
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Praça Henrique Pereira Donato, n°. 90 - Centro
CNPJ nOI3.982.64010001-96

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fonel fax: (77) 3451-87\0

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer n": 002/2019 N° Processo: 002 Data Recebimento da Prestação de
Contas na DCI: 08/05/2020

De: Controladoria 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
04, 05 e 06/2019 - FEAS/FMAS.

Número da Parceria: Período a que se refere a prestação Período de Vigência:
01/2019-DPCP-PMG 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
42.840,00 20.400,00 utilizados (R$): 20.651,08

Valor da aplicação financeira (R$): Contrapartida (R$): Devoluções efetua das (R$):
258,92 510,00 0,00

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

a) Cargo de Dalvani Pereira Menezes Oliveira e Rubnevbal Crispim de Oliveira divergentes do cargo descrito na CTPS;
b) Número da N.F. nO595 de Márcia Pereira Souza-EPP d[ferente no balancete de prestação de contas de recursos.

Damos o parecer regula com ressalva.

Obs.: O processo de prestação de contas consta de 232 páginas.

Data: Nome dos analistas: ASSI7V2~
12/05/2020 Charles Rodrigues da Silva C~. . :Silva

t/ ;':,)f\trolado~ Municipal
.~~ nambl • 6aflle

Lucivaldo Alves Nascimento

Luciva O Alves Nascimento
Assist. dministrativo IV

Controle Interno
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RECEBIDO
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c N P J n o 1 3 , 9 8 2 , 6 4 O I O O O 1 - 9 6 }/'I ' (I C n
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA ~oR!-' I ;v - O- )YJ

Fonel fax: (77) 3451-8710
Luc' doAlves Nascimento
Assis!. Administrativo IV

Controle Interno

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO

Parecer n": 002/2019 N° Processo: 02 Data Recebimento da Prestação de
Contas pela Comissão: 07/05/2020

De: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação

Para: Controlado ria Municipal

( X ) Prestação de Contas Parcial - Qual parcela? 04 e 05 ( ) Prestação de Contas Final
E 06/2019 - FEAS/FMAS

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

Nome da Organização: Associação Benemérita de Caridade

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$): Valor da parcela repassado (R$): Valor da parcela comprovada mente
42.840,00 20.400,00 utilizados (R$): 20.651,08

Valor da aplicação financeira (R$): Contra partida (R$): Devoluções efetuadas (R$):
258,92 510,00 0,00

Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Atividade Meta PRESTAÇÃO REPASSE
R$ ATUAL ACUMULADO

R$ R$
1 - Acolhimento de pessoas e as familias.
1.1 -Manutenção das atividades do Abrigo com aquisição
de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, 42.840,00 20.910,00 42.329,88
fornecimento de água e esgoto, energia elétrica,
combustivel, qás e folha de oaoarnento de salários

TOTAL 42.840,00 20.910,00 42.329,88
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão
da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de
trabalho:
Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Colaboração n? 001/2019-DPCP-PMG,
alcançando os resultados esperado, qual seja Manutenção das atividades do Abrigo.
Referente ao repasse da contrapartida do FMAS, há um valor remanescente de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) a
ser transferido para a entidade.

Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil
na prestação de contas:
( X ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
( ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

I
( ) De acordo com as normas da Instrução Normativa nO04 /2017.
( ) Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nO04 /2017.

Justifique:
( ) Em desacordo com as normas da Instrução Normativa n? 04 /2017.

I
• -'1 'rrol •., , I



;'"
•1

~:
1

11·

~I

li::
li!'
1/1

'"

I"

".
""

I"
u.

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) 3451-87 IO

Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.

Foram realizadas auditorias? ( )Sim (X )Não

Conclusão Final:
Concluímos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Colaboração n? 001/2019-DPCP-PMG.

Deste modo, recomendamos a: ( ) aprovação ( X ) aprovação com ressalvas ( ) reprovação da presente prestação de
contas .
Ressalvas:

• Cargo de Dalvani Pereira Menezes Oliveira e Rubneval Crispim de Oliveira no contracheque
divergentes do cargo descrito na Carteira de Trabalho e Previdência Social;

• Número da nota fiscal nO595 de Márcia Pereira Souza-EPP diferente no balancete de prestação de
contas de recursos.

Data: Nome do analista integrante Assinatura do analista integrante
07/05/2020 da comissão: da comissão:

Nome dos demais integrantes da comissão: Assinatura dos demais integrantes da comissão:

Deuzane Cristina Soares Lobo ~CO~~~
UL~~ V~~ ~,<AJc-

,

Nivalda Virgens Lessa

'~1)\~~ - ~nLuzilene Rosa Moreira Baliza ~
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PARECER TÉCNICO DO GESTOR
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Parecer N°:' 002/2019 N° Processo: 02 Data Recebimento da Prestação
de Contas: 06/05/2020

De: Gestora da Parceria

Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação Portaria nO06/2019
( X ) Prestação de Contas Parcial - Parcela n? 04, 05 e 06 ( ) Prestação de Contas Final
de 2019 FEAS/FMAS

Número da Parceria: Período a que se refere a prestação Período de Vigência:
001/2019-DPCP-PMG de contas: 2019 10/07/2019 a 10/07/2020

Nome da organização: Associação Benemérita de Caridade.

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$): Valor das parcelas Data do Valor da parcela
42.840,00 do FEAS Repasse: comprovadamente utilizado (R$):

repassado (R$): 06/11/2019 20.651,08
on ann nn

Valor da aplicação financeira (R$): Contrapartida do FMAS(R$): Devoluções efetuadas (R$):
258,92 510,00 0,00

Relacão detalhada das atividades e metas estabelecidas:
Atividade Meta PRESTAÇÃO REPASSE

R$ ATUAL ACUMULADO
R$ R$

1 - Acolhimento de pessoas idosas e as famílias.
1.1 - Manutenção das atividades do Abrigo com aquisição

de gêneros alimentícios, produtos de higiene e
limpeza, fornecimento de água e esgoto, energia 42.840,00 20.910,00 42.329,88
elétrica, combustível, gás e folha de pagamento de
salários.

TOTAL 42.840,00 20.910,00 42.329,88

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão
da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de
trabalho:
Houve o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nO 001/2019DPCP-PMG,
alcançando os resultados esperado, qual seja Manutenção das atividades do Abrigo.
Referente ao repasse da contrapartida do FMAS, há um valor remanescente de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) a
ser transferido para a entidade.
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Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil
na prestação de contas:
( X ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado
( ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho a

provado. Justifique.

( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.
( ) De acordo com as normas da Instrução Normativa nO04 /2017.
( ) Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa nO04 /2017.

Justifique:
( ) Em desacordo com as normas da Instrução Normativa nO04 /2017.

Relação de bens ou serviços adquiridos: Não houve bens adquiridos no Termo de Fomento.

Foram realizadas auditorias? ( )Sim (X )Não

Conclusão Final:

Concluímos que a Entidade cumpriu o Plano de Trabalho previsto no Termo de Colaboração n? 001/2019-
DPCP-PMG.

Deste modo, recomendamos: ( ) aprovação ( x) aprovação com ressalvas ( ) reprovação da presente prestação de
contas.
Ressalvas:

• Cargo de Dalvani Pereira Menezes Oliveira e Rubneval Crispim de Oliveira no contracheque divergentes do
cargo descrito na Carteira de Trabalho e Previdência Social;

• Número da nota fiscal nO595 de Márcio Pereira Souza-EPP diferente no balancete de prestação de contas de
recursos.

Data: Nome dota) Gestor(a): Assinatura dota) Gestor(a):
06/05/2020 Flávia dos Santos Pimentel Pereira Ii'ltln. c/tJ'J S", ~ ~rne->1Jd,~I~
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