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Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais -

lnstrumento:
Termo de Colaboração

No/Ano:

0312019

N,O SIT
42.852

021 1 212019 a 01 I 1 212022

021 121201 9 a 01 10212023

Descrição do Projeto: Atendimenlo de 100 crianças e adolescentes de 05 a 18 anos incompletos, de s
a sexta-feira, dividas em turno matutino das 0B:00h às 12:00h e turno vespertino das 13:00h às 17:00h, devend
oferecer ao menos duas refeiçöes diárlas para cada usuário (café da manhä e almoço para os usuários atendidos
no período da manhã; e almoço e lanche para os usuários do período da tarde), conforme previam
estabelecido no plano de trabalho aprovado no processo de seleção e julgamento do Edital de Chamam
Público n" 003/2019.

PROCESSO ANALISADO

Prestação de Contas n." 15012022 Bimestre Analisado: 6" Bim 202'1

FUNDAMENTAçÃO LEGAL

Nos termos do Decreto n.'06312021 de 26 de janeiro de2O21, atualizado pelo Art.4o, lV, do Decreto Mu-
nicipal n.o 24512021 de 26 de março de 2021 , que incluiu o Art. 3B-4, compete a Gerência de Transferências
Voluntárias Municipais - GTVM, da Secretaria Municipal de Finanças, emitir parecer técnico contábil e financeiro
em processos de chamamento público, bem como, formalizar, prestarcontas bimestrais, aditare alteraro plano
cle trabalho de transferências voluntárias municipais.

Nos termos do Art. 90, lll, do Decreto n.'42512021, compete à Gerência de Fisoalizaçäo de Transferências
Voluntárias, Acordos e Convênios - GÊTAC, da Controladoria Geral do Município, fiscalizar a aplicação de
quaisquer recursos públicos repassados mediante transferências voluntárias municipais nos termos da legisla-
ção vigente e fiscalizar a execução dos trâmites necessários à celebração, formalização e aditamento dos atos
de transferências voluntárias municipais. Dessa maneira, trata o presente parecer de prestação de contas bi-
mestral da transferência voluntária municipal formalizada.

A análise foi realizada confrontando-se as informaçöes lançadas pela organizaçäo da sociedade civil no
Sistema lntegrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR com os
documentos inseridos no sistema eletrônico SE-Suite disponibilizado pela Concedente para prestação de contas
bimestrais, de acordo com o estabelecido na Lei Federal n." 4.32011964, na Lei Federal n.' 13.01912014, na
Resolução TCE/PR n.'02812011, na lnstrução Normativa TCE/PR n.o 061/2011, na lnstruçãr¡ Normativa CGM
n.' 03412013, nas Resoluçöes e Normas Brasileiras de Contabilidade, e demais legislaçöes e orientações de
Controle lnterno aplicável.

RESUMO CONTÁB!L (R$)

$' Prestação de Contas Parclal i^' Prestação de Contas Final PARECER N" O06/2022

Secretaria Ordenadora da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL - SEMAS

Tomador de Recursos: INSTITUTO JOAO FERRAZDE CAMPOS

DEBITOS CREDITOS

Despesas

Devolução de saldo a Concedente

Devolução de saldo ao Tomador

Saldo anterior

Valor repassado

Recurso próprio depositado

Renclimento de Aplicaçöes Financeiras

Glosa de despesas

Estorno de despesas

Saldo ern conta corrente

Saldo em conta aplicação diária - CDB

Saldo em conta aplicação - Poupança

0,00

28.985,87

RESUMO FINANCEIRO (R$)

0,00

3,310,81

153.929,64
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GTVM, a diferença de R$ (- )12.350,88 consta em arquivo anexo a prestação de contas e
está demonstrada na figura a segurr:

12 3s)"Íls

1. AVALTAçÃO OO RESUMO CONTÁB|L E FINANCETRO DA TRANSFERÊruC¡n

1.1 - POS|çAO NO FECHAMENTO DO BIMESTRE NO StT ABA DA CONCEDENTE

Em consulta realizada no SlT, constatou-se que ao final do 6o Bimestre de 2021 ,oRe-
sumo Financeiro na aba da Concedente apresenta ao Saldo Final de R$ 144.889,57

1.2 - EXTRATOS BANCÁR|OS |NSER|DOS NAS PRESTAçÖES DE CONTAS E StT

Foram inseridos os extratos bancários referentes à conta corrente, aplicação financeira
e poupança, anexados ao SIT e na prestação de contas entregues pelo sistema eletrônico SE
Suite, com os saldos de R$ 0,00, R$ 3.310,81 e R$ 153.929,64, respectivamente.

1.3 - DEMONSTRATTVO DA DTFERENçA ENCONTRADA

Para a apuração da diferença no valor de R$ ( - ) 12.350,88 informada pela Gerência de
Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, foram consultadas as despesas da competên-
cia dezembro de 2O21 que efetivamente foram pagas no mês de janeiro de 2022, que totaliza-
ram R$ ( - ) 12.564,12, conforme figura a seguir:

Dessa maneira no momento da apuração do saldo no fechamento do 60 Bimestre de
2021, foram considerados os valores conforme tabela abaixo:
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Histórico Valor R$

Despesas competência dezembro 2021 paoas em ianeiro de2022 12.564,12

Satdo R$ 12.564,12

DiferenÇa entre saldo contábil x saldo bancário 12.350,88

Saldo R$ 213,24

Despesas Bancárias 1',\4,55

lR/lOF sobre aplicação financeira 98,29

Diferença 0,00

O valor de R$ 213,24 refere-se a despesas debitadas na conta corrente da parceria no
mês de dezembro de 2021 e encargos de lmposto de Renda e IOF sobre aplicação financeira
referente ao mês de dezembro de 2021. Os referidos valores devem ser restituídos à conta da
parceria no mês de janeiro de 2022.

Ao final de cada bimestre, geralmente tem-se uma diferença entre o saldo final apurado
e o saldo constante nos extratos bancários, pois o SIT - Sistema lntegrado de Transferências
trata das despesas pelo regime de competência.

1.4 - INCONFORMIDADE ENCONTRADA: Para o item em análise constatou-se que a OSC
vem movimentando seus recursos em conta não isenta de tarifas e com cobrança de lmposto
de Renda e IOF sobre os rendimentos de aplicações financeiras.

Sugere-se que a organizaçáo da sociedade civil pleiteie junto à instituição bancária o di-
reito de isenção das tarifas, conforme estabelecido no artigo 51 da Lei Federal n.o
13.01912014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre as administrações públicas
e as organizações da sociedade civil.

4ft. 51 . Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em
conta corrente específica isenfa de tarifa bancária na instituição financeira pú-
blica determinada pela administração pública.

Caso não exista a referida possibilidade, as despesas bancárias debitadas na conta cor-
rente devem ser restituídas pelo Tomador, de modo tempestivo.

,ANÁLISE CONCLUSIVA: REG,ULAR COM RESSALVAS

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em análise aos documentos inseridos no SIT e no
sistema eletrônico SE Suite pelo Tomador não foram encontradas inconformidades.

CONCLUSÃO: Segundo análise da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais -
GTVM, os documentos inseridos no SIT estão de acordo com o estabelecido na legislação.

ANALISE CONCLIJSIVA: REGULAR

rõ
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s. aNÁLrse DE TNcoNFoRMTDADES DE BTMESTRE ANTERToR

No Parecer do Controle lnterno n.' 07412021 emitido pela Controladoria Geral do Município
referente ao 50 Bimesfre de 2021, não foram constatados itens que apresentaram inconformidades
e seu julgamento final foi pela irregularidade.

ANÁL¡SE CONCLUSIVA: REGULAR

4. ANÁLISE DE INCONFORMIDADES DO BIMESTRE ATUAL

Após a entrega da prestação de contas do 60 bimestre de 2021 no sistema eletrônico
SE-Suite e o registro das despesas no SlT, alguns itens apresentam inconformidades ou me-
recem maiores comentários, são eles:
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Safjrâ f{ó* * " Fd¡r;-rrìÁ - , Pio ¿t/i Júnr-rtrÐ - . Vúöú ¡ìô IJFC * Cr-\rrt(t4\

ITEM 4.1 _ PUBLICIDADE DA PARCERIA NA PÁGINA ELETRÖNICA DO TOMADOR

A inconformidade enconlrada já foi objeto de parecer anterior? Sim

|NCONFORMIDADE ENCONTRADA NO ITEM 4.1: No Termo de
00312019 formalizado entre as partes prevê a seguinte situaçäo:

Colaboração n.o

A Lei Federal n.o 13.01912014 prevê no Art. 1 1:

Art. 11. A organização da sociedade civìl deverá divulgar na internet e em locais
visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações
todas as parcerias celebradas com a administração pública. (Redaciáo dada pela
Lei no 13.204, de 2015).

A organização da sociedade civil disponibilizou em página eletrônica própria links pa-
ra acesso aos dados da parceria formalizada e a prestação de contas conforme figura abai-
XO:

r. rîL-raêalrììeñìê, enr påg¡nã €-4êtrárìicå Frfrñris ds TO|VIADÕR (H(rr11Ê tr-¿3fJe) rìíj ¡e(Je
trìLrfl{:fidl CJ¡â osirrË(rtêrc,crù:Ýs, os drrrtOrrå1rst¡ÿ.rs rlas trarìgferé¡rrc;as r€slr?å{jí¡É: erTÌ råZåO 4Jô Þteê}et:lt*
Itrstrt¡nrerrl':? (:t îi rc*l>.1j(:tivrJ trf .:jlltj$aAta dè çorttirÁ. q"&Þocifíca0cjrj ¿rs Ëessû!!s _iúr írJtçzt5 úú físiait\ý,
fe,ìr¡Ýctivs (:)1'Ýla.J e {:ì*)t:, 3¡)L} t)'jrì¿¡ dG ¡n,)d:dië¡t*, sçr:jf)rrrr:i;:c} {Jo r*¡l}ú$!r(r
teúlrrârìraçåc', r1Õs lÈrrrìÞe dá Lei €$t¿,ì<Ju;tl tt,) 1tj,&97t).-t!J1

1-
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Para o item Parcerias, é possível acessar o termo formalizado da parceria entre a
OSC e o Município de Pinhais e seus respectivos aditivos.

Para o item PrestaÇão de Contas foram disponibilizados diversos dados para atender
a legislação vigente com exceção dos itens lV a Vl do Art. 1 '1, a seguir descritos:

"Art. 7L. A orgonízaçõo da sociedade civil devera divulgor nø inlernet e em locais visíveis

de suos sedes sociais e dos estobelecimentos em que exerço suøs ações todas os porcerios
celebradøs com a ødministraçõo público. ßS-d.g-çS-9_dg!g-pÊlg-!.ei ne 13.20A, de 2Q15)
Parógrofo úníco. As informações de que trotom este ortigo e o art. 10 deverõo incluir, no

míntmo:
lV - volor totol da parceria e volores liberødos, quando for o coso; lRedocão dada nela Lei

n3 13.204._dzZPJS)
V - situoçõo do prestação de contas da parceria, que deverá informar a doto previsto pora
o suo opresentoçõo, o dato em que foi apresentada, o prazo paro o suo onólise e o resul-
todo conclusivo.
Vl - quondo vinculados ò execução do objeto e pogos com recursos do parcerio, o volor to-
tal do remuneroção da equipe de trabalho, os funções que seus integrontes desempe-
nham e a remuneroção prev¡sto para o respectivo exercício.

A Gestora da Parceria devidamente designadapara a parceria, em seu parecer inse-
rido no SIT sob n.o 83819 e na prestação de contas do bimestre em análise, não apontou
qualquer inconformidade, conforme figura a seguir:

J:û! Ê Fc¡''lÍar

il¡¡ b¡ie r:¿ ¿niìi¡¡ c¿;.il¿lirr¡¡ er¡,iiic¡s li,l l.:¡rsc+r ¿ r¿: vtiii¡::ic:ri,:¡i

re¿ii¡¡l¡; rr,r¡ ÉÍ¡i,iúii:j¡i':i r j;9i:;¡:iii, t,iehË.,'lÊr Ê:Je i,rrg.:r;i;çi,..

h¡iiiuio iri,,r !trr:¡ de i;r¡os 
'r:itr 

desri;,'.1i,¡errd;: îod¡: ¡: ¡lirí¡¡i¿¡
p-rr'i:i:s, lniprinCl icg¡l r,-q ii:n-r l¡ir¡i¿lt¿i iti ?1.¿4t ú2 hÞ;l[c :¡r,.,vido,

[t*:i¿ irr¡r'¿irr. do lclie d¿';ì:.t¡ '.ic¡:ra, teriii¡t¿r¡r:s +u¿ ¡ ¡rr¡n;¡etic Jtjr
irrr-¡: C,: l.¡r¡¡os ven iitnrplrnio a: e!,jeli'¡o¡ F¡¡p,:ii':: ac Aie ie Tnn¡i:rË,rii¡

'+Þìuntiri¡, 'nr iir¡, iz ¡¡:vë+ ,¿m e¡ irl¡rn¡aì¡: obti,ìa: ju*l ii; 5EüÅ5

llt:tetl'ro: q'.;: I pen*ntr.r-tl extcuilri 'j,: objeic dl ir¡r:lerÊ¡li¡ ,¡r,l¡ri¿i¡ d
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se- zirÉz r:;i+. ¡ ln:iitrltåc tnl¿dt'¡ ir¡'r li aii:t¿çår: .r:':e:ii:i¿s ¡c i,:rn¡i

p;:l c; ires lrrrr¿ii¿¡ i: r¡rl¡¡, içlíc,lrr* :r.¡r.:¡i¡,

CONCLUSAO DO ITEM 4.1: Diante da falta de complementação de informações sobre a
Prestação de Contas na página oficial eletrônica da OSC o item é julgado como lrregular.

ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 4.1: IRREGULAR

ITEM 4.2 - SAQUE DE APLICAÇÃO EU POUPANÇA FORA DA DATA BASE

A inconformidade encontrada já foi objeto de parecer anterior? Sim

INCONFORMIDADE ENCONTRADA NO ITEM 4.2: A organização da sociedade civil vem
ntan recu rSOS rrente, conta

rmo fo rma lizad tre rtes.ate en ao esta no
nta caça fla
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Entretanto ao consultar os extratos bancários inseridos no SIT pode ser observado
que a OSC vem efetuando saques da conta poupança antes da data base, o que na prática
faz com que os recursos não tenham rendimentos entre a data base e a data de saque so-
bre o valor efetivamente transferido para a conta corrente que automaticamente serve para
pagamento de despesas ou vai para aplicação em renda diária.

CONCLUSÃO DO ITEM 4.2: Diante dos fatos acima identificados, a Controladoria Geral do
Município recomenda que a organização da sociedade civil efetue o resgate de valores ne-
cessários na data base de cada aplicação em poupança, caso exista mais de uma data ba-
se, para custear todas as despesas previstas no cronograma de desembolso do plano de
trabalho aprovado, até a nova data base e efetue a aplicação automática em fundo de ren-
dimento diário.

No Parecerdo Controle lnterno n.o 0741202'1, a Controladoria Geral do Município ma-
nifestou-se novamente a respeito do item.

A OSC recebeu cópia do referido parecer em 2111212021

Dessa maneira, para o bimestre em análise o item é novamente julgado como regular
com ressalvas.

ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 4.2: REGIJI-AR GOM RESSALVAS

ITEM 4.3 _ SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE

A inconformidade encontrada já foi objeto de parecer anterior? Sim

INCONFORMIDADE ENCONTRADA NO ITEM 4.3: A organização da sociedade civil vem
movimentando recursos em conta corrente, conta poupança e conta para aplicação diária.

Entretanto, no mês de dezembro de 2021 pode ser observado que a OSC deixou sal-
do disponível em conta corrente.

Dessa maneira a resposta do item 7.4 do Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o
00712022 emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM está em
desacordo, conforme figura a seguir:

consequentemente o resultado final para o item T. AVALIAçÃO DA
MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n3 OO7l2o22
deveria ser diferente

CONCLUSÄO DO ITEM 4.3: Diante dos fatos acima identificados, o item em análise apre-
ostas dadas ao item 7.4senta inconformidade entre os documentos ntados e as res
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RESULTADO DO PARECER DA GTVM: Após a entrega da prestação de contas pela
organização da sociedade civil, foram realizadas as análises da documentação apresentada e
emitido o Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 00712022 em 16 de fevereiro de 2022
referente à Prestação de Contas do 6o Bimestre de 2021 a avaliação geral teve seu
julgamento como REGULAR COM RESSALVAS.

RESULTADO DO PARECER DA CGM: Com base nas inconformidades apuradas pela Con-
troladoria Geral do Município, o presente parecer é julgado como IRREGULAR.

CONCLUSÃO: Em razão das inconformidades apuradas nos itens 4.1 à 4.3 do presente pa-
recer, ä Cotrtroladoria Geral do Município posiciona-se contrária ao resultado inscrito no pärs-
cer final emititjo pela Gerencia de Transferencias Voluntárias Municipais - GTVM.

ANÁLlsE CONCLUSIVA: IRREGULAR

O processo de prestação de contas do 6o Bimestre de ZO21 apresenta as seguintes
análises conclusivas:

ItEM OI . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ItEM 02 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

ItEM 03 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

ItEM 04 . ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

ItEM 05 . ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

\
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no ParecerTécnico Contábil e Financeiro n.o 00712022 No Parecer do Controle lnterno n.o
07412021, a Controladoria Geral do Município manifestou-se novamente a respeito do item.

Sugere-se que seja verificado se o referido valor que ficou disponível em conta cor-
rente possa ter deixado de ter rendimento financeiro e em caso afirmativo, a OSC deve pro-
videnciar o depósito em conta corrente e o registro no SlT. Caso afirmativo o valor deve ser
atualizado até a data prevista para depósito e em caso negativo, deverá ser mencionado tal
fato.

As anotações a serem feitas para a correção do item devem constar na próxima pres-
tação de contas a ser entregue pela OSC.

ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 4.3: IRREGULAR

DA DE CONTAS DO BIMESTRE ATUAL

6. RESULTADO DA AN DOS ITENS PELO CONTROLE INTERNO
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I z. corlclusÃo

Cientificamos que a presente enfsfnçÃO DE CONTAS do Ato de Transferência Vo-
luntária Municipal foi analisada pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais -
GTVM, confrontando-se as informações e os documentos juntados ao processo de prestação
de contas referente ao 6o Bimestre de 2021, com os lançamentos registrados no Sistema
lntegrado de Transferências - SlT, com as exigências da Resolução TCE/PR n." 028/20'1 1 , lN
TCE/PR n.'06112011, lN CGM n." 03412013, da Lei Federal n.o'13.01912014 e demais orien-
taçöes de Controle lnterno expedidas, no que se refere às formalidades do procedimento de
prestação de contas.

Ressalta-se que a presente manifestação apresenta o resultado do exame procedido
nos documentos que compõem o processo em tela e que o mesmo não implica na convalida-
ção ou saneamento de questões nele não abordadas, que poderão ser objeto de fiscalização
específica.

Desta maneira, estas conclusöes não elidem responsabilidades por atos não alcança-
dos pelo conteúdo deste processo, e por divergências nas informaçöes de caráter declarató-
rio, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais
como auditorias ou denúncias.

Pinhais, 23 de fevereiro de 2022

Elaborado por Revisado por

rtor
0343201O-4

Fran de Oliveira
Contador Diretor pto de Auditoria Geral

Marcio dos S
Controlador G Município
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