
,
Prefeitura do Munic lpio de Piracicaba

l//!'.I" \lllllir!p:d dI.' ":\1/(1,
i., iado dI' .\ál! Pi/II/O

I'.\~I<L\{ cu « l.l ~I\()

C()'\ ~:'\10·· t::\E!{C!CIt) .!OIX /

,\ Conuss.u de: '\,,:diSC:L' h"call/~I\JIO ,k I. ',,)11\<'/:1,,·,. tldrne:.Il\;: :11i':t\'Có li;, 1'<,rI:l' i.: ,," ':,'1'1:'(k ; ,) 1.' ~(Il \. (/1' .1k'i1d,Illl'I:iP

.vo dispost» 11\1 mciso VI uns ilr;lgn~ J(, C.\'1 d:i-, h;,::d\,:c')C'S ~"Il~ 211\)S d" 1nhu',,1Í de ',',,,'LI' ,:,,1 :.:"d" Jc: :~~"I"l'.luio. \'<':111

.uravcs do presente cnuur Parecer CüllcIU"l\'Ú (jllil!lU ,lU C()i~\ ;''''0. rll11\:ldu CI1[1" ,/ P/L'fl'liil;,l Ij, I \'ll1ll\,'i!,H' J,' 1',r:IClc<lk: "

:1 entidade (I exercício dcscruos abaixo. conforme seg1lt:,

U:,\\()ADE CESTOHA:
lu nd o vluuicipal til' ~all(l('

pnOPO~E:'\TE:
Associal;ão dus Fnrnccudurcs de Cana de Pir,ll:iOlha

E:'\I)ERF<.'O:

.vv cnid» Harãu dl' \'alcrl\;a 716

OBJETO:
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FI:'\ALlJ),\IlF EST\TLT.\RI":
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cnnvcnladas \' t amhern ao Sistema (;l1ico de ",\lide.
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04/06/2019 Relatório Parecer Conclusivo

PDN': DAT.4 PGTO: VALORPGTO:

1018PD00087
1018PDOO2l9
1018PD00310
1018PD00371
1018PD00446
10J8PD00491
1018PD00631 .
1018PD00750
20UPDOO&93
1018PDOI030
101&PDOIU3
1018PDOi177
1018PDOlSO&
10/ 9PD00/3 1

19/01/1018
20/011201&
/6/0312018
/3/0412018
15/0512018
HII16120/8
/3/07120111
/4/0&12018
/4/09120/8
1/11012018
01/111201&
/312112018
11/111201&
0&10211019

3.134.650,01
3.134.650,01
.l.114.651I,OI
3.114.650,01
3.134.650,01
.U34.650,OI
3.1u'650,01
J.1.1M50,fI/
.l.13>1.650,OI

3.114.6J0,01
971.713,87

3.1N.650,OI
1~662.830,06

750.111,/9

Total PDs 50.839.512,67

2018NE00719 06/11/201800:00:00 1.945.447,7400 Federal

PDN": DAT.~ PGTO: VAI.OR PGTO:

2018PDOIJ30
1018PDOlS09

04/1112018
11112/2018

972.723,117
972.713,87

Total PDs 50.839.512,67

2018NE00724 06/111201800:00:00 200.000,0000 Federal

/'DN': DATA PGTO: VALORPGTO:

101&PD01558 18/1112018 100.000,00

Total PDs 50.839.512,67

VLR..
REPASSADO:

R$SO.839.512,67

VLR.
SALDO:
2947,89

VLR.
RENDIMENTO:

R$16.303,05

VLR.
COMPROVADO:
R$50.654.524,54

VLR.
GLOSADO:

R$O,OO

VLR.
DEVOLVBR:
R$204.239,07

IRREGULARIDADES:

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

Após análise da documentação apresentada somos pela APROVAÇÃO da prestação de contas apresentada pela entidade.
ATESTAMOS para os devidos fins o recebimento da prestação de contas da entidade Associação dos Fornecedores de Cana
de Piracicaba em· 11/04/2019 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. ÀTESTAMOS a perfeita contabilização das
transações desenvolvidas pela entidade beneficiária, bem como a regularidade dos gastosefetuados pela mesma, inclusive no
que se refere aos recolhimentos dos encargos trabalhistas. ATESTAMOS a regularidade dos gastos efetuados, a perfeita
coruabilização e que a respectiva prestação de contas foi aprovada pelo Conselho Fiscal (Controle Interno) da Entidade.
!\TESTAMOS que os documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário, bem como o
atendimento aos princípios da legalidade, .impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.
ATESTAMOS a economicidade dos gastos em relação ao previsto em programa governamental 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. Informamos também que houve anulação no
decorrer do exercício (2018) no seguinte valor ~R$ l.945.447,74 pela Nota de EMPENHO 2018NE01l39 e em 2019 o valor
de R$ 48.973,89 pela Nota de LANÇAMENTO 2019NL00697 para ajuste do saldo do projeto.Informamos que o valor de
R$204.239,07 que consta como valor a devolver, será utilizado no exercício de 2019.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Piracicaba, 04 de Junho de 2019.
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Cornissão Fiscalizuçâo de Convênios I Subvenções II

Janaina Costa Vieira da Rocha
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