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PREFÊITURA §ãUtr{§âPAL PE TAVAR§S
E§TA*§ BCI RIO GRA${*E ÜG §UL

ffiilLfàTC}RTS TECNTCilF D§ tuÍÜhTTÜRÂ&l§HTCi E i{VÂLiÁ'Ç,&ü

PR&§TAÇÃS &E C$NTÀ§ PA&.CIA[,

"ruN§0 202Í

ü*mo Comissão de Monitçramsnto e Avaliação das parcerias celebra§ elltre a

Àdmiuistraçâo Púbiica lvlunicipai de Tavares e as *rganizaçõcs da Soeiedade Civil,

estabelecida sob portaria no 5,i*5 de 30 de derernbro de 2$2CI, reaiizamos a avaliaçâo

daPrestação de Contas Parcial, confCIrme protocolo n'1.12S de 05 de julho de 2021.

referente â* repas* realizads a Âssociaçâo de Pais e Arnigos dos Exeepcionais - AF-{§

relativo ao *rês de junho do ano dc 2$21'

Ern conformidade üCIm ü Termo da Colaboração realiaado entre estes, é

repassado ê estâ ürganização da Soçiedade Civil - ü§C o valor mensal de R$ 3.600,üü

{três rnil e seiscentos reais) para Fagamenlo do FroÍissional em Psiquiatria, o qual fai

realizado Contratc de Prestaçâo de Serviços a fim &e re*Lizar 24 {vínte e quatro)

atenriirn*ntos nnensais, seneio 15 (quinze; atenciimento§ pârÍi os usuários da ,qPa-Ü, ü:
(cinco) atendirnentos pera a Sec,retaria lvÍuni*ipal de Educação, Cultura e_ Desporto e

contemplando como forma de contrapartida por parte da O§C a disponibilidade de 04

4.quanojatendimçntos encâminhados pela §ecretaria de Ação Social do Municipio.

Apos análise da Prestação de Contas Parcial re&rente ao mês de junho do

úúrrüíiie ái*i, vsíiÍirâiiiús ,iruiifontiç Teriiio ii* C*i*iniíação Üil2Ü2i iis i;*guiiiies

inconsistências:
u Não apresentação das {ichas ile atendimentos individuais dev-idamente

p.**o*hidu.r e assinadas pelo paciente ou rssponsavel legal e assinada ç

carimbada pelo profissional responsár,el pelc atendimento conforme solicitado

-o -lÁnrcrrln § ? innicn \IT'
i4 V i+ElJerú Ê r-, rriir!v ' ',

" Nâo apresentação das certidões negativas da ampresa contratada;
N Não apresentação do c,omprovante da transferência bancriria da OSC pera a

effipresa contratada;
* solicitamos que seia espeeificado nas fichas de atendimento§ a qual órgâo foi

dispernihilizada a ço**ulta'
1nfçrmamos que €§t&11tos cientes quanto aa oficio A32í2A21, o qual. se encontra

em trâmite para possívçl coneessão de pronogação de prauo'

Saliàatamos que a rrãç entrega da documentação soli*itada a§affet&ía a não

efetivação do repassq sendo que taislá fnram solicitados desds â PrÊstaçãú de Cüntas

parcial refer*nte ao mês de máic o qual teve o prazo inspirado emfi6lÜ717fi21.

Sendo assim, salicitautos que sejam providenriados os documentos faltantes

para pcsterior avatriação e repas§e dos próxirnos atendimçntos.

Tavares, l4 de julho de 202i
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Âdgela Maiil*** hrum da §itva
$íretore de DePartamento

Di*lia Sá de §euzâ
Agente Administrativo

Ediel R.odrigues tr oPes

Agente Adm Auxiliar


