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lnstrumento:
Termo de Colaboraçåo

No/Ano:

0312019
N.o SIT: 42.852

Execução: 02112/2019 a 0111212021

Vigência: 0211212019 a 0110312022

Descrição do Projeto: Atendimento de 100 crianças e adolescentes de 05 a 18 anos incompletos, de
segunda a sexta-feira, dividas em turno matutino das 08:00h às 12:00h e turno vespertino das 13:00h às
17:00h, devendo oferecer ao menos duas refeições diárias para cada usuário (café da manhã e almoço
para os usuários atendidos no perÍodo da manhã; e almoço e lanche para os usuários do período da
tarde), conforme previamente estabelecido no plano de trabalho aprovado no processo de seleção e
julgamento do Edital de Chamamento Público no 003/2019.

Prestação de Contas n.o 09412020 Bimestre Analisado:6o Bim 2020

Nos termos do Art. 11o, do Decreto Municipal n.'06812021 de 28 de janeiro de 2021, compete a
Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA, da Secretaria Municipal de Governo, a emissão de
parecer técnico contábil e financeiro em processos de chamamento público, formalização, prestação de
contas bimestral, aditamento e alteração de plano de trabalho de transferências voluntárias.

Nos termos do art. 90, I e lll, do Decrelo n.o 75812019, compete à Gerência de Fiscalização de
Transferências Voluntárias, Acordos e Convênios - GETAC, da Controladoria Geral do Município,
fiscalizar a aplicaçäo de quaisquer recursos públicos repassados mediante transferências voluntárias
municipais nos termos da legislação vigente e fiscalizar a execuçäo dos trâmites necessários à
celebração, formalização e aditamento dos atos de transferências voluntárias municipais. Dessa maneira,
trata o presente parecer de prestaçäo de contas final da transferência voluntária municipal formalizada.

A análise foi realizada confrontando-se as informaçöes lançadas pela organização da sociedade civil
no Sistema lntegrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR com
os documentos físicos apresentados pelo tomador, nas prestaçöes de contas bimestrais devidamente
protocoladas junto à concedente, de acordo com o estabelecido na Lei Federal n.o 4.32011964, na Lei
Federal no 13.01912014, na Resolução TCE/PR n.o 02812011, na lnstruçäo Normativa TCE/PR n.o
06112011, na lnstruçäo Normativa CGM n.o 03412013, nas Resoluçöes e Normas Brasileiras de
Contabilidade, e demais legislaçoes e orientaçöes de Controle lnterno aplicável.

DEBITOS CRÉDITOS

Saldo anterior 0,00 Despesas 443.726,19

Valor repassado 698.543,95 Devolução de saldo a Concedente 0,00

Recurso próprio depositado 0,00 Devolução de saldo ao Tomador 0,00

Rendimento de aplicações financeiras 3.576,65

Glosa de despesas 0,00

Estorno de despesas 1 I .638,74

RESUMO FTNANCETRO (R$)

Saldo da conta corrente 208,18

Saldo em CDB 283,66

Saldo em Caderneta de Poupança 290.950,76
ñ
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Segundo nota explicativa da Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA, a diferença
de R$ (-) 14.409,45 está demonstrada em arquivo anexo, conforme figura a seguir:

B;ncéria n* ãn*xÊ dest* prestraçäa d* cuttas.

fNCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consultarealizada no SlT, constatou-se que ao final
do 6o Bimestre de 2020, o Resumo Financeiro da aba da Concedente apresentava a seguinte
situação:
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+Nos extratos bancários anexados ao SIT e na prestaçäo de contas entre
SE-Suite apresentam os seguintes saldos:
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- Conta corrente R$ 208,18;

- Conta investimentos R$ 283,66; e

- Conta poupança R$ 290.950,76.

Diante desses valores a organizaçäo da sociedade civil informou em tela própria no SIT o
"Saldo Bancário" conforme figura a seguir:
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Para a apuraçäo da diferença no valor de R$ ( - ) 14.409,45 informada pela Divisão de
Convênios e Outros Acordos - DICOA, a mesma relata tratar-se de despesas da competência
dezembro de 2020 que efetivamente foram pagas no mês de janeiro de 2021, conforme figuras a
segurr:
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Pode ser observado que as despesas efetivamente pagas com recursos da transferência
totalizaram o valor de R$ 14.425,33 e são superiores a diferença apurada, pois foram debitadas
despesas bancárias na conta corrente no valor de R$ 15,88 que foram efetivamente reembolsadas
na conta da transferência em 0410112021 conforme extrato bancário abaixo:

CONCLUSÃO: Sugere-se que a organização da sociedade civil pleiteie junto à instituiçäo bancária
o direito de isençäo das tarifas, conforme estabelecido no artigo 51 da Lei Federal rì.o

13.01912014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre as administrações públicas e as
organizaçöes da sociedade civil.

AtI. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em
conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira
pública determinada pela administraçäo púbtica.

Caso não exista a referida possibilidade, as despesas
corrente devem ser restituídas pelo Tomador, de modo tempestivo IT
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INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Não foram encontradas inconformidades.

CONCLUSAO: Nos documentos inseridos no SIT estäo de acordo com o estabelecido na
legislação.

ANÁLISE CONCLUSIVA: REG.ULAR

3. DEMAIS ITENS EM ANALISE

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em análise realizada no Parecer Técnico Contábil e
Financeiro no 07412020 emitido em'15 de dezembrode2020 referente à Prestação de Contas do
5o Bimestre de 2020 pela Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA foram identificadas
divergências entre as informações contidas no parecer em relação aos documentos apresentados
conforme itens abaixo:

fTEM 3.1: Na análise do item 7.4 do referido parecer, constam as seguintes conclusöes.
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Em consulta aos extratos bancários inseridos no SIT - Sistema lntegrado de Transferências,
é possível observar que a prática de deixar saldo disponível em conta corrente, mesmo que por
apenas 01 (um) dia já vem ocorrendo durante o ano de 2020 e näo apenas ao final do mês.

A Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA menciona em seu parecer que a partir
do momento da ciência da organização da sociedade civil sobre o Parecer Técnico Contábil e
Financeiro no 07412020 que a mesma reveja a prática adotada e que todo o recurso disponível
deva estar integralmente aplicado.

CONCLUSÃO: Diante de tais fatos, a Controladoria Geral do Município posiciona-se pela
irregularidade do item e sugere que a Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA efetue
levantamento de todo o período da parceria e caso seja verificado saldo disponível em conta
corrente o mesmo seja devidamente atualizado e solicitado que a organizaçäo da sociedade civil
providencie o ressarcimento.

ANALISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.1: IRREGULAR

NOVA ANALISE ITEM 3.1

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 03/2021 ernitido pela Divisão de Convênios e
Outros Acordos - DICOA, referente a Prestaçäo de Contas. P.C. 09412020, consta a seguinte
informação:

$.,úúl,rFú*,lriü¿#Ës g¡JÉü¡?'tfr,¿f!.Á5
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iJ: tJti¿.:u$ì fftittri

NOVA CONCLUSAO DO ITEM 3.1: Diante da ciência da organizaçäo da sociedade civil somente
ter ocorrido em 141Q112021, os apontamentos até a presente data säo convertidos em ressalvas.

Caso a partir da data da ciência da organização da sociedade civil (1410112021), seja
identificado saldo disponível em conta corrente, todos os valores que ficaram disponíveis
em conta corrente, desde o início da parceria, devem ser atualizados e o resultado ser
depositado pela mesma na conta da parceria e o seu resultado ser registrado no
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ITEM 3.2: A Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA menciona ainda em seu parecer
que a organizaçâo da sociedade civil teve no mês de setembro de 2020 um rendimento negativo
de R$ 3,73, conforme extrato bancário a seguir:

Pode ser observado que além do rendimento negativo sobre a aplicação financeira, ainda
houve a incidência de lmposto de Renda no valor de Rg 0,02. Dessa maneira o valor correto a ser
restituído pela organizaçäo da sociedade civil deverá ser de R$ 3,75.

Destaca-se ainda que ao final do mês de setembro de 202Q a organização da sociedade civil
efetuou o registro no SIT do rendimento de aplicação financeira, o valor de R$ 53,56, que
corresponde aos seguintes valores:

Para a apuração correta do valor a ser registrado como rendimento de apli
no slr, a organizaçäo da sociedade civil deve seguir a tabela abaixo:
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Competência
Rendimento
Poupança

(a)

Rendimento Bruto
em lnvestimento
Fundos - Mensal

(b)

Total
c:(a-b)

Valor
registrado

no SIT
(d)

Diferença
e:(d-c)

09t2020 57,29 3,73 53,56 53,56 0,00
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Competência
Rendimento
Poupança

(a)

Rendimento Bruto
em Investimento

Fundos - Mensal (b)

Total
c:(a+b)

Valor a ser
registrado
noSlT(d)

Diferença
e:(c-d)

0912020 57,29 3.75 61,04 53,56 7,48

A organização da sociedade civil deverá corrigir o valor do Rendimento de Aplicações
Financeiras no SlT, alterando o valor informado de R$ 53,56 para R$ 57,29 e efetuarnovo registro
na data que efetuar a restituição à conta da parceria do valor de R$ 3,75.

CONCLUSÃO: Diante das inconformidades apuradas acima a Controladoria Geral do Município
recomenda que a organizaçäo da sociedade civil providencie a correção dos registros efetuados
no SIT e efetue o reembolso dos valores apurados.

ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

NOVA ANALISE ITEM 3.2

Em 2111212020 a organizaçäo da sociedade civil efetuou a restituiçäo à conta da parceria
do valor de R$ 3,73 e registrou o rendimento no SlT.

Entretanto o rendimento da conta de poupança referente ao mês de setembrol212} näo
foi corrigido no SlT, conforme figuras a seguir:
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Após considerar os registros efetuados pela organizaçäo da sociedade civil, a apuraçäo
correta do valor a ser registrado como rendimento de aplicação financeira no SIT está
demonstrada na tabela abaixo:

Competência
Rendimento
Poupança

(a)

Rendimento Bruto
em lnvestimento

Fundos - Mensal (b)

Totalde
Rendimentos
c:(s+6¡

Valor
registrado
noSlT(d)

Diferença
e:(c-d)

09t2020 57,29 3,73 61,02 57.29 3,73

Sobre o rendimento negativo apurado no mês de setembro de 202Q houve a incidência de
IRRF no valor de R$ 0,02, cuja restituiçäo à conta da parceria ocorreu em 05/1012020, conforme
informação da Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA.

NOVA CONCLUSÃO OO ITEM 3.2: A organizaçäo da sociedade civil deverá rever o valor
registrado no SIT como Rendimento de Aplicações Financeiras (rendimento de poupança) e
corrigir o valor informado de R$ 53,56 passando para Rg 57,29.

iN ovA'ÄN Äut se,,cO t't c Lu st,vA Do ITE M 1 B¡zl liRREG,ulkAR

ITEM 3.3: Consta ainda no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 07412020 emitido pela
Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA, a avaliação final para o item 6 como
REGULAR COM RESSALVAS e consta a seguinte inconformidade:

FÊGULAR CÙM RE$SALVAS

Jflfrl¡,¡Éñr lÿf¡It#¡jlÉì¡1Ðj5

llryr Ë"4: $, qes|ara da parctria, üra, VrrEínia.ArxJolletn toclho da Sil'¡a, rçn*h.¡iu ern set ü*rtific¡ o d* ()nmpatlhilidade Fiebp
Fír:anceir* pcla HËËULAËÍ [,4n8 üCIf,{ RESÉ*IVÅ aot¡ s furdamerltü då qilÈ: f ."] l'erifie*rr"ce qL¡{,es ìtÊÞå Åpaiu F*dryÈgie* *
Planfån Ìir¡ El#¡idæ, bem enrne c aeçarüanhamentû Ë rüünilrnamÉnlÉ quÊ viflliam scndp malksdus de fa'm'$ a #år¡ntír n dlr¿¿lo ec¡
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denatïl nsdÉ: Respc*,t* siüs g$dËrc$ìrfl ûnlrå.

tlnr en¿ilisa å RßÊËoËlû *pe EseÈxrEcimen?*ã., fi ül{*t}rs É* Uspaüarn*nìÕ ër Fiiüt{çäü Sml¿n Éåsle*, Ëns, ül¡sfi Filius. $ïiliü *
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pmsir,ionomtrrtu da üir*ture *] tìËFå'1afiì*fltü ú FilltqåÉ Ss:l¡À $å*ie* e * [n*i*apt* p*lÊ Ërytrl,uìdadn *rrm Ë:asc¡l'da l{o dis
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'tf il1ä¡ffi?t r*r.ebemüe e ffiåËrtit[ã ds En[fdÊ'Je pars e* quea{inr"ltiïefitüs d¿ì,ßB$:.*rå.

CONCLUSAO: Diante dos diferentes posicionamentos, cabe ao Gestor da Parceria, em conj
com a secretaria ordenadora da despesa e com a organização da sociedade civil definirem
os procedimentos corretos a serem adotados, sob pena de a parceria ser julgada irregul

ANALISE CONCLUSIVA: IRREGULAR
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NOVA ANALISE ITEM 3.3

Näo foi localizado na prestaçäo de contas referente ao 6o Bimestre de 2020 resposta a
irregularidade apontada no Parecer do Controle lnterno n.o 07212020.

CONCLUSÃO OO ITEM 3.3: Tendo em vista näo ser localizado manifestaçäo dos envolvidos,
permanece o item como irregular.

NOVA ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.3: IRREGULAR

ITEM 3.4: Consta ainda no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o O94|2O2O emitido pela
Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA, a seguinte informaçäo:

Ns -wex'r d*rtn pr*shçfu nir *rquito den*min¡do Ë-mit da Pr*f*ill*ru dq Ëifih#s dsmrn*ir¡n:*s * cåårill* slelLiado ¡mr e*ln Diuiuãn
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Em consulta aos documentos e registros no SlT, o valor de R$ 657,50 que foi adiantado à
referida funcionária, não foi utilizado da presente parceria, sendo repassado com recursos de
outra fonte da organização da sociedade civil.

No efetivo pagamento do salário referente ao mês de novembrol2020, temos a seguinte
situaçäo conforme figuras a segutr:
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Pode ser observado que o valor efetivamente pago a funcionária Aline Gonçalves da Silva
e registrado como despesa no SIT consta com o desconto realizado pela organizaçäo da
sociedade civil deduzindo o valor do adiantamento de salário realizado.

A Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA apurou que a organizaçäo da
sociedade civil efetuou o pagamento integral da 2a parcela do 13o salário a funcionária Aline
Gonçalves da Silva de modo integral, sendo que a mesma deveria receber proporcionalmente
ao período que prestou serviços a parceria, ou seja, proporcionalmente a 6112 avos.

Dessa maneira, foi enviado no e-mailjá mencionado anteriormente paru a
sociedade civil, a seguinte tabela:
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Pode ser observado que a tabela acima apresenta os valores que a organização da
sociedade civil efetivamente pagou a mais sobre quando realizou o pagamento da 2a parcela do
130 salário a funcionária Aline Gonçalves da Silva no total de R$ 628,73, cujo valor foi atualizado
até 0910212021 e resultou em R$ 667,48.

Entretanto a Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA, após questionamento da
organizaçäo da sociedade civil, considerou o valor de R$ 651,50 (valor este que está incorreto) e
cobrou da organização da sociedade civil somente a devoluçäo de R$ 15,98 que foi realizada
em 0810212021.

INCONFORMIDADES

1 - as despesas apuradas como irregulares devem ser deduzidos nos registros
efetivamente realizados no SIT e o seu valor ser efetivamente reembolsado na conta da
parceria;

2 - o valor apurado como sendo correto R$ 15,98 para ser devolvido para a conta da
parceria deve ser revisto. Eventuais ajustes devem ser realizados em reembolsos que a
organizaçäo da sociedade civil venha a realizar na conta da parceria, sendo indispensável
elaborar planilha explicativa discriminando os cálculos realizados.

3 - caso o valor de adiantamento venha a ser deduzido da presente parceria, o mesmo
deverá ser lançado como despesa (com documento válido) e os valores para tal
procedimento tramitem na conta da parceria.

CONCLUSÃO: Tendo em vista as inconformidades acima mencionadas, o item tem seu
julgamento como irregular.

ITEM 3.5: Na descrição da "fundamentaçäo legal" foi utilizada pela Divisão de Convênios e Outros
Acordos - DICOA na emissão do parecer consta a seguinte informação: N
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Entretanto, em 29 de janeiro de2021foi publicado o Decreto n.o 068/2021 o qual revogou o
Decreto 78812018, conforme figura a seguir:

Art, 1Ê. Ests Dec:retû eÈ'tfra em vigor na cfaÝa de sr,ra puhÌicaçaio, reÈr*aginclcl se*s
efeitos ã fl4/*1,¡2ù2 1. ficando rÊvegãdo c) Ð€cretû n" V8fr!2ú18
Pinhais. 2Ð de j*neiro rle 2A21

MARLY P.AULINO FAG1JNÐES
P¡-efeite fi.,lunici

No Decreto n.o 068/2021, estäo descritas as competências da Divisão de Convênios e
Outros Acordos - DICOA.

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Após a entrega da prestação de contas pela organizaçäo
da sociedade civil, foram realizadas as análises da documentação apresentada e emitido o
seguinte documento:

Documento emitido Período de referência Data de emissão Avaliação
Parecer TCF - DICOA n o Og4l2O2O 60 Bim 2020 0210312021 REGULAR COM

RESSALVAS
oe

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no Og4l202O emitido em 02 de
referente à Prestação de Contas do 6o Bimestre de 2O2O a avaliação geral teve
como REGULAR COM RESSALVAS, conforme figura a segutr:
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O parecer emitido pela Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA tem os seguintes
encaminhamentos

CONGLUSÃO: Diante das inconformidades apuradas no ITEM 3 do presente parecer, a
Controladoria Geral do Município discorda do julgamento do parecer final emitido pela Divisão
de Convênios e Outros Acordos - DICOA.

O processo de prestaçäo de contas do 60 Bimestre de 2020 apresenta as seguintes análises
conclusivas:

ItCM 01 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ItEM 02 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

ItEM 03 - ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

ItEM 04. ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno

Cientificamos que a presente PRESTAÇAO DE CONTAS do Ato de Transferência Voluntária
Municipal foi analisada pela Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA, confrontando-se as
informações e os documentos juntados ao processo de prestação de contas referente ao 60
Bimestre de 2020, com os lançamentos registrados no Sistema lntegrado de Transferências -
SlT, com as exigências da Resoluçäo TCE/PR n.o 02812011, lN TCE/PR n.o 06112Q1'1, lN CGM n.o
03412013, da Lei Federal n.o 13.01912014 e demais orientações de Controle lnterno expedidas, no
que se refere às formalidades do procedimento de prestação de contas.

Ressalta-se que a presente manifestaçäo apresenta o resultado do exame procedido nos
documentos que compöem o processo em tela e que o mesmo não implica na convalidação ou
saneamento de questöes nele não abordadas, que poderäo ser objeto de fiscalização específica.

Desta maneira, estas conclusöes näo elidem responsabilidades por atos näo alcançados
pelo conteúdo deste processo, e por divergências nas informaçöes de caráter declaratório,
ressalvadas, ainda, as constataçöes de procedimentos fisca izatórios diferenciados, tais como
auditorias ou denúncias.

Elaborado por

Pinhais, 07 de abril de 2021

Revisado por
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Contador. RC/PR 034320tO-4

no
Su ador de Auditori Geral

Marcio dos Santos Reszko
ntrolador Geral do Municí
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