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PARECER TÉCNICO Nº 02/2022 

(Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015, Art. 61 IV) 

Termo de Fomento nº: 007/2021                      Data da assinatura: 13/10/2021 

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. A execução do 

projeto visa atender a 37 idosos acolhidos, garantindo a defesa dos direitos das 

pessoas acolhida na entidade. Com a aquisição de uma cozinha projetada para 

garantir a qualidade, segurança e higiene na manipulação de produção dos 

alimentos, assim como seu armazenamento. 

 

Proponente: Fundação Jandira Áurea Zílio – Lar dos Idosos 

   

 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 elaborado na data de 16/03/2022, pela Comissão 

Permanente de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº374/2021 de 20/10/2021 e 

Comissão Temporária do CMAS (Resolução nº20/2021 de 09/09/2021).               

 Referente a aplicação do recurso a parceria foi cumprida em conformidade 

com o proposto no Plano de trabalho. A meta foi a aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes visando o atendimento a 37 idosos acolhidos, garantindo a 

defesa dos direitos das pessoas acolhida na entidade. Com a aquisição de uma 

cozinha projetada para garantir a qualidade, segurança e higiene na manipulação de 

produção dos alimentos, assim como seu armazenamento. 

O valor do repasse foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que a 

entidade utilizou para compra da cozinha o valor de R$ 39.960,00 (trinta e nove mil 

novecentos e sessenta reais) e fez a devolução no valor de R$ 374,90 (trezentos e 

setenta e quatro reais e noventa centavos) referente a sobra do recurso e dos 

rendimentos da aplicação; 

Foi adquirido os seguintes equipamentos da cozinha: 01 mesa com 01 cuba 

aço inox medindo 2880x700x900mm, 01 mesa com 02 cubas aço inox medindo 

2880x700x900mm, 01 mesa lisa de parede aço inox 430 medindo 2880x700x900, 01 
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estante desmontável 05 planos aço inox 430, 01 mesa lisa de parede aço inox 430 

medindo 1880x700x900, 01 mesa com 02 cubas aço inox medindo 1880x700x900, 

01 coifa piramidal de centro sem filtros 3000x1300x600, todas instaladas em uso. 

Referente a prestação de contas da Organização, bem como a documentação 

exigida, tais como notas dos materiais adquiridos para execução do projeto, está 

tudo em conformidade, devidamente publicado através do SIT (Sistema Integrado 

de Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

A publicização da parceria por parte da Organização foi realizada no mural de 

entrada da entidade e nas redes sociais da mesma. 

Com relação aos resultados alcançados, foi de extrema importância para 

facilitar a higienização da cozinha, por ser um material todo em inox, ainda, 

recentemente a OSC passou por reformas de ampliação da cozinha e refeitório 

para maior comodidade dos idosos e também colaborando para as medidas de 

distanciamento em função do COVID 19, diante disso, a cozinha contemplou os 

espaços ampliados.   

  

   

 

Medianeira, 21 de Março de 2022. 

 

 

 

 

Christiane Zanette Mondardo                                      Adriano Both 

          Gestora da parceria                                   Secretário de Assistência Social 
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