




































Prefeitura Municipa! de Estrela d'Oeste
- ESTADO DE SAO PAULO

Paço Municipal "Pret. Wilson Nogueira Lapa"
Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - rei/Fax: (17)3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

Parecer Conclusivo

Após analisarmos toda a documentação constante da Prestação de
Contas da Irmandade da Santa Casa de Fernandópolis, situada a
Avenida Afonso Cáfaro, 2630 - Jardim Santista, Fernandópolis/SP,
atestamos:

1 - Recebimento da Prestação de Contas, não houve aplicação de
sanções.

2 - As prestações foram recebidas em 23/07/2018. O repasse foi
concedido em 31/01/2018.
3 - Os valores transferidos no importe de R$ 6.000,00. Os valores
comprovados no mesmo valor. Todos fonte municipal.
4 - A localização este situada a Avenida Afonso Cáfaro, 2630 _ Jardim
Santista, Fernandópolis/SP. Atestamos o regular funcionamento da
entidade.
5 - A finalidade estatutária da entidade beneficiária: manter. administrar
e desenvolver a Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis,. cOja
atividade é de assistência médico.-hospitalar; manter, é:ldrn.inistràr e
desenvolver outros estabelecimentos que vier criar otJredeber; prestar
assistência social aos desvalidos.
6 - O objeto dos recursos repassados, resultados alcançad()se a
economicidade dos gastos efetuada pela entidade. C~rtifico. que(~ mais
econômico para o município repassar a subvenção, pois a entidade
presta atendimento. médico-hospitalar aos enfermos e acidentado$,
gratuitamenteo.u não.
7 - O fiel cumprimento das clausulas compactuadas em COhformidade
com a regulamentação que rege a matéria.
S - Perfeita contabilização das transações desenvolvidas.
9 - A regularidade dos recolhimentos de encargo.strabalhista$ dos
funcionários da entidade.
10 - Que as cópias dos documentos das=.correspo.ndem aos
originais apresentados pelo beneficiário, onde cons o. tipo de repasse
obtido e o órgão repassado r a que se refere.
11 - Atendimentos aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.

Diaite do exposto damos plena quitação da entidade acima referente ao
nu~ário repassado pela Prefeitura Municipal de Estrela dOests.
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