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Como Comissàr de lvÍonitorâmenxo e Ávaliaçâo das parcerias çelebras entÍo e

ÀdininistraÇão Pública lvlunicipal de Tavares e as ürganiaações cla §oeiedade Civil,
estabelecida sob portaria no 5.{65 de -10 de dezembrc de 2ü20, realizamos a avalíaçâo

da Prestação de Contas Parcial, coaforme protocalo n" 958 de 0? de junho de 2021,

encamiúado â esta Comissâo no dia 2i de junho úe 2ú21" referente eÇ rep&sse

reaiizsda * Associação de Pais e Amigos dos §xcepcioaais * ÀPAE reletivc ao mês de

rnaio da ano de 2821.
E*r çonformidade coÍIt o Termo d* Calabcraçâo realizado entre estes, ti

repassarlo a esta Organização da Sociedade Civil - O§C o valor mensal de R$ 3.600,S0

{três mil e seiscc*tos reais} para Fagarnento do ,Frofissional em Psiquiatria, e qual foi
realizado Contratc de Prestaçâo de Serviç*s a fir* rle rCIalir.ar 24 ivinÍe e quatro)

atsndim*nÍos mensais, sendo 15 {quinzei atendimentos para os usuários da APAE, 05

{cinco} atendimentos pêrâ a Seçretrâria Municipal d* Educaçâo, Çultura e Despofio e

*onternplando como f'orma de eontrapartida por parte dâ OSC a disponibilidade de tl4

{.quatro} atendimentos encaminhados pela Se*retaria de Àção Social do Munic'ipio.

Apos análise da Prestaçãc de Contas Parcial referente ao mês de maic do

roír*nte ano, verificilnss cçafonne Termo de Colaboraçio Ü112021 as seguintes

inconsistência-c:

" Não apresentação das Íiehas de atçndixre*tos individuai* devidamente

preenchidas e assinadas pelo paciente su responsável legal e assinada e

iaximirada pelo profissional responsár,el pelo atçndimento confcrme soiicitado

na clâusula 5,2, incisa VI;
* Não apresentação da* certidões negativas da empresa contratadq
o Nâo apresentação do c*mpr*varte rla trans&rênçia banciíria da O§C pera s

empre§a. §o[tratâdâ;
Refoiçarnos pâra atenclimento do prazo para ertre ga d* prestaçâo de contas

pareiai. a qual deveiá ser entregue mensalmente em até 15 dias a çontar do inicio do

mês subsequente çonfonne cláusula 5.2" inciso IV. E solicitanros que seja especificado

nas {iclras áe atendimentos â q1:ai órgÊa foi disponibilizeda a consulta.

Aproveitamos tâinbéffi para salient*r q$e conforme cláusula 5o, inçiso X do

Tçrmo de Csssão de Uso, a OSC tern até ?0 de julho pam regularizar o imovel cçdido.

§endo assim, solicitamos que sejarn providenciados os documenlos faltantes

para posterior aval iaçâo.
Tavares,29 dejunho de 2S21.
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