RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2020
IDENTIFICAÇÃO
Entidade: Fundação José Lazzarini – Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Campinho da Paz
CNPJ: 05.774.744/0001-87.
Endereço: Rua Antônio Dalpicolo, 500. Bairro: Alto do Cruzeiro
Município: Batatais

UF: SP

CEP: 14.316.004

Telefone: 16.3761-7757

Celular: 16. 99214-0948

E-mail: coordenacao@fundacaojoselazzarini.org.br

Site: www.fundacaojoselazzarini.org.br

Presidente: Raissa Abirached Arantes Boldrin
Técnico Responsável: Elaine Cristina de Brito Tresoldi
Referência: Termo de Colaboração nº 005/2020.
Termo de Colaboração nº 005/2020

R$ 259.929,74

Vigência: 11 meses (fevereiro a dezembro de 2020).

OBJETO DA PARCERIA
Ofertas de serviço de atendimento educacional para crianças de educação infantil – Pré I e Pré II, em período integral.

Endereço: Rua Antônio Dalpicolo, 500 – Alto do Cruzeiro – Batatais – SP – CEP:-14.316-004
Telefone: (0XX 16) 3662-1540 - E Mail:- coordenacao@fundacaojoselazzarini.org.br
CNPJ: 05.774744/0001-87 / Inscrição estadual : isento / www.fundacaojoselazzarini.org.br

1. Valores transferidos pela administração pública:
Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, data das respectivas prestações de contas.

Data da transferência

Valor transferido

Data das respectivas prestações de contas Observações (fonte do recurso)

1. 29/02/2020

R$ 23.629,97

29/02/2020

Municipal

2. 19/03/2020

R$ 23.629,97

19/03/2020

Municipal

3. 23/04/2020

R$ 23.629,97

23/04/2020

Municipal

4. 21/05/2020

R$ 23.629,97

21/05/2020

Municipal

5. 18/06/2020

R$ 23.629,97

18/06/2020

Municipal

6. 17/07/2020

R$ 23.629,97

17/07/2020

Municipal

7. 18/08/2020

R$ 23.629,97

18/08/2020

Municipal

8. 17/09/2020

R$ 23.629,97

17/09/2020

Municipal

9. 14/10/2020

R$ 23.629,97

14/10/2020

Municipal

10. 13/11/2020

R$ 23.629,97

13/11/2020

Municipal

11. 16/12/2020

R$ 23.629,97

16/12/2020

Municipal
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2. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas, conciliação bancária:
Todos os recursos públicos repassados pela entidade são aplicados, e garantimos a regularidade dos gastos efetuados, bem como, sua perfeita
contabilização, como também, garantimos a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas.
3. Análise do atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse
público:
•

Legalidade: A Escola de E. I. E. F. Campinho da Paz seguiu o Decreto Regulamentador, a Lei Federal 13.019/14 e suas alterações, bem
como, as Leis Municipais.

•

Impessoalidade: A Escola de E. I. E. F. Campinho da Paz realizou orçamentos, contratações via processo seletivo.

•

Moralidade: A Escola de E. I. E. F. Campinho da Paz fez todas as declarações da Instrução Normativa do Tribunal de Contas.

•

Publicidade: A Escola de E. I. E. F. Campinho da Paz publicizou suas atividades em páginas do facebook, bem como, no site da entidade e
no portal da transparência dentro do site.

•

Economicidade: A Escola de E. I. E. F. Campinho da Paz foi mais econômico do que a Prefeitura Municipal, fizemos levantamentos dos
custos.

•

Eficiência: A Escola de E. I. E. F. Campinho da Paz realizou ações que contribuíram para o pleno alcance dos objetivos traçados.
Todos os itens acima mencionados foram cumpridos através da execução do Plano de Trabalho.
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4.

Breve Relato Financeiro dos Repasses e Despesas Ocorridas no exercício de 2020

O repasse da A Escola de E. I. E. F. Campinho da Paz, no valor de R$ 259.929,74, foi dividido em 11 meses, ou seja, de fevereiro a
dezembro do ano de 2020 e foram pagas corretamente todos os meses, conforme termo de colaboração nº 005/2020.

Dificuldades encontradas:
Foi um ano atípico devido à pandemia do COVID-19 vivenciada por todos, tivemos que readequar nossas aulas para aulas remotas, houve
redução e suspensão de contratos de trabalho, tivemos que fazer materiais para enviar para as casas dos alunos, as orientações das aulas remotas
foram realizadas através do aplicativo Whatsapp, o meio mais viável de comunicação com as famílias.
A pandemia trouxe vários desafios para a escola, dentre eles dar o suporte para as famílias nesse momento delicado, pois muitos perderam
seu emprego, tiveram seu salário diminuído, tiveram que sair de seu emprego, pois não tinham com quem deixar seu filho, porém, conseguimos
doações de alimentos, marmitas, cobertores, kits de produtos de limpeza, nosso atendimento social se intensificou, tentando amenizar os danos
causados pela situação.
Os pais ficaram sobrecarregados com trabalho externo, interno e com a questão do ensino de seus filhos, muitos pais não possuem
entendimento das atividades enviadas, mesmo com a explicação do professor através de videoaulas e videochamadas, não conseguiam concluir
todas as atividades.
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Benefícios alcançados
Apesar do caos vivido pela pandemia do COVID-19, conseguimos adquirir livros didáticos e paradidáticos, brinquedos pedagógicos para
as crianças da educação infantil, o que não era possível há tempos.
Embora o momento seja de muita dificuldade, as famílias se aproximaram mais da escola e começaram a entender a importância que
fazemos na vida dos alunos, bem como, conseguimos alcançar um número maior de pais e/ou responsáveis parceiros.

Batatais, 20 de janeiro de 2021.

Raissa Abirached Arantes
Presidente da Diretoria Executiva da Fundação José Lazzarini.

Elaine Cristina de Brito Tresoldi
Técnica Responsável
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