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PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura M. de São José do Rio Preto/Secretaria M. de Assistência Social.
TIPO DE REPASSE: Termo de Colaboração N^: 16/2017 Vigência: 01/01/2018 a 30/06/2019.
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação Renascer.

CNPJ sob n.S71.744.007/0001-66.

Avenida Cury Gabriel, n.® 4701, Jardim Soraia, em São José do Rio Preto.

Considerando a Lei Federal 13.019/14, o Decreto Municipal n^ 17.708/17, a Instrução Normativa do TCESP
n5 02/2016, a análise dos Pareceres de Execução Financeira n^ 58 e 59/2019 emitidos pela SEMFAZ, o

Parecer Técnico Conclusivo de Análise da Prestação de Contas Anual realizado pela Gestora da Parceria,

essa Secretaria atesta o que segue:

A localização; o regular funcionamento da beneficiaria; sua finalidade estatutária, dentre
outras, conforme Artigo 2®., do Estatuto Social: promover a assistência social, educacional, de
saúde, e orientação da família no que concerne a situação de seus assistidos; e o objeto:
execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias
em Centro - Dia, oferecendo atendimento especializado de proteção social especial de
média complexidade, com vistas a promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida.

Que os repasses foram concedidos mensalmente identificando número, data e valor dos
respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos
financeiros auferidos demonstrados nos pareceres de execução financeira, acima
mencionado.

As prestações de contas foram entregues dentro do prazo previsto não havendo aplicação e
sanções.

Os valores aplicados no objeto do repasse, inclusive eventuais glosas foram atestados nos
pareceres de execução financeira, acima mencionado.

As glosas foram devolvidas e não houve autorização para utilização de saldo de recursos de
um exercício para o seguinte. O saldo bancário disponível destina-se a liquidação de
compromissos assumidos em dezembro e pagos em janeiro do próximo ano, conforme
informado no parecer de execução financeira da SEMFAZ.

As atividades desenvolvidas com as verbas públicas repassadas foram compatíveis com as
metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de
trabalho.

Foram cumpridas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulação que rege a
matéria (Lei 13.019/2014 e alterações, Decreto 17.708/2017 e alterações, e Termo de
Colaboração).
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