
Prefeitura Municipal de Assis 
Paco Municipal "Professora Judith de Oliveira Garcez" 

Av. Rui Barbosa, 926— Centro - PABX (018) 3302-3300-FAX (018) 3302-3300—CEP 19814-900—Assis-SP 

PARECER CONCLUSIVO 

Recebemos em 01/02/2019 o Processo de Prestaçao de Contas, referente aos recursos 
repassados no exercIcio de 2018 por essa municipalidade a Organizacao da Sociedade 
Civil FUNDAçAO FUTURO, inscrita no CNPJ 03.586.496/0001-15, Localizada na Rua 
João Pessoa, n. °  5013, CEP: 19806-000, neste municIpio. 

A referida OSC funcionou regularmente durante o exercIcio de 2018. 

A FUNDAçAO FUTURO é uma entidade sern fins lucrativos, fundada em 25/08/1999, 
que tern por finalidade, conforme o artigo 2° do Estatuto Social, orientar e promover 
criancas e adolescentes, para lhes facultar o desenvolvirnento fIsico, mental, moral, 
espiritual e social em condicoes de liberdade e dignidade. 

A Prestaçao de Contas entregue estava devidamente instruIda corn documentos 
cornprobatôrios, os quais foram analisados e encontrarn-se técnica e forrnalmente 
reg U lares. 

Durante o exercIcio de 2018, foi repassado para OSC, através do Fundo Municipal dos 
Direitos da Crianca e do Adolescente, o valor montante de R$ 30.000,00 (trinta e urn mu 
reais), oriundos de recursos abatidos do Imposto de Renda de Terceiros através de 
doacoes a entidades, de acordo corn demonstrativo abaixo. 

Empenho 	1 Extra Orcamentar,o Data do Pgto Valor Fonte de Recurso 

3303/2018 25110/2018 30.000,00 FUMCAD/Municipal 

Total 30.000,00  

Ao valor repassado não foi acrescido valor de rendimento de aplicacao financeira 
durante o perIodo, tendo sido apresentados comprovantes de despesas no valor de 
R$18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais), sendo devolvido aos cofres püblico o valor 
de R$ 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais), no dia 12/09/2019. 

O valor repassado foi ernpenhado corno Despesa Extra Orcarnentaria, de acordo Os 
oficios de solicitaçao enviados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente dessa rnunicipalidade, devidarnente autorizado pelo art. 260 da Lei Federal 
n. °  8069 de 13/07/1990, que dispOe sobre o Estatuto da Crianca e do Adolescente e dá 
outras providências. 

Corn base na Lei Federal 13.019/2014, foi formalizado o ajuste através do Terrno de 
Colaboracao n. °  002/2018, assinado em 03/10/2018, decorrente da Dispensa de 
Chamamento PUblico realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente. 

o objetivo do repasse foi custear a Manutencao dos Servicos prestados pela Entidade 
Beneficiária para execucao do Projeto FortalecV VInculos e Qualificacao que visa 
atender Os adolescentes, suas famIlias e a coidade, promovendo o retorno e a 
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permanência escola, a formacao educacional, técnica profissional e encaminhamento 
para o mundo do trabalho. 

Os registros contábeis apresentados pela OSC beneficiária evidenciaram a perfeita 
contabilizacao das transacoes realizadas, assim como observaram as normas 
regularnentadoras da matéria. 

Os comprovantes de gastos contem a identificacao da Entidade e do respectivo ajuste e 
conferem corn os originals apresentados. 

A análise dos documentos apresentados evidenciou a regularidade da aplicacao dos 
recursos püblicos em conformidade corn o objeto do repasse. 

A OSC Beneficiária encontra-se regular perante os recolhimentos dos encargos 
trabaihistas de seus funcionários. 

O recurso repassado através do TERMO DE COLABORAçAO N.° 02/2018/CMDCA 
destinou-se a despesas de caráter suplementar da OSC Beneficiária e atendeu aos 
princIpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
economicidade. 

A Prefeitura Municipal de Assis tern regulamentado o Controle Interno através da 
Portaria 32.196/2017, que designa como responsável o servidor Flávio Herivelto 
Moretone Eugênio - CPF 060.372.008-07. Enquanto que a Entidade Beneficiária é 
fiscalizada através do Conseiho Fiscal, representado pelos membros: Ricardo Dimas 
Filho - CPF 110.751.238-79, Carlos Augusto Benelli - CPF 055.629.138-79, Rudney 
Martins da Silveira - CPF 002.031.968-13. 

Corn base nas consideracOes acima e demais docurnentos comproatOrios, conclulmos 
pelo PARECER FAVORAVEL a aprovaçao da aplicaçao dos valojs repass€ki a tItulo 
de Termo de Fomento, durante o exercIclo de 2018 a referida9SC. -.---- 

Assis, 16 de Setembro de 2018. 

José Atf10  Fernandes 
45re)4b Municipal 
C9c 004.959.018-90 


