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paREcER ÍÉcNtco Ne otl2020

O presente parecer em análise ao Plano de Trabalho ns 01/2020 e demais documêntos que inte8râm

o processo, em cumprimento ao que dispôe o inciso V do ârt. 35 da Le; n! 13 019, de 2014, estê

Órgão se pronuncia confoíme os se6uintes itens:

1, Aspedos orçamentário3 e legâis;

â) a proposta do Plano de Trabalho possui autorizâção na Lei de Diretaizes Orçamentárias parâ o

exercício, nos termos do ârt. 26 da tC ne 101, de 2000;

b) Em relação âo orçamento anual a proposta possui crédito e dotação orçamêntária;

c) No quê diz respeito à escolha do 6estoí, integrantes da Comissão de Monitoramento e da

Comissão dê Seleção designados: não há impedimentos nos têrmos do §29 do art.27 e §6pdo art. 35

da Lêi 13.019, de 2014.

2. A proposta em relãção à modalidade de parceriâ escolhidâ, termo de fomento, está de ãcordo

com o que preconiza â lei, pâra as parcêriãs estabelecidâs peiã âdministração púbiica com as

oaganjzôções da sociedâdê civil, parâ a consecução de finalidades de interesse pÚblico proposta pelas

OSC. Esta propostâ de iniciativa da OSC consta anexâdâ ao processo;

3. Há reciprocidade de interessê entre o município e OSC, no sentido dê oportunizar aos muníclpes a

continuação dos Srupos de danças, invernadas aítísticas e culturais. Incentivando assim o interesse

das crianças, jovens e adultos no cultivo dâs tÉdições gaúchas. O auxilio financeiro será parà

complemêntar o valor pago aos professores de dança;

4, Há a viabilidade de execução, considerândo que há previsão de recu6os no orçamento do

município;

5. O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho está adequado possibilitando a

efetivô frscalização;

6.Os meios dê fiscalização da execução da parceria utilizâdos serão:visita "in loco" e prestação de

contas;

Com bâse nêsses dâdos e na documentação anexadâ ao procêsso, â formalização da parceria está de

acordo com os critérios dâ lei 13019/2014 e Decreto Municipal ns 1.106/20U.

Tio Hlgo - RS, 26 de Mârço de2020.
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