PREFEITIJRA MIJNIOPAL DE ÁlVARO DE fARVAIBO
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2019
OBJETO: Atendimento de Educação Especial
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho
ÉSPECIE DE REPASSE: Termo de Colaboração
ENTIDADE BENEFICIARIA: Organização da Sociedade Civil, Pessoa jurídica de
natureza privada denominada Associação de Pais e Amigos do Excepcionais,
Inscrita no CNPJ/nº 06.004.954/0001-59, com sede a Avenida Porphírio de Barros
Cavalcanti, nº 113, Bairro Ouro Branco CEP 17.550- 000, Júlio Mesquita, Estado de
São Paulo.
GESTORA DA PARCERIA
GABRIELLLA LANZI VIEIRA, Secretária Municipal da Educação, com observância
a Instrução nº 02/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e por força da
Portaria nº 2.928 de 15 de março de 2021 e da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 61,
incisos I ao V, designada como gestora, para fiscalizar a presente parceria, vem
após aguda analise, apresentar parecer relativo a prestação de contas, referente a
subvenção social concedida a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Júlio Mesquita, doravante entidade, Correspondente ao exercício social de
2020.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conforme Plano de aplicação, encartado em documentos apresentados
oportunamente, o repasse Anual a referida entidade é de R$ 105.849,81 (cento e
cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos). Sendo R$
64.707,50(sessenta e quatro mil setecentos e sete reais e 50 centavos) pagos com o
recurso: Estadual e R$ 41.142,31 (quarenta e um mil cento e quarenta e dois reais e
trinta e um centavos) pagos com o recurso: Municipal. Assim sendo segundo o
parecer conclusivo relativo ao ano civil de 2020 a referida beneficiaria de forma
acertada efetuou a correta prestação de contas dos valores recebido.
Consequentemente, foram realizados pareceres mensais, e o então aqui presente
anual, atendeu todas especificações do cronograma e do termo de colaboração.
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