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ATA Nº 03 

TERMO DE FOMENTO 01/2020    OSC: APAE  

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove (14/12/2020), na sede da 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus-RS, reuniram-se os integrantes da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação das Parcerias entre Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil - Lei Federal 
13.019/2014, nomeados pela Portaria 133/2020, Juliana Gil Grazziotin, Meire Tramontin da Silva e 
Marcos Ronning para deliberação da seguinte ordem do dia: Monitoramento da prestação de contas 
apresentada pela OSC conforme segue: 

1) O município fez a transferência de R$ 15.880,00 em 09/10/2020, conforme extrato bancário 
anexo; 

2) Em 06/11/2020a a OSC apresentou a prestação de contas referente a outubro/20, que constou, 
em suma, o seguinte: pagamento de salário a de Clarissa F. Pereira, Maíra Petry, Jorge F. Rosa, 
Tavani Zocoli e Elisiane Lorenzo; pagamento da guia de INSS no valor de R$ 579,82; pagamento 
de FGTS no valor de R$ 317,64. Juntou recibos de salários, conciliação bancária, extrato da 
conta bancária, extrato de rendimentos e a movimentação da conta.   

3) Em 19/11/2020 fez a transferência de R$ 15.880,00 conforme extrato bancário anexado. 

4) Em 10/12/2020 2020a a OSC apresentou a prestação de contas referente a novembro/20, que 
constou, em suma, o seguinte: pagamento de salário a de Clarissa F. Pereira, Maíra Petry, Jorge 
F. Rosa, Tavani Zocoli e Elisiane Lorenzo. Juntou recibos de salários, conciliação bancária, 
extrato da conta bancária, extrato de rendimentos e a movimentação da conta 

Face à documentação apresentada pela OSC, observou-se que a verba repassada foi aplicada ao 
fim a que destinada, mas análise financeira deverá ser feita oportunamente por técnico habilitado. 
Entretanto entende esta Comissão ser necessária a comprovação de cumprimento das metas 
estabelecidas no plano de trabalho.  

Ao que consta, s.m.j., os valores repassados à OSC destinaram-se apenas ao pagamento de 
salários e encargos trabalhistas, não tendo nenhuma comprovação nos autos da efetiva prestação de 
serviços, conforme prevê a lei de regência.  

Dê-se ciência da presente da OSC, ao gestor da parceria para adoção das providências antes 
mencionadas. Nada mais havendo, encerramos a ata que segue assinada pelos presentes. 

Juliana Gil Grazziotin__________________, Meire Tramontin da Silva 
________________________________, Marcos Ronning ______________________________. 


