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RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2018 

IDENTIFICAÇÃO 

Entidade: Fundação José Lazzarini – Projeto Social Campinho em Movimento. 

CNPJ: 05.774.744/0001-87. 

Endereço: Rua Antônio Dalpicolo, 500  Bairro: Alto do Cruzeiro. 

Município: Batatais  UF: SP  CEP: 14.316-004  

Telefone: 16.761-6415  Celular: 16. 99214-0948  

E-mail: coordenacao@fundacaojoselazzarini.org.br Site: www.fundacaojoselazzarini.org.br 

Presidente: Raissa Abirached Arantes 

Técnico Responsável: Everton Bazilio Zangrande 

Referência: Termo de Colaboração nº 004/2017 de 25/05/2017 

Minuta de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 004/2017 de 25/05/2017. R$ 120.000,00 - Municipal 

R$ 20.000,00 - Federal 

Minuta de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 004/2017 de 25/05/2017. – Recurso Federal. R$ 19.759,67 

Minuta de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 004/2017 de 25/05/2017.- Apoio Financeiro R$ 43.209,04 

Vigência: 12 meses (Janeiro à Dezembro de 2018) 

OBJETO DA PARCERIA 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 
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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. 16/01/2018 R$ 40.000,00 31/01/2018 Municipal 

2. 30/01/2018 R$ 30.000,00 31/01/2018 Municipal 

3. 18/04/2018 R$ 20.000,00 02/05/2018 Municipal 

4. 15/05/2018 R$ 10.000,00 01/06/2018 Municipal 

5. 19/10/2018 R$ 10.000,00 01/11/2018 Municipal 

6. 29/11/2018 R$ 10.000,00 03/12/2018 Municipal 

7. 28/12/2018 R$ 10.000,00 07/01/2018 Municipal 

8. 13/04/2018 R$ 10.454,52 28/12/2018 Apoio Financeiro 

9. 19/06/2018 R$ 32.754,52 28/12/2018 Apoio Financeiro 

10. 17/09/18 R$ 8.273,11 28/12/2018 Federal 

11. 17/10/2018 R$ 11.726,89 28/12/2018 Federal 

12. 17/10/2018 R$ 1.576,34 28/12/2018 Federal 

13. 18/12/2018 R$ 4.583,33 28/12/2018 Federal 

http://www.fundacaojoselazzarini.org.br/


 
 

Endereço: Rua Celso Garcia, 157 - Centro – Batatais – SP – CEP:-14.300.00 
Telefone: (0XX 16) 3662-1540  - E Mail:- coordenacao@fundacaojoselazzarini.org.br 

CNPJ: 05.774744/0001-87 / Inscrição estadual : isento / www.fundacaojoselazzarini.org.br 

 

 

 

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: O Projeto Social Campinho em Movimento seguiu o Decreto Regulamentador, a Lei Federal 13.019/14 e suas alterações, bem 

como, as Leis Municipais. 

• Impessoalidade: O Projeto Social Campinho em Movimento realizou orçamentos, contratações via processo seletivo. 

• Moralidade: O Projeto Social Campinho em Movimento fez todas as declarações da Instrução Normativa do Tribunal de Contas. 

• Publicidade: O Projeto Social Campinho em Movimento publicizou suas atividades em páginas do facebook, bem como, no site da entidade 

e no portal da transparência dentro do site. 

• Economicidade: O Projeto Social Campinho em Movimento foi mais econômico do que a Prefeitura Municipal, fizemos levantamentos dos 

custos. 

• Eficiência: O Projeto Social Campinho em Movimento 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 2018 

No ano de 2018, houveram dois repasses no mês de janeiro, sendo um no dia 16/01/2018 de R$ 40.000,00 e outro no dia 30/01/2018 de R$ 

30.000,00, valores estes referentes à 7 parcelas do exercício de 2017. Com todo o descumprimento do termo de colaboração referente ao exercício 

de 2018, a entidade precisou realizar mais eventos do que constava no cronograma, bem como, não conseguiu realizar a compra de equipamentos 

e nem dar a manutenção necessária nos prédios da entidade, pois o dinheiro de recurso próprio para essas ações, a entidade transferia para a conta 

do termo de colaboração para posterior reembolso. 

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no exercício de 2018, em 29 de dezembro de 2017 foi 

assinado a 1º Minuta de Aditamento ao Termo de Colaboração celebrado em 25/05/2017, para regularização do repasse financeiro exercício 2018, 

tal Termo é para 12 meses, para atender crianças de 6 à 10 anos de idade do Projeto Social Campinho em Movimento, sendo os recursos abaixo 

listados: 

• Recurso Municipal R$ 120.000,00. Foram pagas apenas 06 parcelas, restando mais 06 parcelas para o exercício de 2019, totalizando 

R$ 60.000,00). 

• Recurso Federal R$ 20.000,00 (No Termo de Colaboração nº 004, Minuta de Aditamento, consta R$ 20.000,00, porém, replicamos 

o valor de R$ 10.000,00 para o SCFV do Projeto Social Pinóquio e R$ 10.000,00 para o SCFV do Projeto Social Campinho em 

Movimento). 

• Recurso Federal R$ 19.759,67 (Notados valores superiores ao compactuado (R$20.000,00), no dia 27/12/2018 assinamos um novo 

Aditamento legalizando este repasse. Esse valor também seria replicado, porém, foi repassado apenas R$ 6.159,67 e esse recurso 

foi utilizado no Projeto Social Campinho em Movimento, o restante do recurso R$13.600,00 foi repassado na data de 26/12/2018, 
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como foi no final do mês e no final do ano, não havia mais tempo hábil para gastar o recurso, sendo o mesmo devolvido ao Fundo 

Municipal de Assistência Social para ser reprogramado e repassado para a entidade no exercício de 2019 para ser utilizado no Projeto 

Social Pinóquio). 

• Apoio Financeiro R$ 43.209,04 (Na Minuta Aditiva ao Termo de Colaboração nº 004/2017, consta o valor de R$ 43.209,04, porém, 

replicamos o valor de R$ 21.604,52 para o SCFV do Projeto Social Pinóquio e R$ 21.604,52 para o SCFV do Projeto Social 

Campinho em Movimento). 

Vale lembrar que, no item 1., ., os valores dos Recursos do Federal, foram colocados integral na planilha conforme a transferência realizada 

pelo Fundo Municipal de Assistência Social, porém, na hora dos pagamentos e nas prestações de contas, foram divididos nos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV dos Projetos Sociais Pinóquio e Campinho em Movimento, bem como, Apoio Financeiro e 

Recurso Federal. 

A União cumpriu todo o cronograma de desembolso previsto no Termo de Aditamento nº004/2017 

Os valores repassados foram integralmente aplicados de acordo com o objeto pactuado através do plano de trabalho, sendo os mesmos 

executados na sua totalidade. 

 

Dificuldades encontradas:  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, desenvolvido pelo Projeto Social Campinho em Movimento da Fundação 

José Lazzarini atendeu crianças do município de Batatais. 

No ano de 2018, encontramos algumas dificuldades, tais como: 

- Umas das maiores dificuldades encontrada foi a financeira, o não cumprimento do Termo de Colaboração. 
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Benefícios alcançados 

- Diminuição na evasão escolar; 

- Houve a ampliação do universo informacional, artístico e cultural de cada criança, fortalecendo e desenvolvendo a potencialidade de cada 

um, tendo em vista um futuro melhor. 

- Maior acesso aos direitos socioassistenciais; 

- Maior articulação da Rede Socioassistencial. 

- Notável fortalecimento de vínculos afetivos entre os usuários e familiares; 

- Notável fortalecimento de vínculos entre a entidade e as famílias, percebe-se que a entidade se tornou referência; 

Destacamos que as atividades socioeducativas previstas no Plano de Trabalho foram executadas, respeitando sempre o individual de cada 

criança. Mesmo com tantas dificuldades, principalmente a financeira, a entidade não deixou de executar o que foi proposto, todos os funcionários 

trabalharam e mantiveram o comprometimento, a ética e respeito para que houvesse um atendimento de qualidade. O Projeto Social não promove 

apenas benefício para as crianças, mas sim, para seus familiares, amigos, comunidade, ao município e governo, o chamado atendimento direto e 

indireto.  

 

Batatais, 07 de janeiro de 2019. 

 

 

                       Raissa Abirached Arantes                                                                                       Everton Bazilio Zangrande 

Presidente da Diretoria Executiva da Fundação José Lazzarini.                                                   Técnico Responsável 
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