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RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2018 

Feira do Livro 

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. 16/01/2018 R$ 130.000,00 21/01/2019 Municipal 

 

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. 

 

Análise do atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público: 

• Legalidade: A Fundação José Lazzarini seguiu o Decreto Regulamentador, a Lei Federal 13.019/14 e suas alterações, bem como, as Leis 

Municipais. 

• Impessoalidade: A Fundação José Lazzarini realizou orçamentos. 

• Moralidade: A Fundação José Lazzarini fez todas as declarações da Instrução Normativa do Tribunal de Contas. 

• Publicidade: A Fundação José Lazzarini publicizou suas atividades em páginas do facebook, bem como, no site da entidade e no portal da 

transparência dentro do site. 

http://www.fundacaojoselazzarini.org.br/
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• Economicidade: A Fundação José Lazzarini foi mais econômica do que a Prefeitura Municipal, fizemos levantamentos dos custos. 

• Eficiência: A Fundação José Lazzarini 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. 

 

 

BREVE RELATO FINANCEIRO 

 Todos os pagamentos foram realizados através de Transferência Bancária. 

 Os valores das guias referentes aos RPA’s foram transferidos para a conta da entidade (o valor proporcional), uma vez que a entidade possui 

guia única. 

 Os valores das tarifas bancárias não são de responsabilidade da entidade, por esse motivo, repassamos na prestação de contas. 

 

Dificuldades encontradas:  

 Não houve dificuldade encontrada. 

 

Benefícios alcançados 

 O benefício alcança foi de estimular a formação de novos leitores, despertando nas crianças e adolescentes o prazer em ler, como 

forma essencial de incentivar a criatividade e ampliar a visão e a compreensão do mundo. 
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Análise do cumprimento do objeto 

 A Fundação José Lazzarini cumpriu parcialmente todos os quesitos, exposto no plano de trabalho.  

Batatais, 21 de janeiro de 2019. 

 

 

 
Raissa Abirached Arantes 

Presidente da Diretoria Executiva da Fundação José Lazzarini. 
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