃO:

CONSIDERANDO o que consta no Relatório Técnico final da Comissão de Monitoramento e do
Gestor, juntamente com o presente parecer a Associação Católica Beneficente Sagrado
Coração de Jesus, cumpriu de forma satisfatória as metas propostas no plano de trabalho,
emito PARECER FAVORÃVEL quanto a utilização dos recursos objeto do Termo de
Colaboração - Esportivo concedido conforme a Lei Municipal n° 7.998 de 20 de fevereiro de
2014 e Lei Federal n°13.019 de 31 de julho de 2014, no valor de R$ 67.640,00
À ciência do Sr. Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, para homologação,
conclusão e arquivamento do processo.

Franca, 02 de aét^l de 2020.

Jocely de/Paufa Mendes
Diretora Acjranistrativa e Financeira

FEAC
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Tendo em vista a comprovação apresentada, a análise e o parecer apresentado, APROVO E
HOMOLOGO a presente prestação de contas. Isto posto, e nada mais havendo a providenciar,
arquive-se e mantenha-se à disposição do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Franca, 02 de abril de 2020.

C^teTlo
da FEAC.
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