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PARECER CONCLU~IVO •

Fomento - EXERCÍCIO 2019

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Projetos do Fundo~unic1pal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FUMDECA) nomeada através da Resolução N° 07/20 18, alterada-pela R~S9h.lçãbl'r J 2/20 19 em atendimento ao disposto
no artigo 132 das Instruções N° 02/2016 do Tribunal de Contas do E~ta4~itleS,ão Paulo, vem através do presente emitir
Parecer Conclusivo quanto ao Termo de Fomento firmado entre a Prefeiiíu$ doM'Únicípio de Piracicaba e a Organização da
Sociedade Civil o exercício descrito abaixo, conforme segue: : I" i"

UNIDADE GESTORA:
Secretaria Municipal de Assistencia e Desev Social

PROPONENTE: I
Associação Comunitária, Cultural, Educacional e Política Casa do Hip

, ,
ENDEREÇO:
Jaçanã Altair P. Guerrini 200

I

OBJETO:
Difundir os elementos da Cultura HipHop e promover a integtãçã~ le li troca de experiências, para fortalecer as
relações familiares e comunitárias. '. .

FINALIDADE ESTATUTÁRIA:
Tem por finalidades: estimular ai organização da juventude para á cclrtstrução de um Projeto Popular para o Brasil;
contribuir para a construção do Movimento e da Cultura aip I!l~p,~W;Jliv~llocal, regional e nacional; promover o
acesso ao conhecimento firmando parcerias com instituições que .prqmdvam a educação; estimular e desenvolver o
pleno exercício da cidadania através da educação, da cultura e de prátíeas-fermatívas; entre outras.

LEIS AUTORlZADORAS:

Lei Fed. 13.019/2014
Dec. Mun. 17.093/201

AJUSTE N°: PROCESSO N°:
00042/2019/SEMDES 24073/2019

EMPENHO N°: DATA:

2019NEOOO19 01/02/2019 00:00:00

PDN': DATAPGTO:

20UPDOO068 12/0412019
2019PDOOOB9 30/0412019

2019PDOO123 31/0512019

2019PDOOI51 02/0712019

2019PDOO158 0210812019

2019PDOOI84 03/0912019

2019PD00211 0111012019

2019PD00238 0111112019

2019PD00265 03/1212019

2019PD00294 20/1212019

Total PDs

vt.s. CONwNIO: VIGÊNCIA:
R$36.564,17 01/02/2019 a 31/12/2019

VLR.: FONTE RECURSO:

36.564,1700 Municipal
i I! i. ,:-;

I VALORPGTO:

12.344,17

~2.480,00
2.630,00
2.480,00

~
2.480,00
, 2.630,00
2.480,00

2.480,00

~." ~,
2.480,00

4.080,00

36.564,17 ~1~
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1 Relatório Parecer Conclusivo
,I .

VLR.
REPASSADO:
R$36.564,17

VLR.
SALDO:

0,00

• :: ,~ ,1 ;

;;j YLª.
,Ml'lD~ME~TO:

.: R$0,93,

VLR.
COMPROVADO:

R$36.174,60

VLR.
DEVOLVER:

R$390,50

VLR.
GLOSADO:

R$O,OO

IRREGULARIDADES:

PROVIDtNCIAS ADOTADAS:

Após análise da documentação apresentada somos pela da prestação de contas apresentada pela Organização
da Sociedade Civil. ATESTAMOS para os devidos.fins 9 recebimento da prestação de contas da Organização da Sociedade
Civil Associação Comunitária, Cultural, Educacional- e' Política Casa do Hip Hop em 31/01/2020 sendo que a mesma
encontra-se em regular funcionamento e vem cumprindo todas as cláusulas pactuadas em conformidade com a
regulamentação que rege a matéria. AT~STAMOS a perfeita contabilização das transações desenvolvidas pela Organização
beneficiária, bem como a regularidade dós .gastos efetuados pela mesma, inclusive no que se refere aos recolhimentos dos
encargos trabalhistas. ATESTAMOS a regularidade dos gastos efetuados, a perfeita contabilização e que a respectiva
prestação de contas foi aprovada pelo Conselho Fiscal (Controle Interno) da Organização. ATESTAMOS que os documentos
das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário, bem como o atendimento aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidad~,~p~q~~cictade, eficiência e economicidade. ATESTAMOS a economicidade dos gastos
em relação ao previsto em programa governameneal visto que se executado pela municipalidade haveria necessidade de
construção ou locação de espaço fisico, contratação de profissionais e demais custos operacionais inerentes ao projeto,
gerando maiores custos ao projeto executado.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

, ,I '.I' r!: Piracicaba, 23 de Julho de 2020.

Comissão de Monitoramento e Avaliação -FUMDECA

Camila Colognesi Banzatto . .'i"
Membro

Joana D'arc Filetto
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José Douglas Galvão Me~br~ I: .. 1
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Lúcia C. de Oliveira Santini

Roger Nascimento Carneiro
1

Eliete Nunes F. da Silva

Glicéria Gandara Gazioli
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