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PARECER NO 041/2020

Secretaria Ordenadora da Despesa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

l^ Prestação de Contas Finalfä Prestação de Contas Parcial

Execução: O211212019 a 0111212020

Vigência: 0211212019 a 01 10312021

Tomador de Recursos INSTITUTO JOAO FERRAZDE CAMPOS

N,O SIT:
42.852Termo de Colaboração

No/Ano:

03t2019

lnstrumento:

113.298,35

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 refeiçöes diárias para cada usuário (café da manhä e almoço
para os usuários atendidos no período da manhä; e almoço e lanche para os usuários do período da
tarde), conforme previamente estabelecido no plano de trabalho aprovado no processo de seleçåo e
julgamento do Edital de Chamamento Público no 003/2019

Processo n.o 06112020 Bimestre: 30 Bim 2020

FUNDAMENTAçÃO LEGAL

Nos termos do Art. 11o, do Decreto Municipal n.o 78812018 de 30 de novembro de 2018, compete a
Divisåo de Convênios e Outros Acordos - DICOA, da Secretaria Municipal de Governo, a emissäo de
parecer técnico contábil e financeiro em processos de chamamento público, formalizaçåo, prestaçäo de
contas bimestral, aditamento e alteraçåo de plano de trabalho de transferências voluntárias.

Nos termos do art. 9o, I e lll, do Decreto n.o 75812019, compete à Gerência de Fiscalizaçäo de
Transferências Voluntárias, Acordos e Convênios - GETAC, da Controladoria Geral do Municipio,
fiscalizar a aplicaçäo de quaisquer recursos públicos repassados mediante transferências voluntárias
municipais nos termos da legislaçåo vigente e fiscalizar a execução dos trâmites necessários à
celebraçäo, formalizaçäo 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 organizaçäo 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 Resoluçäo TCE/PR no 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 legislaçöes e orientaçöes de Controle lnterno aplicável.

ITOS CRÉDITOS

Saldo anterior 0,00 espesas 213.3',12,53

Valor repassado 308.600,31 evolução de saldo a Concedente 0,00

Recurso próprio depositado Devolução de saldo ao Tomador 0,00

Rendimento de aplicaçöes financeiras 2.184,13

Glosa de despesas 0,00

Estorno de despesas 5.945,35

Saldo da conta corrente 0,oo

Saldo em CDB

Saldo em Caderneta de Poupança

101,88
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Segundo nota explicativa da Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA, a diferença
de R$ ( -) 9.982,97 está demonstrada em arquivo anexo, conforme figura a seguir:

Ccnråliaçäo hancári* da diferenç* rìro Êr'ìÊr0 desta ÞrË-ctaçäo de c*¡ltas

f NCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consulta realizada no SlT, constatou-se que ao final
do 30 Bimestre de 2020, o Resumo Financeiro da aba do Tomador apresentava a seguinte
situação:

5lT - Sistema {ntegradr de Transfersnrias
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I &Tð1

R$ 103,417,2ù

Nos extratos bancários anexados ao SIT e na prestação de contas entregues pelo sistema
SE-SuÍte apresentam os saldos de R$ 0,00, R$ 113.298,35 e R$ 101,88, conforme figuras a

þ
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Diante desses valores a organização da sociedade civil informou em tela própria no SIT o
"Saldo Bancário" conforme figura a seguir:

5lT " 5i:itma lnt*gradn dc Trantf*rûnrias
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fl5 14g,o42¡78

fl5 1?0.219173

R9 85.073¡84

R5 202,58rr59

RS 173.121t97

R$ 143,410,63

fls 113,{00¡23

Excluir

fl5 í,Êl

li ir la

i5 ir,il

Para a diferença de R$ (- ) 9.982,97 apurada pela Divisäo de Convênios e Outros Acordos

- DICOA, referem-se a despesas da competência junho de 2020 que efetivamente foram pagas no
mês de julho de 2020, conforme figura a seguir:

Pagtr irlIl ir.';n¡... tSi'ãÈåli

på*ì{ j¡lll Ë¿ïtrFJi::d*r i¡".;rrp'16/'Xtlll!5Hl1$
t,1'¿Ý,.'lÊfl:ril)?llil:0tìlÍ-l'13

llliti I I l¡.1:ll95 iilì3,i ItJÈr":/1û1fl Itr¿im.rnln D.4fF íÅílf:obre rr.lh¡ d¿ l¿iirrr Íaçrn

9g l{111:S Itr¿;tllrntn-lli,tÈ l'15 slhr* ft tha de stfSr*: j;nlc ?

Os registros acima totalizam o valor de R$ 10.146,91

Pode ser observado que as despesas efetivamente pagas com recursos da transferência Ý
são superiores a diferença apurada, pois foram debitadas despesas bancárias na conta corrente
no valor de R$ 163,94 que foram efetivamente reembolsadas na conta da transferência em
0310712020 conforme extrato bancário abaixo:

G
ç

\ñ
È

Parecer do Gontrole lnterno n.o 04112020 - Conclusivo



PREFEITURA M ICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANA

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno - Conclusivo

rJùD*
rJxr)ú

**rA¡rãnËñ ûf.jÍJú 1d115

CONCLUSAO: Sugere-se que a organizaçäo da sociedade 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 administraçöes públicas e as
organizaçöes da sociedade civil.

Añ. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em
conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira
ptiblica determinada pela administração p(tblica.

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

ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

INSERIDA NO SIT

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Não foram encontradas inconformidades.

CONCLUSAO: Não há recomendaçöes a serem feitas

ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

3. DEMAIS ITENS EM

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS Na análise da prestação de contas do 3o Bimestre de E(l
2020 a Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA concluiu pela seg ç

b.

+87
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6 ? ,Á,s dÈgp{:ri:rs bfÉ1rr¡ ri!älif;idá6 srÊ¡,Jsiyåfiråfi& rJ€ilkü dû pÉfl{se dr \iÍÉårlr¡s üû fdrlrvåT1iû? t¡qfl g*,4 rJå RéÉñlrfçåð
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flÈtålhamÈg *l$Hllå spütuårnürltrÈ$ rlÕE paganrêfl.f*6. Éflü&¡¡ädüÈ sob,rs *Èãã l*Þ*cå Fâvor Éûnåullãr ñ tilãdÉ dn*ür'nÉnfó * âfer-ãÊ ås
Dl'sÈÁrüSðsc re¡ii¿a,l¡.* rae ¡xtxin**s prgstãçåÊs de ¿unÌag

¡ìF r,qfr-tffJÁa'r,;!"5

Em consulta ao documento inserido como anexo denominado "Férias", foram encontradas
diversas explicações para cada um dos pagamentos realizados. Como exemplo na figura a seguir:

Ëna 2grlN35,¡2Õ21:} fs¡ f)áçJ(' ÉÈ trêr¡ê.È 4lF iA,it(rr* Ívlêrtin Eår'?€nn ñÐ vêl;Èr ìl k¡Lj¡cJö. rJé
f<.çt: 91"+.33^ l{o réÊi*}ô rle f'ériås errlsÍa rorrrô Frerñú41ö â(ãu,is¡Èivê Ðì7./{JÉ3/ãd}-fË ê
û6i.¡c|€ì'¡¡2(.ìåÔ. €lô Ltúäl fsi F¡àÉiô â¡¡srrrâs L¡rfl rJr'ôf].5f-¡:JôfìåÍ (ts :¿Û/3'1, qÝ*s-

i¿{:näl[Èarì<lô ç ]{afcJ'+ c}â exëësç;.¿i+ <tesså f)âreÊltg" veË@talës que Ê m:êsrhaâ
ç,Êffireçroú êm OZJí212{f,19. ÈL¡ Ê.ê¡â,.F6iâm Ë!ê€t€s fér¡ãs antê,{'iore,s åo Í3êrfet3Õ
áÉf,Þrdâde
/{ fr.ärcër¡ä tërrt sÕùTrÕ tétrri6rìo {lÊ execru<J¿+ô a}-l/1i¿/2t3'åú" tr}érlâÐúÈ. vÍgÕrg'rl€fr Þõl
12 rÌìes*Þ, eô?tÌ issë, aFf,esår dÉs Ëér¡:ãs flagras e€rrìte¡laFlarerñ Lr:ñ1 f5Èr¡lcclÕ
¿rÿ!têf iur Ë,c âc{ir dâdÕ, Ê} F¡arrrr c:të Lt ùttã:l*îs fJr'gv¡a ¿} f)êfJârrì réÎÌtÈ cj:s fé,¡ ieg clg
-lÊ/'lÊ êvÕs. áté Õ finsf .jå gsâreeÝiâ, <¡Õ cT*jÞ,| f,Ð¡ ÞÊgtÊ nÉ*sê àflôrfrér1tÕ g/f 2 âvóê
{-2Ð dlss} Fe:rtântÐ, €|}esãF fle Fae€tÊ (irÕÍ-Qrelôñãt cre féfiÊ,s ter Êi€l* Fi€çrô vêllof.es
clúe eodìfe.rtùFllårÊñì urÍì Flerllodr FÞrè clÐ (:an,Ýè:rìio, scstarerrìiôs sr cle,ÈF¡€se eÊrnê
re4åu!å+r êrrr¡ resgalv¿r, tÐcËâvia, çlerìte {[LFè tès{Eù âìF}erìgs u11ì l:}¡-r:a}f,.Ðr-dr}l:öt!e¡l devlqJq
nä Ë¡&rçerta de..¿ÿl"f 2 ävaÉ (.aË) clËås) a sef, eÉt5râcro âté o fiâaÈf Êra exeeuç.äÊ" aléiffi
ctÕ .1,/3 Õ.sngt¿tue.ienêi- ã ln(ra fleñ<leñae

Foram levantados todos os pagamentos efetuados pela organizaçáo da sociedade civil a

título de férias, conforme tabela a seguir:

Periodo
aquisitivo

Período de
Férias

Data de
Pagamento

Valor
Calculado R$

Valor
Pago R$

Código
stTEmpregado

0710812019 a
06t08t2020

1210512020 a
31t05t2020

29105t2020 914,33 914,33 5435693Arturo Martin Barmann

29tO5t2020 1.481.86 1.481.86 5435709Daniel Alves de Souza
0110812018 a
31t07 t2019

12105/2020 a

31tO512020

09/08/201 I a
08/08/201 I

1210512020 a
31t05t2020

29t05t2020 914,39 914,39 5345715Deovani José Tome dos
Santos

0210312020 a

01t03t2021
1210512020 a
31t05t2020

29t05t2020 784,77 784,77 5435721Jovana da Luz R de Souza da
Silva

03/08/201 I a

0210812019
1210512020 a
31t05t2020

29t05t2020 1 046,38 1 046,38 5435723Jucimara Camargo dos
Santos

0110812018 a
31t07t2019

1210512020 a
31t05t2020 29t05t2020 2.602,32 2 602,32 5435730Juliana Silva Salvador

Luciele Fatima de Souza
0110412Q19 a

31t03t2020
1210512020 a
31t05t2020

29t05t2020 1.457,84 1.457,84 5435732

Myucha Menezes Hamester 08/08/201 9 a
07to8/2020

1210512020 a
31/05t2020

29/05t2020 984,46 984,46 5435734

Vera Regina Pereira Paes 0110812018 a
31t07t2019

12/0512020 a
31t05t2020

29t0512020 1 075,09 1.075,09 5435741

O Termo de Colaboração n.o 00312019 formalizado entre as partes em 02 de dezembro
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cLÁusu,LÀ öËctfu,t"rr - p¿ r¿t<¡lii¡¡cti\ Ë ËxËâf,JçÂö

'TC,'l * À ÿ¿üünÊ.iër (Jä prÉ,sÈrr{ê P.sr{:*ri.Ê se lrìiÈlê ng <lr]tå cle ssti¡nÊtLr:ra deç.tç instruffi€nt$ ç {} såÞH ïr*rrftü
finñl se derá Sfr {nÕventJ*} diÉrË äÞóÊ É liT'}.åF dÐ prs.:ãÕ c'l{$ Èr(êëilç*r).

tü,1.'1 - {3 Frasq de exçdruçåã á cìe 'lâ. (<jçze} Ë.rìÞs.És {t ót¡rrl,¿är d{* te: dë d{*;aëfi1brË de 3û'lS" *ofif,r}rvnc* x¡,

pl¿rftó {fÉ sp,llÈäçÝló È ü ürünügraìrna de desen}bÕljËÕ apr<rva.dox pëlü C{rnË€ltìÐ firt{lrÌi{:i:põñl dê ,4,$$istÈffit3Èå
åileieå1.

Diante dos dados apurados, verificou-se que a organizaçäo da sociedade civil efetuou o
pagamento integral apurado a cada um dos colaboradores, näo observando ao previsto no Art. 90,

item V da Resolução n.o 2812011 que diz:

År't.9o Sern 1:rejrzíz* cla nr-rlidaúe c:ru snrtltçâo rlt nter e clil le*pretr*nbilizatçfto ptstc*i
r{* gesfol r clo re¡,r'e*entrtr}tr legal dtr c*r:ctdel¡.te. çet'å eonliilril¡l¿{ñ ifl:eelltrnr ¡l irtcluaã¡:. rtu

tËri11o Ele tri¡nrferÉncier. tle cf¿ìrxr¿li-l stu c*ttt'licii¡r qr.te prueja ntt per:*.ila:

a¡ - rer¡liz,a,çàl.o ,;le despesr-ls çrr¿ d¿rt¿r ¿tlrferåsr rlu l-'Lrsf.eliur'à stlr* r'rgÉucrce:

CONCLUSÃO: Diante das inconformidades apuradas, os valores pagos indevidamente a título de
férias e seus reflexos em INSS, IRRF e FGTS devem ser ajustados ao período de execuçäo da
presente parceria e os valores utilizados e registrados indevidamente devem ser registrados no
SIT e restituídos a conta corrente da transferência, devidamente corrigidos .

ANALISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

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

seguinte documento:

Período de referência Data de emissão AvaliaçãoDocumento emitido

3o Bim 2020 11t08t2020
REGULAR COM

RESSALVASParecer TCF - DICOA n o 047 12020

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 04712020 emitido em 11 de agosto de 2O2O

referente à Prestação de Contas do 3o Bimestre de 2Q20 a avaliaçäo geral teve seu julgamento
como REGULAR COM RESSALVAS, conforme figura a seguir:
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ËEsrJLTÃr{} ÐA nuall*çÃo n* neesr*çÂ* ÞE Ëüñ¡rns RE€.ULER õqÝd ñE SSÀLVÅS

tm l*cF dels àfx*r'rìÉ!í.F{edirldidnÈ nå Freslùçåft rir: tÐfllÉs ru.ernûlã Ëú $Ð him6g]re 4ß2ß¡¿ö., Èd]+ì$¡ãlsLi-$Ê !, pr|aåÊilçåd$ç *l*iíqntÐ'd
ð {¡¿m1alidåd{:.s s3.igi,ic¿ Frãtâ cr eunlpfin'r€nlû dü lfçiålåsåo úplir:åeù¡- nesâa fiaÊelrâ, qúÿìsìrlÉt*-sE ÉgGULÅSå *tl',Ì ftËË.$,ÀLVA å

flË¿e-È!]iß rFrÌFiirçtlú úÐ c'ã{1tsr. úrìl 'ýi,*ilde úo ìñìJicüd'r nú il.r:n1 &
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O parecer tem os seguintes encaminhamentos:

,.{ tr+rtrcg;¿drl'ea ß{srãl d(r É.4uriclpÍü f}arã er"fiiâ,sår {lü p:;ir{1*r:.rcltf (}ürìt#*e *nttrnü Ë/(rr-, r"el.ät.dd¡Õ circEJasil*r1(;i.ãdr;;

,Å' S*crnÌaria fi*r:niciçrai ds Ás¿ístôr'rela Ëncí*l ¿lrru flestÐr da Éarc.*ri* p*rø cr*nhec,ìnnenfa fu þlfÌÊt!ýte pårtstÉÊ.

A{} [r'rÈt¡l]ut{}.åcåù Ë€riirz úÉ tãrnÞÈå p'xra cnrrl'tøci*n{rnÍô dú pfúceflfs Fr€re¡:sf.

CONCLUSAO: 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.

ANALISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

O processo de prestação de contas do 30 Bimestre de 2020 apresenta as seguintes análises
conclusivas:

ItEM 01 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ItCM 02 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

ItEM 03 . ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

ItEM 04. ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

ANÁLISE CONCLUSIVA DO BIMESTRE: IRREGULAR
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PRE EITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno - Conclusivo

Cientificamos que a presente PRESTAÇÃO Of CONTAS do Ato de Transferência Voluntária
Municipal foi analisada pela Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA, confrontando-se as
informaçöes e os documentos juntados ao processo de prestação de contas referente ao 3o

Bimestre de 2020, com os lançamentos registrados no Sistema lntegrado de Transferências - SlT,
com as exigências da Resolução TCE/PR n.o 028/2011,|N TCE/PR n.o 06112Q11, 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 prestaçäo de contas.

Ressalta-se que a presente manifestação apresenta o resultado do exame procedido nos
documentos que compõem o processo em tela.

Desta maneira, estas conclusões não elidem responsabilidades por atos näo 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, 27 de agosto de 2020

Elaborado por Revisado por

Eug lo artor Bueno
Contador - C R 034320/0-4 lador de Auditoria Geral

Marcio dos Santos
rolador Geral unrcrpro

o
=

È

Parecer do Controle lnterno n.o 04112020 ' Conclusivo


