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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Praça Henrique Pereira Donato, n". 90 - Centro
CNPJ nOI3.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/ fax: (77) 3451-8710

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer n": 001/2019

( ) Prestação de Contas Final

Valor da parcela repassado
(R$): 20.400,00

Valor da
com provadamente
(R$): 21.419,88

parcela
utilizados

N° Processo: 01

( X ) Prestação de Contas Parcial - Parcela 01,
02 e 03/2019 - FEAS/FMAS.
Número da Parceria:
001/2019

Período a que se refere a
prestação de contas: 2019

Período de Vigência:
10/07/2019 a 10/07/2020

Nome da organização:
Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos.

Objeto da parceria:
Serviço de proteção social especial de alta complexidade na oferta do serviço de acolhimento
institucional para idosos, na modalidade abrigo institucional, conforme condições fixadas neste
instrumento e seus anexos.

Valor total da parceria
(R$): 85.680,00

Contrapartida (R$):
1.020,00

Devoluções
(R$): 0,00

efetuadasValor da aplicação financeira
(R$):0,12

Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Atividade Meta PRESTAÇÃO REPASSE
R$ ATUAL ACUMULADO

R$ R$

1 - Acolhimento de pessoas e as famílias.
1.1 - Manutenção das atividades do Abrigo com
aquisição de gêneros alimentícios, produtos de
higiene e limpeza, fornecimento de água e 85.680,00 21.419,88 21.419,88
esgoto, energia elétrica, combustível, gás e folha
de salário.

TOTAL 85.680,00 21.419,88 21.419,88

Após a análise e emissão do parecer do Gestor desta parceria, do parecer da Comissão de
Monitoramento e Avaliação e/ou da Comissão de Avaliação e do parecer do Departamento de Controle
Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta
autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.

Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres,
constatou-se a presença de inconsistências dos elementos e formalidades exigidos pela legislação
vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos a pesar das inconsistências
comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a
realização do objeto. Sendo assim, considera-se regular com ressalvas em forma e conteúdo a
presente prestação de contas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Praça Henrique Pereira Donato, n". 90 - Centro
C Pl nOI3.982.640/0001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBl - BAHIA
Fone/ fax: (77) 3451-8710

A prestação de contas foi considerada:
( )Aprovada ( X ) Aprovada com ressalvas ( )Irregular

No caso de prestação de contas aprovada, ou aprovada com ressalvas, encaminha-se para baixa de
responsabilidade posterior devolução a Diretoria de Controle Interno para arquivamento. conforme
Instrução Normativa n": 04/2017; item 10.

Data:
03/03/2020

José Francisco C. De C. Donato
Secretário Municipal de

Assistência Social

Nome do Administrador:

Observações:
• Nas situações consideradas regulares haverá a baixa da responsabilidade. Nas situações irregulares o
beneficiário será bloqueado no sistema para recebimento de novos recursos;
•• Uma cópia deste documento deverá ser enviada a organização parceira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Praça Henrique Pereira Donato, n". 90 - Centro
CNPJ nOI3.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

Fone/ fax: (77) 3451-8710

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer n": 001/2019 N° Processo: 001 Data Recebimento da Prestação de
Contas na DCI: 18/02/2020

De: Controlàdoria Municipal
Para: José Francisco C. De C. Donato - Secretário Municipal de Assistência Social.

( X ) Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? I ( ) Prestação de Contas Final
01, 02 e 03/2019 - FEAS/FMAS.

Número da Parceria: Período a que se refere a prestação Período de Vigência:
01/2019 de contas: 2019 10/07/2019 a 10/07/2020

Nome da organização: Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos.

Valor total da parceria (R$): Valor da parcela repassado (R$): Valor da parcela comprovadamente
85.680,00 20.400,00 utilizados (R$): 21.419,88

Valor da aplicação financeira (R$): Contra partida (R$): Devoluções efetuadas (R$):
0,00 1.020,00 0,00

Da análise do processo de prestação de contas em epigrafe, após diligência ao responsável, não restaram
impropriedades, contudo algumas observações:

a) Balancete de Prestação de Contas - no pagamento da Embasa mat. N° 84307935 a emissão da NF é 07/01/2020 e
foi informado 10/01/2020;

b) Salários dos funcionários Dirce Santos e Rubneval Crispim de Oliveira foram pagos fora do prazo previsto no art.
459, § 10, da CLT, isto é, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido;

c) Férias dos funcionários Licia S. Moura e Rubneval Crispim de Oliveira foram pagos fora do prazo previsto no art.
145, CLT, qual seja o pagamento da remuneração das férias serão efetuados até dois dias antes do inicio do
respectivo período:

d) As Notas Fiscais nO582 e 583 do fornecedor Márcio P Souza EPP, foram emitidas após emissão do cheque, e atesto
posterior ao pagamento. O pagamento tem que ocorrer quando ou posterior o recebimento dos bens e serviços e
emissão da Nota Fiscal;

e) Ficou R$ 0,12 de saldo a ser aplicado na próxima parcela.

Damos o parecer regula com ressalva.

Obs.: O processo de prestação de contas consta de 236 páginas.
Data: Nome dos analistas: Assinatura do ~alista:

~
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20/02/2020 Charles Rodrigues da Silva

~ rlgutsda Silve
~ontfolador Municipal

~anamb'. Ro"-
Lucivaldo Alves Nascimento

lu I~Ido AI,es Nascimento
Assis. Administrativo IV

Controle Interno
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