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Relatário Parecer Conclusivo 

  

      

      

      Prefeitura do Municipio de Piracicaba 
Fundo Municipal de Saúde 

Estado de  Sao  Paulo 

PARECER CONCLUSIVO 

Convênio - EXERCÍCIO 2019 

A Comissão de Análise e Fiscalização de Convênios, nomeada através do Decreto, Ato, Portaria N° 3.992 de 19/12/2018, 
em atendimento ao disposto no inciso VI dos artigos 36 e 49 das Instruções N° 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de  

Sao  Paulo, vem através do presente emitir Parecer Conclusivo quanto ao convênio, auxilio, subvenção ou contribuição 
firmado entre a Prefeitura do Município de Piracicaba e a entidade o exercício descritos abaixo, conforme segue: 

UNIDADE GESTORA: 

Fundo Municipal de Saúde 

PROPONENTE: 
Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba 

ENDEREÇO: 
Avenida Barão de Valença 716 

OBJETO: 
Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários do 
SUS na região, observada a sistemática de referencia e contra referencia do Sistema tnico de Saúde, sem prejuízo da 
observância do sistema regulador quando for o caso. PRÓ SANTA CASA 2. 

FINALIDADE ESTATUTÁRIA: 

Atender exclusivamente ao plantador rural, logo o hospital se expandiu, passando a atender outras classes 
conveniadas e também ao Sistema enico de Saúde. 

LEIS AUTORIZADORAS: 

9012/18  

AJUSTE NI': PROCESSO N°: VLR. CONVÊNIO: VIGÊNCIA: 
00072/2018/SEMS 36857/18 R$2.243.384,88 02/01/2018 a 31/12/2019 

EMPENHO N°: DATA: VLR.: FONTE RECURSO: 

2019NE00012 

PD N": 

02/01/2019 00:00:00 

DATA PGTO: 

1.121.692,4400 	Federal 

VALOR PGTO: 

2019PD00278 29/03/2019 280.423,11 
2019PD00282 23/04%2019 93.474,37 
2019PD00418 21/05/2019 93.474,37 
2019PD00629 21/06/2019 93.474,37 
2019PD00793 23/07%2019 93.474,37 
2019PD01024 23/08/2019 93.474,37 
2019PD01257 20/09/2019 93.474,37 
2019PD01432 22/10/2019 93.474,37 
2019PD01619 22/11/2019 93.474,37 
2019PD01925 20/12/2019 93.474,37 

Total PDs  1.121.692,44 

VLR. 	VLR. 	 VLR. 	 VLR. 	 VLR. 	 VLR. 
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REPASSADO: SALDO: RENDIMENTO: COMPROVADO: GLOSADO: DEVOLVER: 

R$1.121.692,44 	178041,50 	R528.364,81 	R$1.095.101,95 	R$0,00 	R$232.996,80 

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 30/05/2020 sendo que a mesma encontra-se em regular funcionamento e vem cumprindo todas as cláusulas 
pactuadas em conformidade  corn  a regulamentação que rege a matéria. ATESTAMOS a perfeita contabilização das 
transações desenvolvidas pela entidade beneficiária, bem como a regularidade dos gastos efetuados pela mesma. 
ATESTAMOS a regularidade dos gastos efetuados, a perfeita contabilização e que a respectiva prestação de contas foi 
aprovada pelo Conselho Fiscal (Controle Interno) da Entidade. ATESTAMOS 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 que o valor de R$232.996,80 que consta corno a devolver será utilizado no exercício de 2020 para 
continuidade do projeto. 

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: 
Ações e prestações de assistência à saúde. 

Piracicaba, 22 de Junho de 2020. 

Comissão Fiscalização de Convênios / Subvenções II 

Janaina Costa Vieira da Rocha 

Aurea Lucia Maria Gastao 

Clovis de Paula  

Dr.  Pedro Antonio de Mello 

Presidente 

Membro 

Membro 

Ordenador de Despesa 
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