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Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno

ü' Prestação de Contas Parcial {'"' Prestação de Contas Final PAREGER NO 016/2021

SEcRETARtA MUNtctpAL or RsslsrÊructA soctAL - sEMASSecretaria Ordenadora da Despesa

Tomador de Recursos INSTITUTO JOAO FERRAZ DE CAMPOS

lnstrumento:
Termo de Colaboração

No/Ano:

0312019
N.o SIT: 42.852

Execução: 0211212019 a 0111212021

Vigência: 0211212019 a 0110312022

Descrição do Projeto: Atendimento de 100 crianças e adolescentes de 05 a'1 I 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 seleçäo e
julgamento do Edital de Chamamento Público no 003/2019.

Prestação de Contas n.o 10112021 Bimestre Analisado: 1o Bim 2021

Nos termos do Art. 11o, do Decreto Municipal n.o 24512021 de 26 de março de 2021, compete a
Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, da Secretaria Municipal de Finanças, a
emissão de parecer técnico contábil e financeiro em processos de chamamento público, formalizaçäo,
prestação de contas bimestral, aditamento e alteração de plano de trabalho de transferências voluntárias.

Nos termos do art. 9o, le lll, do Decreto n.o 75812019, compete à Gerência de Fiscalização de
Transferências Voluntárias, Acordos e Convênios - GETAC, da Controladoria Geral do MunicÍpio,
fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos públicos repassados mediante transferências voluntárias
municipais nos termos da legislação 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 final da transferência voluntária municipal formalizada.

A análise foi realizada confrontando-se as informações 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 n.o 13.01912014, na Resolução TCE/PR n.o 02812011, na lnstrução Normativa TCE/PR n.o

06112011 , na lnstrução Normativa CGM n.o 03412013, nas Resoluçöes e Normas Brasileiras de
Contabilidade, e demais legislações e orientaçöes de Controle lnterno aplicável.

DÉBITOS CRÉDITOS

Saldo anterior 0,00 Despesas 512.284,76

Valor repassado

Recurso próprio depositado

698.543,95 Devolução de saldo a Concedente 0,00

0,00 DevoluÇão de saldo ao Tomador 0,00

Rendimento de aplicações financeiras 4.180,53

Glosa de despesas 0,00

Estorno de despesas 24.2'12,',l3

Saldo da conta corrente 0,00

Saldo em CDB 225.685,07

Saldo em Caderneta de Poupança 0,00
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Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, a
diferença de R$ ( -) 11 .033,22 está demonstrada em arquivo anexo, conforme figura a seguir:

E FINANCEIRO DA

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consulta realizada no SlT, constatou-se que ao final
do 1o Bimestre de 2021, 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 entregues pelo sistema
SE-Suite apresentam os seguintes saldos:

- Conta corrente R$ 0,00;

- Conta investimentos R$ 31,93;
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- Conta poupança R$ 225.653,14

*gv,?,:t

Diante dos valores constantes nos extratos bancários, a composiçäo do saldo informado
apresenta os seguintes valores:

DEBITOS cnÉorros
Saldo anterior 0,00 Despesas

Valor repassado 698.543,95 Devolução de saldo a Concedente

Recurso próprio depositado 0,00 Devolução de saldo ao Tomador

Rendimento de aplicaçöes fìnanceiras 4.180,53

Glosa de despesas 0,00

Estorno de despesas 24.212,13

Saldo da conta corrente

Saldo em CDB

Saldo em Caderneta de Poupança

Para a apuração da diferença no valor de R$ ( - ) 1 1.033,22 informada pela Gerência
Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, foram consultadas as despesas da competência
fevereiro de 2021 que efetivamente foram pagas no mês de março de 2021, que totalizaram

512.284,76

0,00

0,00

0,00

31,93

225.653,14
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11.120,00, conforme figuras a seguir:
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Dessa maneira no momento da apuraçäo do fechamento do 10 Bimestre de 2021,
considerando os valores apurados na aba da Concedente de recursos, para a apuraçäo do saldo
de R$ (- ) 11.033,22 foram considerados os pagamentos no valor de R$ 11J20,00 identificados
na conciliaçäo bancária, deduzindo-se as despesas debitadas na conta de aplicação financeira
referente a encargos de IRRF e IOF sobre rendimentos financeiros e na conta corrente referente a

tarifa de DOC/TED no mês de fevereiro de 2021 totalizando a importância de R$ 86,78, que em
ambos os casos foram debitados do saldo bancário e que serão restituidos a conta da parceria no
mês de março de 2021, conforme figura a seguir:
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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.

CONCLUSÃO: Sugere-se que a oryanização da soc¡edade civil pleiteie junto à instituiçäo bancária
o direito 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.

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

Caso näo exista a referida possibilidade, as despesas bancárias debitadas
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INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Näo foram encontradas inconformidades.

GONCLUSÃO: Nos documentos inseridos no SIT estão de acordo com o estabelecido na

legislaçäo.

ANÁLISE C'ONCLUSIVA: REGULAR

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Na análise realizada no Parecer do Controle lnterno n.'

01212021foram identificadas inconformidades entre as informaçöes contidas no Parecer Técnico
Contábil e Financeiro n.o O3l2O21 emitido pela Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA
em relaçäo aos documentos apresentados conforme itens abaixo:

ITEM 3.1: A Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA menciona ainda em seu parecer n.

0312021 que a organizaçäo da sociedade civil teve no mês de setembro de 2020 um rendimento
negativo de R$ 3,73, conforme extrato bancário a seguir:
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Pode ser observado que além do rendimento negativo sobre a aplicaçäo financeira, ainda
houve a incidência de lmposto de Renda no valor de R$ 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 2020 a organizaçäo da sociedade civil
efetuou o registro no SIT do rendimento de aplicaçäo financeira, o valor de R$ 53,56, que
corresponde aos seguintes valores:

Gompetência
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

Para a apuraçäo correta do valor a ser registrado como rendimento de aplicaçäo financeira
no SlT, a organização da sociedade civil deve seguir a tabela abaixo:

Rendimento Bruto
em lnvestimento

Fundos - Mensal (b)

Total
c:(a+b)

Valor a ser
registrado
noSlT(d)

Competência
Rendimento
Poupança

(a)
Diferença
e: (c-d)

0912020 57,29 3,75 61,04 53,56 7,48

A organizaçäo 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 efetuar novo registro
na data que efetuar a restituição à conta da parceria do valor de R$ 3,75.

CONCLUSAO DO ITEM 3.1: Diante das inconformidades apuradas acima a Controladoria Geral
do Município recomenda que a organização da sociedade civil providencie a correçäo dos
registros efetuados no SIT e efetue o reembolso dos valores apurados.

ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3,1: IRREGULAR

NOVA ANÁLISE ITEM 3.1

Em 2111212020 a organização da sociedade civil efetuou a restituição 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 setembrol2}2) náo
foi corrigido no SlT, conforme figuras a seguir:

fr.

b.
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Após considerar os registros efetuados pela organização da sociedade civil, a apuração
correta do valor a ser registrado como rendimento de aplicação financeira no SIT está
demonstrada na tabela abaixo:

Rendimento Bruto
em lnvestimento

Fundos - Mensal lb)

Totalde
Rendimentos
c:(a+b)

Valor
registrado
noSlT(d)

Diferença
e:(c-d)Competência

Rendimento
Poupança

(a)
09t2020 57,29 3,73 61,02 57,29 3,73

Sobre o rendimento negativo apurado no mês de setembro de 2020, houve a incidência de
IRRF no valor de R$ 0,02, cuja restituição à conta da parceria ocorreu em 05/1012020, conforme
informaçäo da Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA.

NOVA CONCLUSÃO OO ITEM 3.1: A organizaçäo da sociedade civil deverá rever lor
registrado no SIT como Rendimento de Aplicaçöes Financeiras (rendimento de po nça) e

REANÁLFE DO ITEM 3.1:: a organização da sociedade civil não efetuou a correção indicada
na análise anterior, e o item permanece IRREGULAR.
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ITEM 3.2: Consta ainda no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 07412020 emitido pela

Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA, a avaliaçäo final para o item 6 como REGULAR
COM RESSALVAS e consta a seguinte inconformidade:
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ÅsxfclÉnria Seel¿i, un¡a Ýs3 quË ¿ frtilltriìçåo påsËüu 3 srffütår ern frrnr¿l* úe rcfrrynr mndar, sÊndc e,ssa dr re ¡cr-tsahilidadø d¿

F#llr¿a de Ëdecaçå0.

0 lslu e{inås inúi*'ùùû fu¡ nfiifintdü a ünticl# , a gr.r*l re det"nrdÈu rr0 di3 2#11/'df.Jt. cnnf¡¡mre ÉùcÌJ'*ÉflÊ* å]nëã* å €ÉråB prfl¿Éscü

d*lwft i nådd1: Rå$Þûålä ar:s Ë*elsrcr: ifficül rç.

Ën'r *n*lise,a Rns.prrta *ns Ë.sclrrÉ*rft?r¡t*s" a ni,Krt*rs ß0 AÈ¡)åË1årfi*r]til É FrütÉçåú S.r*iaf úásics, 6¡w. äi¿ell Fil¡ilå, ffiríliil s
dÉiilnrÉn1ü &rrrr¡tirr*d*: lnflnnuaçËlu sr:L¡re P¿rce;l¡-l.JËü l"lerln rio¡umenia, xruxr: å prn*Ì4åu ele r*irtss" a *ir*lcra *inalir*

aìp:r**s sliriid*dÈÈ quæ u Enti<la*r *sff dËs*nuniv*ndr ar quais nåù cffelisüw cûm a ËmFüEtð preconi:,#a m Hesd4úa n*
't f{lr'1rÌ11ü

Flç di¡ t¡.{llUËUåt a gestor'a e.milir¡ ç rloçunlr,nlc denomÌn¿sJn: Farc*w å4È¡120.Tüffiô dë ù:'laboraç&4iû'Ji2l31g" Nr quå} rütitiÈü r
pmi*ìcnanrnntu ds llírÈlürs É* ürrpårfanür]tÕ É t'ütÊ{årl S*ri.# EåË,ir* e a indicaçå* rpela Ë*çularidade coil Recc¿l¡¡å., Ns ËJis

üTilglûÈû ã gústüra *ru,Jru r*t* p$rêcÈr å Ërrl¡dådÈ" *urlcsd*sdc a ela n praen ú* & 4'¡a* út,eiã I3âr* å rn,åirifüå{åt*ü firr¿|. f,1.* drn:

tli12lÊSfü rc*ebeffiss ÊÉ resíiüåt¡? úa Ë.ir¡idads pxrn c* qrirslinruurëHlüã úa &r*tua.

CONCLUSAO DO ITEM 3.2: Diante dos diferentes posicionamentos, cabe ao Gestor da Parceria,
em conjunto com a secretaria ordenadora da despesa e com a organização da sociedade civil
definirem quais os procedimentos corretos a serem adotados, sob pena de a parceria ser julgada
irregular.

ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.2: IRREGULAR

NOVA ANALISE ITEM 3.2

Näo foi localizado na prestação de contas referente ao 60 Bimestre de 2020 resposta a

irregularidade apontada no Parecer do Controle lnterno n.o Q7212020.

NOVA CONCLUSÃO DO ITEM 3.2: Tendo em vista não ser localizado manifestaçäo dos

rente ao 10

Bimestre de 2021 documento que possa sanar a ¡rregularidade apontada no Parecer do
Controle lnterno n.o 07212020. O item permanece como IRREGULAR.
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ITEM 3.3: Consta ainda no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 09412020 emitido pela

Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA, a seguinte informaçäo:

no ârquiuü {Èû*ftiradn Ë-rrçil dil 3rËfeitüT* d* Pi*hair, dentsn*lramet 0

pfrtuÌ apunr c',,alar q** eerîa deuido de res$rcimenio, csm r: detlåfo rel'lerct d{å efi{.ârüts $nþnThistas" l,ia

çþçSafiùå å üH, flmnt*Él'* d* Rg õ2S,73 * ãTuxål?åüt F*r'â o dla üFlt}I2fl}1 n*'¡alør 4e:Eü 6l¡7,4å.

T*da'¡ia, rer*l¡*rila¡ urn quesÌion.*mantn pw Ëafie ¿f¡ ln*lif;iç"åt sûtrrË um valrrt qu* sÈliü de'dtdi] * Ð!É5 {ü Lllll adianf*n:*nlç s*å¡till

rlescnniarjç de lunri*nària,Þ,lifie Goilq:eives ¿lir *iira n¡ fr:*ç rie i'åcçen:t:n/]il?f nn uair*r d* Ê, Ê51,5t i:r quxl fni adi*nt"*rl* n¡ rr#s üe

tËï'È#¡rüütì:ü fcm Hre na dni;tnr*rrTrçår; cpre**nl,1*a p*la l*stiluiç$n * u previs.ln em plrt:* dt lrulmlh* dn prym**to inleçr*l do

s*låri* il+ele r¡lês, c*fisíd*raínrs 
T ¡lir}o o Ëuestinn*menfn elelundo peia lnstiiu4in, tnda:tia, r$ndiilaü'lmts fr r€ãsálçltll*fi[t åænffs

rônìê uft rred¿ta r* ehaän¡entn futura # xl6ul1] s*ådc a lcatittit"

Lles$a f*lftl*, con$ v*l:ilranÐs *ssn iu*gulx*ri'adë m pãq¡vìrcntü ela ?" pnrrcla d* '13" s"t7åilc dn funcionåria Åli** üûnçillves då SilTä

n* u;ll¡r ttualizr¡do a restítuir de ft$ fiüI,,1å. rcn:ìderam¿:r coma prurle*f* utilizar * v¡lor dn clédit* tpurnrlr *e fiS S5?,5ú nesl* sålrl

dÊr€drr" lrla rååculq fin¡i efstmdr pûi *åå* rlívtsår {em .rn*ra}, pür e#t nü flltff€nto tln preerrrhime*to da planill:a, insedm'3* rill
rrêüìtc de RË ij5t,5Ð ar i*vås d* R$ û*tr,5t, ¿s-cirrr sendÐ, ;pur*n:cs ufl1 salij¡ ¡ rsÌÌil'Jlr dÉ Rü 15,t}å {6{1T.4ú 

* 651,5Ê}, msranida
peln lmt;i*içf;+ en ü,1i$2ffü21

F*rr r*gistru desså v*lür nß 5lT, e*t**d*nros ¿enl* ilruil€nlÈ ef*trlar *pen,ls c lÈ{lslo dú valøl il* R$ 'iå,{l# ccrffc Rendinwnts de

Åplicaçårr f in*rc*ira * niï¡ niteÿür üs rÊËislrÉs *fek¿,Jn* rnr resp*rfíu;rs d*sÞeçaç, üois esse* lirnçamenlos p:derì*m nårl refleiir {$nl
pr*cisä* a: fi*tns infrirn'ladr¡s rtril'ir¿] ã$üiå.se a isßt, + f¿T['J qu# a uaiar ú* ftfr 1Ë.ÿ# sçrÌn e$iívtn¡*nte temx p*rte dn mont¡nte

tpurudr: cmn Âtualizaçåc F'T*netárie, ncr morfsnis lî{Hi a d*'¡*lu*r I*sn ptxtir. rnrrsidaranms Ënçuåar crrm R*55å'l$ä *$rle ilÊlr"

Em consulta aos documentos e registros no SlT, o valor de R$ 657,50 que fo¡ 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 novembrol2}29, temos a seguinte
situação conforme figuras a seguir:
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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 Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA apurou que a organização da
sociedade civil efetuou o pagamento integral da 2' parcela do 130 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 a6112avos.

Dessa maneira, foi enviado no e-mailjá mencionado anteriormente pan a organização da
sociedade civil, a seguinte tabela:

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

INCONFORMIDADES

1 - as despesas apuradas como irregulares devem ser deduzidos

!
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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
organizaçáo 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.

CONCLUSAO DO ITEM 3.3: Tendo em vista as inconformidades acima mencionadas, o item
tem seu julgamento como irregular.

NOVA ANÁLISE ITEM 3.3

Não foi localizado na prestação de contas referente ao 1o Bimestre de 2021 resposta a
irregularidade apontada no Parecer do Controle lnterno n.o 01212021 referente ao 6o Bimestre de
2020.

ITEM 3.4: Foi desenvolvida a entrega de prestação de contas através de sistema eletrônico SE-
Suite, onde as organizações da sociedade civil devem em cada aba específica inserir documentos
referentes ao bimestre em análise.

Dessa maneira a aba Movimentação Financeira deve conter somente os reqistros de

informados no SIT com o referido n.o de registro na despesa no SlT.

Na prestação de contas analisada, a organizaçäo da sociedade civil inseriu na aba
Movimentação Financeira, documentos referentes ao ressarcimento de despesas debitas na conta
corrente sendo que as mesmas somente väo constar no extrato bancário da OSC, sem intederir
nas despesas da parceria ora formalizada. Dessa forma esses registros devem constar na
prestação de contas e seus comprovantes devem ser inseridos em arquivo anexo, em formato
PDF,

Os registros efetuados de modo incorreto pela organizaçä estão N
l-r

+

demonstrados na figura a seguir:
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Tendo em vista o apontamento acima, sugere-se que a organização da sociedade civil seja
orientada de como proceder com o registro das despesas na aba da Movimentação Financeira no
sistema eletrônico SE-Suite a partir da próxima prestação de contas.

CONCLUSÃO OO ITEM 3.4: Tendo em vista que o fato constatado näo causou impactos na
parceria, o item em análise é julgado apenas com ressalvas.

ANÁUSE CONCLUSIVA DO ITEM 3.4: REGULAR COM RESSALVAS

ITEM 3.5: No Termo de Colaboração n.o 00312019 formalizado entre as partes prevê a seguinte
situação:

$.4.211 - Pub'it*f, mensalnrente, en: pågina eletrÈní¿a própria drr TOMADOR iHfîne Fðge}, né? fÊde

nrun{,isl c1u r:ornputad*Íås. ös demonstralivos das transf*rÊnríao real[¿adar ñüi tãä*o du preaente

¿l'ÌslrurïÈÌ-Ïtû * å r*sp*Õf¡v# prËËtäçåó dÊ ÕÕntås, especificando as pe6soãs juridicae ou fiçicaç, cçln *
rerpe*livo Oltll¡J æ CFF, çnt¡ pûflâ dê imedista sr.r*pen*à* do repass*
negulari¿eçåo, n$å tÊftr]rÊ €r{r l-e¡ fÉtrdrJËl n.Ê lõ.6971ã.tf 1i

A Lei Federal n.o 13.01912014 prevê no Art. 11:

Art. 1'1. A organizaçäo da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais
visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações
todas as parcerias celebradas com a administraçåo pública. (Redaçäo dada pela Lei no

13.204, de 2_015) F
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Em consulta realizada na internet, não foi localizado no endereço
http://ijfc.org.br/ qualquer informação a respeito da parceria formalizada.
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CONCLUSAO DO ITEM 3.5: Tendo em vista que o fato constatado não causou impactos na
parceria, o item em análise é julgado apenas com ressalvas.

Dessa maneira a organizaçäo da sociedade civil deverá providenciar com a maior
brevidade possível a correçäo do item, sob pena de aplicação das sanções previstas, tendo em
vista o descumprimento de obrigação contratual e o não atendimento da legislaçäo em vigor.

ANÁHSE CONCLU.SIVA DO ITEM 3.5: REG.ULAR CO'M RESSALVAS

ITEM 3.6: Com base no extrato bancário da conta corrente utilizada para a movimentação
financeira dos recursos da parceria, a organização da sociedade civil deixou saldo disponível em
conta corrente em alguns dias nos meses de janeiro e fevereiro de 2Q21, conforme extratos
abaixo:
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CONCLUSÃO OO ITEM 3.6: Dessa maneira, a resposta ao questionamento do item 7.4 no
Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 01312021 está em descordo com os documentos
apresentados.

Tendo em vista que por diversas oportunidades o assunto "saldo disponível em conta
corrente sem aplicaçäo" já foi objeto de apontamentos em outros pareceres do controle interno, os
valores disponíveis em conta corrente deverão ser atualizados e cobrados da organizaçäo da
sociedade civil.

Cc

tr'ã
\ñ
È

þ

1å{i1

f¡fJl l {

Frefeítur¿ Munieipal d¿ Finhaic

5*crp{¿r 
:

d* wrr}4r pr#iðdði {t*n f,{rno å

Parecer do Controle lnterno n.o 01612021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANA

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno

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

seguinte documento:

Período de referência Data de emissão AvaliaçãoDocumento emitido

10 Bim 2Q21 15t04t2021
REGULAR COM

RESSALVASParecer TCF - GTVM no Q1312021

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 01312021 emitido em 15 de abril de 2021
referente à Prestaçäo de Contas do 1o Bimestre de 2021 a avaliação geral teve seu julgamento
como REGULAR COM RESSALVAS, conforme figura a seguir:

O parecer emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM tem os
seguintes encaminhamentos:

Cabe destacar que o encaminhamento deverá ser feito para o lnstituto João Ferraz de
Campos e näo pa"a a Associaçäo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinhais, como
informado na figura acima.

CONCLUSÃO: Diante das inconformidades apuradas no ITEM 3 do presente parecer,
Controladoria Geral do Município discorda do julgamento do parecer final emitido pela
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O processo de prestação de contas do 1o Bimestre de 2021 apresenta as seguintes análises
conclusivas:

ItEM 01 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

Item 02 - ANALISE GONCLUSIVA: REGULAR

ItEM 03 . ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

ItEM 04 . ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

Cientificamos que a presente PRESTAÇAO DE CONTAS do Ato de Transferência Voluntária
Municipal foi analisada pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM,
confrontando-se as informações e os documentos juntados ao processo de prestaçäo de contas
referente ao 10 Bimestre de 2021, 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

06112011, lN CGM n.o 03412013, da Lei Federal n.o 13.0'1912014 e demais orientaçöes 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 compõem o processo em tela e que o mesmo não implica na convalidaçäo ou
saneamento de questões nele näo abordadas, que poderão ser objeto de fiscalizaçäo especÍfica.

Desta maneira, estas conclusöes não elidem responsabilidades por atos näo alcançados
pelo conteúdo deste processo, e por divergêncías nas informaçöes de caráter declaratório,
ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como
auditorias ou denúncias

Elaborado por

Pinhais, 23 de abril de 2021

Revisado por

E Sartor
R 034320tO-4 Sub
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Marcio dos San

Controlador Ge Município

DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PREST DE CONTAS PARC,IAL
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