PREI=EITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAcfio
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECU¢AO 0RCAMENTARIA DA EDUCAcfio

PARECER CONCLUSIVO N°. 202/2020

6rgao Concessor: Prefeitura de Guarulhos -Secretaria de Educaeao
Entidade:
Associacao Beneficiente de Apoio ao Necessitado -ABAN
Endereco:
AV. Jos6 Brumatti, n° 3310 -jd santo Expedito -Guarulhos/SP
CNPJ n°:

Termo de
Colabora§5o no:

P.A. de
Celebraeao no:

07.550.217/0001-14

005124/217-S E
31.142/2017

Em atendimento ao cons.tante no termo em referencia e as lnstrue6es n°. 02/2016 do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo procedemos a verificagao da Prestaeao de Contas recebidas da entidade Associaeao
Beneficiente de Apoio ao Necessitado -ABAN, referente ao exercicio de 2019, conforme consta no P.A. de

prestagao de contas n°.10761/2019 e com base nos documentos analisados atestamos que:

I -a Entidade beneficiaria funciona regularmente em sua sede a AV. Jos6 Brumatti, n° 3310 -jd Santo
Expedito - Guarulhos/SP, e uma Entidade sem fins lucrativos, que tern por finalidade estatutaria: atender
criangas, adolescentes e familias em situaeao ou risco de vulnerabilidade social, buscando o equilibrio e o
desenvolvimento social das pessoas necessitadas, promover a€6es de inclusao produtiva, recreativasdesportivas e s6cio culturais, entre outras; o objeto do presente termo de colaboragao 6 a cooperaeao
tecnica e financeira visando disciplinar os esfongos conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela
lnstituigao, para o desenvolvimento complementar da educagao ptlblica e gratuita prestada pela Rede
Municipal de Guarulhos, na modalidade "Educaeao Basica -Educagao lnfantil/Creche".;

11 -(quadro a seguir);

HI -as prestag6es de contas foram recebidas em: 03/05/2019, 09/08/2019, 31/102019 e 13/02/2020; nao
houve aplicagao de sane6es por eventuais ausencias de comprovaeao ou desvio de finalidade;

lv -(quadro a seguir);
V - nao houve devolueao de eventuais glosas ou saldos; houve autorizagao para utilizagao de saldos em
exercicio subsequente;

Vl - as atividades desenvolvidas com os recursos pr6prios e as verbas ptlblicas repassadas se
compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcangados e estao em c`onformidade com o objeto
do repasse e o respectivo plano de trabalho e de metas pactuadas;
Vll -foram cumpridas as clausulas pactuadas em conformidade com a regulamentaeao que rege a mat6ria;
VIIl -os gastos efetuados foram regulares e sua contabilizagao foi perfeita;
IX -nao se aplica, conforme §1° do artigo 189 da lnstrueao n° 02/2016 -TCESP;

X -os comprovante§ de gastos cont6m a identificaeao da Entidade, o tipo de repasse, o ncimero do ajuste e
o 6rgao repassador a que se referem;
Xl -houve regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas;
Xll - foram atendidos os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
motivagao e interesse pdblico;

eficiencia,

XIIl -o controle interno do 6rgao Pl]blico Concessor existe e funciona regularm`ente, sendo responsavel o
Diretor do Departamento de Controle lnterno -CGM01, Rodrigo Souza Santos, CPF 359.816.908-60.

XIV - foram
responsaveis;

realizadas visitas

/.n /oco

pelo

orgao

concessor,
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PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDIJCAcfio
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXEcucao ORCAMENT4RIA DA EDucA9fio

ORIGEIVI DO RECURSO IVIUNICIFONTEDERECU. PAL:
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Nota de Empenho
Ndmero

Data

2209/2019

Valor

31/01/2019

R$

Ndmero2723/2019

I
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.

14169/2019
14171/2019

18/06/2019

. ,.

I

v aor11/02/2019R$ 626.169 84
I

17/04/201916/08/2019

R$

766.901,82R$423.63327

R$ 1.054.490,01R$20.278,65R$35.53664

.

29/08/201 9
29/08/2019

Data

1.419.318,30

8236/201 928960/2019
10096/2019

,1,
COrdemdePagamento

R$

38285/2019

16/10/2019

R$

28963/201938287/201938286/2019

16/08/201916/10201916/10/2019

R$

628.861,53

20.278,65R$15.034,73R$683,40R$24

683 40
Valor total repassado no exercicio ( = )
Saldo transportado do exercicio anterior ( + )
Rendimentos da apljcaea o financeira ( + )Idareceita(=)

. 81.563,24R$327.638,96R$14.582,28R$2.823.784,48R$2.6 8.84 ,57R$154.939,91

Valor tota
Val or

das despesas aprovadas ( - )
Saldo ( = )Valorglosadorestituidopelaentidade(-)

Val or g[osado a ser restjtuido ( = ) RSR$
Saldo nao utilizado, transportado para o exercicio de 2020, conforme autorizacao

da Sr. Diretor do DCEOE ( = )

Valor das Despesas Glosadas
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154.939,91

