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PROGESSO ANALISADO

Prestação de Contas n.o 11012021 Bimestre Analisado: 2o Bim 2021

Nos termos do Art. 4o, lV, 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,
emitir parecer técnico contábil e financeiro em processos de chamamento público, bem como,
formalizar, prestar contas bimestrais, aditar e alterar o plano de trabalho de transferências voluntárias
municipais.

Nos termos do Art.9o, lll, do Decreto n.o 42512021, compete à Gerência de Fiscalização de
Transferências Voluntárias, Acordos e Convênios - GETAC, da Contrc,ladoria 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 vo{untárias municipais. Dessa
maneira, trata o presente parecer de prestação de contas bimestral 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.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 orientações de Controle lnterno aplicável.

EBITOS CREDITOS

Saldo anterior

Valor repassado

Recurso próprio depositado

Rendimento de aplicações financeiras

Glosa de despesas

Estorno de despesas

0,00 Despesas

Devolução de saldo Concedente543,95

579.297,

0,00

7,24

4.693,05

0,00

Devoluçäo de saldo o Tomador

25.198,51

Saldo da conta corrente

{i' Prestação de Contas Parcial {"' Prestação de Contas Final PARECER N'02812021

Secretaria Ordenadora da Despesa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL _ SEMAS

INSTITUTO JOÃO FERRAZ DE CAMPOSTomador de Recursos

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 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.

0,00

0,00

Saldo em CDB
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Saldo em Caderneta de Poupança 159.679,76

Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM,
a diferença de R$ ( -) 1 1 .202,29 está demonstrada em arquivo anexo, conforme figura a seguir:
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INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consulta realizada no SlT, constatou-se que ao
final do 2o 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 prestação de contas entregues pelo

sistema SE-Suite apresentam os seguintes saldos:

4' Conta corrente R$ 0,00;

*}. Conta investimentos R$ 667,40;
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.,¡' Conta poupança R$ 159.679,76

Para a apuração da diferença no valor de R$ ( - ) 11 .202,29 informada pela Gerência de
Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, foram consultadas as despesas da
competência abril de 2021 que efetivamente foram pagas no mês de maio de 2021, que

totalizaram R$ 11.327,66, conforme figuras a seguir: Ý
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Dessa maneira no momento da apuração do fechamento do 2o Bimestre de 2021,
considerando os valores apurados na aba da Concedente de recursos, para a apuraçäo do
saldo de R$ ( - ) 11.202,29 foram considerados os pagamentos no valor de R$ 11.327,66
identificados na conciliação 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 abril de 2021 totalizando a importância
de R$ 125,37, que em ambos os casos foram debitados do saldo bancário e que serão
restituídos a conta da parceria no mês de maio de 2021, conforme figura a seguir:

TOMADÜRA: INSTITUTS IOÃN TERRNZ DE IÁMPOs
Cú.tlta {'f,rrÊntË: Br,r dú Ërasil Á.9 lXÉ9-¿ çt fn**7-l
.SlT:4È,852

Tarufa DOC¡?ED Fli: : - u ÇAt'r ifot t3r.;::l jüj1 {r14,35)
Þt:tri.*t I {r.ü.42.1lù¡]4/rûni f RRF E illF Apli|-f'çeÐ*4Í?,*:U

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 organizaçäo da sociedade civil pleiteie junto à instituição
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.

Ar1. 51 . Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados êm
conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira
pública determinada pela administração pública.

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

ANÁLISE GONGLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

rn
rõ

þo
.(õ
H

tì



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANA

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno

13. DEMATS |TENS EM ANAL¡SE

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Na análise realizada no Parecer do Controle lnterno
n.o 01212021 foram identificadas inconformidades entre as informaçöes contidas no Parecer
Técnico Contábil e Financeiro n.o 03/2021 emitido pela Divisão de Convênios e Outros Acordos
- DICOA em relação aos documentos apresentados conforme itens abaixo:

ITEM 3.1: A Divisão de Convênios e Outros Acordos- DICOA menciona ainda em seu parecer
n.o 0312021 que a organização 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 R$ 0,02. Dessa maneira o valor correto a

ser restituído pela organização da sociedade civil deverá ser de R$ 3,75.

Destaca-se ainda que ao final do mês de setembro de 2020 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:
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Rendimento Bruto
em lnvestimento

Fundos - Mensal (b)

Total
c:(a-b)

Valor
registrado

no SIT
td)

Diferença
e:(d-c)Competência

Rendimento
Poupança

(a)

3.73 53,56 53,56 0,000912020 57,29
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Para a apuração correta do valor a ser registrado como rendimento de aplicação
financeira no SlT, a organização da sociedade civil deve seguir a tabela abaixo:

Rendimento Bruto
em lnvestimento

Fundos - Mensal (bl

Total
c: (a+b)

Valor a ser
registrado
noSlT(d)

Diferença
e: (c-d)Competência

Rendimento
Poupança

(a)
57.29 3,75 61,04 53,56 7,480912020

A organização da sociedade civil deverá corrigir o valor do Rendimento de Aplicaçöes
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.

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

ANÁLFE GoNCLUjSIVA DO ITEM 3.1: IRREGTJ.LAR

NOVA ANÁLISE ITEM 3.I

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} näo
foi corrigido no SlT, conforme figuras a seguir:
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Após considerar os registros efetuados pela organizaçáo da sociedade civil, a apuração
correta do valor a ser registrado como rendimento de aplicação financeira no SIT está
demonstrada na tabela abaixo:

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 Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA.

NOVA CONCLUS¡O OO ITEM 3.1: A organização 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 R$ 57,29.

ñovÄAruÁuse coNcLUSrvA Do rrEM 3.r: TRREGULAR

REANÁLISE DO ITEM 3.1: a organização da sociedade civil não efetuou a correção indicada
na análise anterior, e o item permanece IRREGULAR,

NOVA ANÁLFE GONCLUSIVA DO ITEM 3.1: IRREGULAR

REANÁLISE DO ITEM 3.1: após a emissão do Parecer do Controle lnterno n.o 01612021 a
organização da sociedade civil providenciou a correção do registro no SlT, passando o item a
ser julgado regular.

ñôve ANÁLrsE coNcLustvA Do trEM 3.1: REGULAR

ITEM 3.2: 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.

Totalde
Rendimentos
c:(a+b)

Valor
registrado
noSlTld)

Diferença
e: (c-d)Gompetência

Rendimento
Poupança

(a)

Rendimento Bruto
em lnvestimento

Fundos - Mensal (b)
61.02 57,29 3,730912020 57,29 3,73

Parecer do Controle lnterno n.o 02812021
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dü{uft]enlü úeflütìt¡îlffdei iftüümtaçSÉ srfue Parceri¿-l"f Fü" Necf¿ dü¿rußrerìlr, ánsrü å ¡:rerl4åo cle c,xla*. a fiktfrya ciüaÌi¿*

$l$Hru1åå âli!¡¿lådëå quå ã Ent¡{åd* verr dêå*nuÕlvendt ås quålË nåü [ûrvjizür'fi 0srft â Þr1]Ë*slå prennnlxad* na Ë*å{t[4åÊ fto

1ùiHttüs.

¡lÈ sË S,r¿12r2fpú â gÈ6trrü Ëfilifiu r dü{u,a*ftlt deflüminsdo: F*rec.*r åBÉS2ú"Ttrnw rJt Ç+lahctxçt*-i}t3/!ü19" l"lü qw} ralífÌ*a *
porirÌrrnanrer:to ia ûirslura dü üepÐí1ümrùlû s ProlEão Sccial Básiffi e a idimÉt pela Rr;llxirla& nrrn Rest¡lv¿, No dia

üï181,üÊü e gÈclürå Ênç¡ürl eå{s fanrË,,-å Enlidå4È. *ürKÉdefld0 a ela o prazc de 5 dias råtís parä ,a flåfliftssiåçå[ f.nal. Hß d;å

tÌJtträôlt r'ÈÉÉì]ÈrTrüå å msffiBlå ús Ëntid¿dß rurå *è quÉ3{ìünaffünlüs úå GÈ${É{å.

CONCLUSÃO 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.

NOVA ANÁLISE ITEM 3.2

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

NOVA CONCLUSÃO OO ITEM 3.2: Tendo em vista não ser localizado manifestaçäo dos
envolvidos, permanece o item como irregular.

NOVA ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.2: IRREGULAR

REANÁLISE DO ITEM 3.2: Não foi localizado na prestaçäo de contas referente ao'lo Bimestre
de 2021 documento que possa sanar a irregularidade apontada no Parecer do Controle lnterno
n.'07212020, O item permanece como irregular.

NOVA ANALISE COÑÇLUSIVA DO ITEM 3.2: IRREGULAR
o\
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ReRf.lÁUSE DO ITEM 3.2: Na prestação de contas do 2o bimestre de 2021 consta documento
em arquivo anexo com a seguinte conclusão da Gestora da parceria:

Di,ârìt6 djiÕ ¡.!6:ift'ìê êx;p¿)rstql, (frtr Fõr"¡tü {le 'visrtâ tér:.r'ìir(]Õ, Ë¡tÈ$t() ç()û-ÌÐ
F.FG¿J{-.¡{Æ COn" ÆlgÍIl$,A¿l/Á, sg atividæd@s exé¡*dJtãdra* no 5s 8irnestre de
20?(] d{} fÌ]stíÝLrtô Joöo FrrErraz die {];*rnpñ$ e 4lrßrËdr ÇúrT1 ë¡s Õri*,ntãçh.õËs à
ftae5ffia.

$etl"t m,,aìs pãre¡ o rrÌÐr?rêntÕ, es+t{rLr 'Èi dis{3*13içåÕ pérrs êve.ntL¡8¡s
Êsrtareçlt rientr:s 

"

Ss

Após o recebimento da resposta pela organização da sociedade civil, a gestora da
parceria emitiu novo documento anexo a presente prestação de contas, com data de 26 de abril
de 2021 com as seguintes informações:

*iar"lte rina *porråafilçr-rtq?* er-n cor-rjurrtf) rern a gerentç Mích*fi, o Institr.¡to

J¿:¡år: ,Feirra¿ ¿J* C*rrx'l¡rus ¡.:rc:t<udr,rlr üâÈv.'r ¿ls slirgffÌç{}*ls Ë* arJec¡*,*,ç,öas

næces*åriäË e ì-r-!-¡ã ilöu¿i $€xråtl* r{s F{ann dæ Trãhålhö - Utlr*;å¿a Õ:ì i¡år{êxð).
:ßiârì1.æ dû acintar *lxposto r¡ El.a aBrer*entaçåo r!Õ€¡ pructedinr*nt**i

€döit'Éådös e .!a e,n't È.KeG¡;ç#$ pele tnslitl.riçå*> æglrardåmús nt:vs s¡nålige da
Controlædæria Geraf do fulun[cipiç, ¡;n:ìa v€.ä q:LiË as diuergår.rcÈae fc¡rxm *anadas

Ëern ¿lraite pärr* ü n"rûn"rÞriÄ{}, es¡tcrr dr dí*pceiçÍãe pËrrÍå ev'€ånåusig.
escla reçiË-r"lentúÉ.

Ë4i*r4:tå r i*å l','l unici

NOVA CONCLUSÃO OO ITEM 3.2: Tendo em vista a manifestaçäo e a conclusäo emitida pela

Gestora da Parceria, o item passa a ser julgado como regular com ressalvas.

ITEM 3.3: Consta ainda no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 003/2021 emitido pela

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

'ão
.Cõ

o.

b
ï
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n* arquiuu dunontin¡'fa f"m¡il dn Fleleíturx de Finhais, dsmelsåramac c Hlei;lo efelunüo p*r tsln
påt* apufi¡r o valor qu* *eaa S¿uids de ¡esçar¿rmÈnlû, r*B] c dsÿit{ mfÌero ún"r enralçng ln*halhisks. I'la

rh*çrnto* n lm $tnlafite de R,5 û2Ëi.?l e atu;:li:ada pam t *iaú9il*Zftrs? nrr v¡árll *r Ë$ Ðfi7,,lfi

Tüd,äyið, re(Éll¿fil** ur',r quenli**:anaentu Wr Þxr{r d* lnstibçâú stlrß urrt vnhr que seiiil dâsi{iü ä Èlë5 dÉ ufiì üdiäniirmåntü salåriãå

de*csntndc ri* luwiçnáfix Aiine ffonç;tk*r da Siíva n¿¡ n¡ås úe Ì.lnsenli:rç12û?ü n* va?nr dr ft$ üSI,$$ o tu*lfci adiantaclu m mås dr

fs{àr*ir$/:$?ç, ç+ßt bÐå* nã d*cumr*l¡{iu xprès*Etada pËlir lÈåtilillç*ü f å FiÊvis.Ìrl *m plün{ d4 IJ:1b.1ìhË *i Ps{.1'ïsr.llü intsüHl d*

celåii* *esle n:Ê5, rcnsirfer¡nor válidn o e¡ue*timr*{fien!ú ðÌÉtuådû il*lã lnsl¡ftrjçåÉ. lodr, ia mndlciaffinnlrs iJ rÈÿsartim*rrlù rpÈflãs

ÕrmO ilm erË{litn na ah*l1menlÐ fifiills dt aìçum nel{a a ærTituil

üexsr fcffia, conlç v*nfitanæs ersx ireçul*lirlade n0 prpfleltÕ da l" Þalcela dc 13* çaláric da lunci*nárt* ,{fiue #cnç#ves da $iÍva

n* val¡:l atilalizañ a re$åt,Jâr dt t$ Ë*?,4Ë, ç#lsrdãrãfiiì]* cnn+ Frud*nl* ulilt¿rr o vaåw *s c¡*dtl* xplradr d* fl9 fi57,5S nssi* ffildû

d*çetlar I'lu r;ileulç finaì efetuads pc¡r ass* divisås {pn *nern}, ÿor *ryo r¿o nonrerl+ do Breonrhinenlo du Blxnilh;r, inserímns unl

r¡Érfitr: dr R6 651,30 c¡ invfu de Êå $5I,5ß, asrim sendo, apuramns ufi snltlr a restitirir de R$ 15,ÉÐ (Ëü7,48 - fil{ 5il}, ressar¿iilo

pnl* lt'*títvíção Éffi üå/*:i?tr:l

P*m r*qidr* de*seT *l+r nn Éll mlendenøs rçnm Fm{i{fi1È *fÊilrår äÞ#il.Ìs ü rådiãtru dü vìtlud* ft$ f 5,!tS r,rrnn Retidìmmh de

iplicqån fin*nceira * näu cåter¡r aç rc{l;${rcs efeftJãd0s *as rÉspsrliTas deslre*se, püis Èssê5 1ð.ÍçrflrÊnlflË p+deriam n.{c r*frFiÌl {Ðn}

FreriËão t* latnc inTi:rnradas ¡¿inl* Sonr¡-se a rssc, a lËlü fllt* fi salø úe R6 ì 5 3Ê s*rir *l*t¡vamentl *n:* F*r1ç clù lrentâfit*

aprrra#* rømu Âiualiznç-{* }*{nnetiirìÍr, M n}úñlaütB fir.}al a d*ç¡:iver" lâsú púÈlú. (ült¡dttilnTr3$ RÈflu}ar cçfiì Rss":n?va *s* itenl

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 novembrol2O2}, temos a seguinte
situaçäo conforme figuras a seguir:

ri
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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 organizaçáo da

sociedade civil deduzindo o valor do adiantamento de salário realizado.

A Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA apurÐu que a organização da
sociedade civil efetuou o pagamento integral da 2u 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 6/12 avos.

Dessa maneira, foi enviado no e-mail já mencionado anteriormente para a organizaçäo
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 pagamenlo da2a parcela do
13o salário a funcionária Aline Gonçalves da Silva no total de R$ 628,73, cujo valor foi
atualizado até0910212021 e resultou em R$ 667,48.

Entretanto a Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA, após questionamento da
organizaçäo da sociedade civil, considerou o valor de R$ 65'1,50 (valor este que está incorreto)
e cobrou daorganização da sociedade civil somente a devolução de R$ 15,98 quefoi realizada
em 0810212021.

INCONFORMIDADES

1 - as despesas apuradas como irregulares devem ser deduzidos nos registros efetivam

N
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q
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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
organização 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.

NOVA ANÁLISE ITEM 3.3

Näo 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 60 Bimestre
de 2020.

REANÁLISE DO ITEM 3.3: Na prestação de contas do 20 Bimestre de 2021 consta
manifestação da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM consta a seguinte
manifestação:

O valor de R$ 658,74 foi registrado no SIT como Estorno de Despesa e Depósito
Recursos Próprios, conforme tabela abaixo:
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Não foi localizada planilha e ou outro documento anexo a presente prestação de contas
para comprovar os valores estornados e o motivo do valor de R$ 7,24 eslar registrado como
Depósito Recursos Próprios no SlT.

NOVA CONCLUSÃO OO ITEM 3.3: Tendo em vista os apontamentos acima, permanece o item
como irregular.

Caso o valor de R$ 7,24 refira-se a correção de valores utilizados irregularmente pela

organização da sociedade civil, o mesmo deve ser registrado no SIT como Rendimento de
Aplicaçöes Financeiras.

NOVA ANÁUSE CONCLUSIVA DO ITEM 3.3: IRREGULAR

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
desoesas oue efetiva mente seräo custeadas pela oarceria cuios valores devem ser os mesmos
informados no SIT com o referido n.o de reqistro na desÞesa no SIT

Na prestação de contas analisada, a organização da sociedade civil inseriu na aba
Movimentaçäo Financeira, documentos referentes ao ressarciment,c de despesas debitas na

conta corrente sendo que as mesmas somente vão constar no extrato bancário da OSC, sem
interferir nas despesas da parceria ora formalizada.

Dessa forma esses registros devem constar na prestação de contas e

comprovantes devem ser inseridos em arquivo anexo, preferencialmente em formato PDF

Os registros efetuados de modo incorreto pela organizaçáo da sociedade civil estão
demonstrados na figura a seguit.

A Controladoria Geral do Município está promovendo mudanças na forma de
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apresentação das informações por parte das organizações da sociedade civil, criando abas
específicas para o registro de despesas e para a inclusäo de créditos efetuados pelo tomador,
conforme figuras a seguir:

V*lør RS

Tendo em vista as mudanças a serem adotadas, a partir do mês de maio de 2021 (3o

Bimestre de 2021), sugere-se que a organização da sociedade civil seja orientada de como
proceder com o registro das despesas e receitas na aba da Movimentação Financeira no
sistema eletrônico SE-Suite a partir da próxima prestação de contas.

CONCLUSAO DO ITEM 3.4: Tendo em vista que o fato constatado não causou impactos na
parceria, o item em análise é julgado apenas com ressalvas.

ITEM 3.5: No Termo de Colaboração n.o 003/2019 formalizado entre as partes prevê a seguinte
situaçäo:

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

Art. 1 1. A organizaçäo da sociedade civil 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. (Redacão dada pela Lei
no 13.204, de 2015)

Em consulta realizada na internet, foi localizado no

Parecer do Controle lnterno n.o 02812021
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http:l/ijfc.org. brlsnbre*nûslpa rceriasl a seg u i nte i nformação

Os arquivos contêm em anexo somente cópia do termo formalizado e seu aditivo, sem
constar os demais requisitos estipulados no Art. 11 da Lei Federal n.o 13.01912014 que diz:

prbllc¡ ;&ül¡¿d¡ia-pl¿:sdjij deiû15i

Paegraio uniæ ,{s inionuçòesde que lratan esle aiiqc e o al 1û d¿rffâûhiìu I rtofl:himo

I dala ft ¡sslra¡n e idËrdffali.l d,t iflsir,Jrrulo ds firærh e dt uçfu n ainìnülniår; púllkt ttspmsdrel

lil. {liuçårtCc ùjelri Ca pur:etra,

lV.vaiorhlal d¡ tarærh ¿rabniliber¡iol quandc lcro casr::Rd¡90-üdÀmi¡ lçr nrll 2id, ft !t15i

respc';lho eiucirio ih,rjuidr cek +i lô11 i0,1. dt 2li5ì

CONCLUSÃO DO ITEM 3.5: Tendo em vista que as informações constantes no endereço
eletrônico da organização da sociedade civil não estão atendendo de modo integral ao item
S.4.2l dotermoformalizado entre as partes e que o determina a Lei Federal n.o 13.01912017,o
item em análise é julgado apenas com ressalvas.

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

|TEM 3.6: Com base nos extratos bancários 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 março e abril de 2021, conforme consta no
parecer emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, figura a
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Tendo em vista que restou saldo em conta corrente em alguns dias nos meses de março
e abril de 2021 em conta corrente, a resposta dada ao ilem 7 .4 do Parecer Técnico Contábil e
Financeiro n.o 01912021 emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais -
GTVM está em desacordo, conforme figura a seguir:

Consequentemente o resultado final para o item 7. AVALIAçnO On MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 01912021 deveria ser pela

IRREGULARIDADE e não REGULAR COM RESSALVAS.

CONCLUSÃO DO ITEM 3.6: Dessa maneira, o item em análise possui duas inconformidades
entre os documentos apresentados e as respostas dadas ao item 7.4 no Parecer Técnico
Contábil e Financeiro n.o 0'1912021.

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

Caso a organizaçáo da sociedade civil já tenha efetuado a devolução da conta da
parceria do valor apurado pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, o
mesmo somente será objeto de análise no bimestre em que a restituiçäo ocorrer.

ANALISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.6: IRREGULAR

ANÁLFE CONCLUSIVA FI]NAL: IRREGULAR

ACOES DE CONTAS

TNCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Após a entrega da prestação de contas pela

organização da sociedade civil, foram realizadas as análises da documentação apresentada e

emitido o seguinte documento:

Data de emissão AvaliaçãoDocumento emitido Período de referência

08106t2021
REGULAR COM

RESSALVAS2o Bim 2021Parecer TCF - GTVM n.o 01912021

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 01912021 emitido em 08 de junho de 2021

referente à Prestação de Contas do 20 Bimestre de 2021 a avaliação geral teve seu julgamento

como REGULAR COM RESSALVAS, conforme figura a seguir:
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O parecer emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM tem
os seguintes encaminhamentos:

i¡rrrblicidarl* il¿r prûståçårr (l') cÐnli1' j r¿ftlrcn{¿ ¿o Ps¡le c*r il.i ODnlfÐjr:i hr1,å t1r) no f)1iì21f l.

CONCLUSAO: Diante das inconformidades apuradas no ITEM 3 do presente parecer, a
Controladoria Geral do Município discorda do julgamento do parecer final emitido pela Gerência
de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM.

ANÁLIS:E CONCLUSIVA: IRREGULAR

O processo de prestação de contas do 2o Bimestre de 2021 apresenta as seguintes
análises conclusivas:

ItCM 01 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

IIEM 02 - ANÁL¡SE CONCLUSIVA: REGULAR

IIEM 03 - ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

ItEM 04 . ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR
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Cientificamos que a presente PRESTAÇÃO 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 prestação
de contas referente ao 2o Bimestre de 2021, com os lançamentcs registrados no Sistema
lntegrado de Transferências - SlT, com as exigências da Resoluçäo TCE/PR n.o 028/2011, lN
TCE/PR n.o 06112011, lN CGM n.'03412013, da Lei Federal n.o 13.01912014 e demais
orientaçöes 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 compöem o processo em tela e que o mesmo näo implica na convalidação ou

saneamento de questões nele não abordadas, que poderão ser objeto de fiscalização
específica.

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

Pinhais, 22 de junho de 2021

Elaborado por Revisado por

Eu
Contador - R 034320/0-4 Di

Marcio dos San
lador G Município
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