PREFEITURA DE MEDIANEIRA
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Assistência Social

PARECER TÉCNICO Nº 01/2019
(Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015, Art. 61 IV)
Termo de Fomento nº: 008/2018

Data da assinatura: 27/11/2018

Objeto: Termo de Fomento para desenvolvimento de atividades complementares
de aprendizagem para adolescentes, através da aquisição de contêineres
adaptados com isolamento térmico acústico para as oficinas de aprendizagem em
música.
Proponente: Sociedade Filantrópica SEMEAR de Medianeira - PR.
Considerando o Art. 61,IV da Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº
13.204/2015, são obrigações do gestor, emitir parecer técnico conclusivo de
análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o Art.59.
Considerando o Relatório Final elaborado na data de 03/05/2019, pela
Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº143/2018 de
19/03/2018).
O valor do repasse foi de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), para
desenvolvimento de atividades complementares de aprendizagem para
adolescentes, através da aquisição de contêineres adaptados com isolamento
térmico acústico para as oficinas de aprendizagem em música.
Na data de 03 de Abril de 2019 a Organização enviou um Ofício nº176/2019
solicitando cancelamento do termo de fomento 008/2018, justificando dificuldades
na execução do mesmo. A OSC justificou que contratou uma empresa para
execução do serviço descrito no plano de trabalho e que a forma que foi
contratada a empresa para realização do serviço impossibilitou a prestação de
contas junto ao Tribunal.
O termo de Rescisão foi assinado em 12 de abril de 2019, a Sociedade
Filantrópica Semear devolveu a Administração Pública o valor de R$ 41.833.38
(quarenta e um mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) via
Documento de Arrecadação Municipal (DAM) na data de 15 de abril de 2019.
Medianeira, 03 de Maio de 2019.

Delcir Berta Aléssio
Secretária de Assistência Social

