
PARECER TfoNICO DO GESTOR

0 Municipio de Palmitos/SC firmou o Termo de Parceria n° 03/2020 com
a Organizacao da Sociedade Civil Associa?ao Nticleo de Proflssionals Amigos dos
Idosos  -  NUPAI,  com o objetivo de concessao de apoio financeiro destinados a
execueao do Projeto intitulado "atuacao do psic6logo e fisioterapeuta no cuidado
c.om idosos do municipio de Palmitos/SC"

0  repasse  efetuado  no  dia  11/11/2020,  no  valor  de  R$  50.000,00,  e
referente ao Termo de Colaboracao n° 03/2020.

Com  base  no  Parecer  da  Comissao  de  Monitoralnento  e  Avaliapao  da
Parceria em  analise da eficacia e efetividade do cumprimento  do objeto,  ben
como a analise da documentapao constante no processo de prestaeao de contas
conclui-se    pela    (X)    regularidade,    (    )    regularidade    com    ressalvas,    (    )
irregularidades da prestapao de contas.

i o parecer tecnico conclusivo da prestacao de contas.

Palmitos SC,12 dejulho de 2.022.

:,



PARECER TECNICO DA COMISSAO DE
MONITORAMENTO E AVALIACAO

Objeto da Parceria:

Concessao de apoio financeiro destinados a execugao do Projeto  intitulado "atuacao do

psic6Iogo e fisioterapeuta no cuidado com idosos do municipio de Palmitos/'SC"

Descricao das atividades e metas estabelecidas:

A Associapao Ndcleo de Profissionais Amigos dos ldosos -NUPAl utilizou os recursos
para prestap5o de servicos de fisioterapeuta e psic6loga.

Ana]ise do Cumprimento do Objeto:

A  Associapao  Nticleo  de  Profissionais  Amigos  dos  ldosos  -  NUPAl,  apresentou  a

prestapao  de  contas dentro dos  prazos estabelecidos  e  a  mesma contempla todas as  exigencias
estabelecidas  pela lnstrugfro Normativa n° TC-14/2012,  Lei  Federal  n°  13.019/2014  e Termo de
Colabora9ao n° 03/2020.

Data da transferencia Val or Transferido Observac6es
11/11/2020 50.000'00 Social

Anfilise dos documentos comprobatdrios dos despesas apresentadas:

Face  a  documentacao  apresentada  pela  entidade   na  prestagao  de  contas  financeira,
constatou-se que houve regular aplica9ao do recurso no objeto pacfuado, na conformidade da Lei.

E o parecer fecnico de monitoramento e avaliapao da parceria


