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PARECER DE REGULARIDADE Prestação de Contas 2020/2021

';.....

Trata-se de autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio
do Termo de Colaboração n' 01/2019. Serviços de Obras Sociais - SOS, nos
valores de R$ 302.948,04 objetivando a execução de serviço especializado em
abordagem social, de forma continuada e programada, a fim de assegurar
abordagem e busca aviva que identifique. nos territórios, a incidência de risco
pessoal e social; por violação de direitos como: trabalho infantil: exploração sexual
de crianças e adolescentes, situação de rua; uso abusivo de crack e outras drogas

Em atendimento nos termos da instrução Normativa n' 02/2020. Título lll -
Área Municipal, Seção IV -- Dos Termos de Colaboração e de Fomento. expedida
pelo E. TCESP. o Manual de Procedimentos do MROSC em atendimento a Lei
Federa[ n' ]3.019/2014 e o Decreto Munic]pa] n' 26.773/2016 atuaiizado.
recomendamos providencias quanto

a) Azeda ao atendimento do Comunicados SDG n' 16/20]8 e SDG n' 49/2020,
quanto a divulgação nos Portais de Transparência do órgão confessor, às
determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo\=.F-

Com base no Checa Z.isf, no Relatório Técnico de Avaliação e Monitoramento.
Parecer Técnico Conclusivo do Gestor da Parceria e Parecer Conclusivo do Gestor
da Unidade. entendemos que foi comprovado a aplicação dos recursos nas
finalidades para as quais foram concedidos. bem como a realização adequada do
objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR com Ressalva

L)EhlUNSIRAll\rC) DC) SALDA l !NANCEIR( ) 1)U EXERCI(;iU Mtmicí }al

Teta! de Recursos Disponíve! no Exercício 2o2.897.76
DesT)asas Pagas no Exercício 201 . } 65.85
Recurso Público Não Aplicado 1 .73 1 .91
Valor devolvido ao Orgão Público  
lvralor Autorizado oar& Aolicação no Exercício Seguinte } .73 ] .9}
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Retorna à UGADS para demais providências
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