
Estado do Rio Grande do Su|

MunlC|P|O de　工biraiaras

REしATORIO TEcNICO DE MONITORAMENTO E AVALIACÅo

Proces§O Administrativo n9 439/2020　　　Termo de Colaborac害o n9 50/2019

OSC: Associacao de Pais e Amiros dos Excepcionais - APAE de lbiraiaras

Periodo: DEZEMBRO DE 2019, 」ANEiRO e FEVERE-RO de 2020.

VaIo=epassado no perfodo:

一06/12/2019: RS 14.790,29;

一18/02/2020: RS 14.790,29;

- 18/02/2020: RS 14.790,29.

Documentos apresentados: Requerimento′ =OtaS fiscais′ COmPrOVanteS banc5rios, reCibos,

guias de 「ecolhimento e relat6rios.

yERIFiCAC6ES E/OU D帥B輪AC重宝

1・ ReIat6rio de atividades e metas estabeIecidas no pIano de trabalho:

A OSC comprometeu-Se em utiiizar o recurso de R; 14.170,00 (quatorze miI cento

e Setenta reais)′ menSaImente com despesas de pagamento e encargos reiacionados a

manutenc§o do quad「o de pessoaI′ COmPOStO POr PrOfessores′ fisioterapeuta, aSSistente

SOCial′ faxineira e merendeira′ fonoaudi6loga e psic6Ioga.

Tamb6m se comprometeu a utilizar mensalmente′ COm materiais de expediente,

de escrit6rio e escolar pedag6gico′ bem como′ materiais vo-tados para a forma弟o de

PrOfissionais′ tantO Pe「manenteS quantO de consumo, OS quais s5o destinados aos aIunos e

PrOfissionais envolvidos, O Valor de R; 320,29 (trezentos e vinte肥ais e vinte e n。Ve

CentaVOS).
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Por fim′ POSSui como meta tamb6m, O emP「egO de recurso financei「o no valor de

R; 300′00 (trezentos reais) mensais com transporte′ Sendo que o montante e utiIizado para

PagamentO de combustiveI′ manutenCaO e PagamentO de seguro anuaI do veiculo que faz o

transporte dos usu計ios.

2・ Dos repasses:

Em reiat6rio expedido pela Tesouraria da Prefeitura MunicipaI de Ibiraiaras

(fis.66-67〉′ Verifica-Se O CumPrimento integral do disposto no item 2.1, do refe「ido Termo,

que trata dos repasses de recursos do Municipio para a APAE, referente aoエ生唾唾

Trimestre.

3. Da prestac5o de contas:

A OSC beneficiada apresentou a municipa=dade, COnforme determina o item 5.1

do Termo de Coiabo「ac§o n9 50/2019, OS Seguintes documentos:

.　Reque「imento(fi.02);

O Relat6rio descritivo do Tercei「o T「imestre que compreende os meses de Dezembro/塑塑

垣出立rQ e Fevereiro de 2020 (fls. 03-05);

●　ReIat6rio de pagamentos do mes de dezembro de 2019 (fi. 06);

●　C6pia dos comprovantes de pagame=tOS referentes ao mes de dezembro de 2019 (fis.07-

17〉;

O Relat6「io de pagamento do mes de血rleiro de 202Q (fis.18h

●　C6pia dos comprovantes de pagamentos referentes ao m全s dej旦哩iro de型型(fls.19-33h

'　Reiat6「io de pagamentos no mes defevereiro de 2020 (fl.34);

●　C6pia dos comprovantes de pagamentos referentes ao m合s de fevereiro de 2020 (fl.35-48);

●　Manifestac§o (fi・53) atendendo despacho (f一・52) e parecer da gestora (fl.50), enCam刷ando

OS eXtratOS bancarios referentes aos meses de垣zemb「o/2019言a=eiro e fevereiro/型

(fis. 60-6与).
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O Manifestacfo e documentos (fIs.71-78) atendendo despacho (f一・70) e parecer da gestora

(fIs'68-69)′ eSCIarecendo pagamentos 「eaiizados e, juntada de notas fiscais referentes ao

item transporte’「eferentes aos meses de坐z釦b「o/2019言aneiro e fevereiro/2Q型.

4. An甜se e deliberac6es:

Diante dos documentos apresentados observa-Se que houve o cumprimento da

meta referente ao哩鰹mento de p整理aL referente aos meses de dezembro/2019, janeiro

e fevereiro/2020′ OS quais compreendem o Terceiro T「imestre do Termo de Co-aboracao ng

50/2019′ eis que justificadas pe-a OSC e aceitas pe-a gestao da parceria, COnforme

manifestac§o e documentos de fIs. 71_78.

A OSC tamb全m demonstrou em seu re-at6rio desc「itivo (fI・03-05), COmO foram

reaiizados os atendimentos dos usuarios e suas fam鵠s′ bem como a integracao dos

meSmOS′ COm a COmunidade′ aI6m de pIanejamento e forma弟o aos seus profissionais.

Quanto a meta de utiIiza「 recurso mensaI no valor de R; 320,29 (trezentos e vinte

reais e vinte e nove centavos)′ Para CuSteio哩唾垂’houve o cumprimento integrai da

meta referente aos meses de dezembro/2019′ janeiro e fevereiro/2020, OS quais

COmPreendem o Tercei「o Trimestre do Termo de CoIaboracao n9 50/2019, tendo inciusive

justificado os recursos u輔zados para efetuar os pagamentos atraves da manifesta如e

documentos de fIs. 71-78′ COnSideras5es estas que s害o aceitas pe-a gestao da parceria.

Diante dos documentos comprobat6rios das despesas e relat6rios apresentados

Peia OSC′ referentes ao Terceiro Trimestre′ a qua- compreende os meses de

dezembro/2019′ janeiro e fevereiro de 2O20′ na PreSta9aO de contas, CumPriu

regularmente o Termo de Colaboracao n9 50′2019′ de acordo com o piano de Trabaiho

aPrOVado nos itens哩軸一e ma畦墜restando comprovado o alcance

das metas e resultados estabelecidos nos referidos documentos.

Com reIacao ao item蛙a OSC apresentou no mes de dezembro/2019,

duas notas fiscais (fi・16) as quais tota-izam R$ 449′40 (quatrocentos e quarenta e nove reais

e quarenta CentaVOS)′ POr6m a comprovac§o de pagamento se deu com uma transferencia
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(fI・17) no vaIor de R; 700′91 (SeteCentOS reais e noventa e um centavos), O quaI foi

esclarecido′ COnforme justificativa de fIs. 71-72 e notas fiscais de f一・74, atingindo a meta

PropOSta Para O referido mes.

Quanto ao m全s de janeirol2020, referente ao item虹れS哩唾, a nOta fisc。I

apresentada (fI・33)′ nO Vaior de R; 207′20 (duzentos e sete reais vinte centavos), COm Seu

reSPectivo comprovante de pagamento′ n害o atinge totaImente a meta proposta, e em Sua

justificativa nao apresentou comprovacao para o saido de壁L±2型(noventa e dois r。ais 。

Oitenta centavos)′ POr6m solicitou a viabiiidade de compensa弟o desta diferenca nos meses

em que a despesa foi maior e em caso de nao ser possiveI a compensacao′ requereu que

Seja encaminhado a guia para restituic5o ao erario.

Ainda sobre a presta弟o de contas do item ±r型哩do mes de fevereiro/2020,

a entidade apresentou justificativa 〈fIs. 71-72) e reapresentou as duas notas fiscais (fis.77-

78)′ Sendo uma emitida em o4/02/2020′ nO Va-or de R; 460,80 〈quatrocentos e sessenta

reais e oitenta centavos) e a outra emitida em ll/02/2020′ nO Va-or de R; 194,40 (cento e

nOVenta e quat「O reais e qua「enta centavos)′ tOtaIizando o vaIor de R$ 655,20 (seiscentos e

Cinquenta e cinco reais e vinte centavos)′ O qua- foi comprovado o pagamento atrav6s do

dep6sito de fI.75′ reStando saneado a meta financeira do m台s.

Todavia′ COm reia弟o a compensacao aImejada peia OSC, referente ao mes de

Janeirol2020′ SObre o item畦哩哩′ eSSe tema産foi o匝to de apreciac50 juridica,

inciusive em processo de prestacao de contas da mesma entidade′ COnforme pode ser

Observado no processo administrativo n9 899/2019 (f-s.131-136)′ O qua- esc-arece que ′′0

Valor que a entidade gastou num m台s′ em quantia superior ao vaIor do repasse, naO POde

Ser Obeto de reemboIso pela quantia repassada no m合s subsequente, eis que nao se trata

de compensacわ′′.

Assim′ nO Terceiro Trimestre houve o cumprimento parciaI da meta de

tranSpOrte・ devendo ser ressarcido ao municfpio o valor de R; 92,80 (noventa e dois reais

e Oitenta centavos)・ 「efe「ente ao sa-do remanescente do mさs de janei「o/2020 e

COmprOVado no referido processo′ em PraZO a Ser eStipuIado.
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fom a com。「OVa錯o do 「essa「cimentQ・ 「eSta an「ovada a DreStaC!fo de ∞ntaS上e

垣ma int鎚虫referente ao Terceiro Trimestre′ do TC ng 50/2019, de acordo com o pIano

de T「abaIho aprovado.

Ibiraia「as, 02 de setembro de 2021.

SAN丁OS

Agente Administrativo Aux掴ar

Matricula 3765-6

Gestora - OSC - Portaria 218/2020
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