
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANA

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno - Conclusivo

PROGESSO ANALISADO

Prestação de Contas n.o 07312020 Bimestre: 40 Bim2020

É Prestação de Contas Parcial {-" Prestação de Contas Final PARECER NO 056/2020

Secretaria Ordenadora da Despesa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL _ SEMAS

Tomador de Recursos INSTITUTO JOAO FERRAZDE CAMPOS

lnstrumento:
Termo de Colaboração

No/Ano:

03t2019
N.o SIT: 42.852

Execuçäo: 021 12/2019 a 01 I 1212020

Vigência: 0211212019 a 0110312021

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 l3:00h 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 seleção e
julgamento do Edital de Chamamento Público no 003/2019.

Nos termos do Art. l1o, do Decreto Municipal n.'78812018 de 30 de novembro de 2018, compete a

Divisäo 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 alteraçäo de plano de trabalho de transferências voluntárias.

Nos termos do art.9o, le lll, do Decreto no 75812019, compete à Gerência de Fiscalizaçäo 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 legislaçåo vigente e fiscalizar a execuçäo 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 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 legislaçöes e orientaçöes de Controle lnterno aplicável.

DÉBITOS CRÉDITOS

Saldo anterior 0,00 Despesas 278.199,18

308.600,31 Devolução de saldo a Concedente

0,00 Devolução de saldo ao Tomador

2.494,71

0,00

5.945,35

0,00

0,00Recurso próprio depositado

Rendimento de aplicações fìnanceiras

Glosa de despesas

4

Estorno de despesas
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RESTJMO FTNANCETRO, (R$)

Saldo da conta corrente

Saldo em CDB

54,95

232,57

49.427,83Saldo em Caderneta de Poupança

Segundo nota explicativa da Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA, a diferença de R$ (
-) 10.874,16 está demonstrada em arquivo anexo, conforme figura a seguir:

¡ý{dÐ *ij*åfft¡r#
8úntiltìrçåe Ëðnr)áúa ns,{rìfe* de$tð prðslsçåÉ dË ç4ðtås.

f NCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consultarealizada no SlT, constatou-se que ao final
do 40 Bimestre de 2020, o Resumo Financeiro da aba da Concedente apresentava a seguinte
situaçäo:

5lT - Sistsma lntegrado de Tran:fbrônrias

lrúnrqrqâ¡r 42652 - TÉRSlrì úE COr-tfOeAçÂO t43y'3&rg 4oncerlenle fnt Ê'I¡êHAIS Tø*ná*t TJF{

f;*nsu{t;: *çs T'r:tlt<wzteãzlt: t*Ð 4Ð l}içrzxçtre d*.'}.t*"}.* dr¡ ü*r****xmr*'*

RÝeDn¡ú FiñR${eirsT Íì!Aì"Ì:,1/¡1I,12ü1r}*ti?3\lt}fálllt:tä{, } - tj¡ôtä L,it1it4.ýþîit ÊR4fisffi*ûter âlrlS,tll24}2û

5¡tdr {rÌiaî)l
\j*1or R*f¡açsadÍ*

{srrtr¡Þårtìd} ÞÈFúr;åð¡tð

R.c(çrc+r tr".éprrst ür,"fr{}s;têilor

Rerrdifire¡¡to de Ap'icd(ôcs tiddrlceirü9

Êerltrinll4lTþ ltrrútd

tli)Ë/Iä ÿr¡ntc

Ker!dìûìqr1És tÌEùid4

ÐÉtuìtes

114ÈpåÝa*

*r:r*luq3c úe fialú¡¡

I*lê¡

RS *,üù
Ê.c 5,945,'r5

Rå gB.84t,r9

,p

DO RESUMO GONT E FINANCEIRO DA
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Nos extratos bancários anexados ao SIT e na prestaçäo de contas entregues pelo sistema SE-
Suíte apresentam os saldos de R$ 54,95, R$ 232,57 e R$ 49.427,83, conforme figuras a seguir:

äåfl*& rì,ú

*s¡r*r¡lt¡rg - Hxfrãte} dg **t*ta eclrsÈt}t*

Åçùnci.: ì88$-é

rlß1rn åxrån1È t¡7$Õf"ö iNSTll"lJf# J*Åt} Ëtif'{{4&f Þg

{": i}&J fûÍ*
iìli; 4 *#l s*4"4 l;$f/,1t$1

Þt ût' A{¡- ori{Èrìr
brlå4L{lu n!t*rn1ûûlfJ

L{{R ¡lr6l*!fü¿}

tÐfrr itôt*Û 9ÿä gå t **

s{${tû

llxlret*s - f ¡1v4!*ti$ì**f *s fr à¡ *{¡s$ - li4 e{åna å

À**rìtlå

å{rn{it

Þ"1ð$tìfiG {9T{:rånûiR

rù6r¡^4

f?Tüû¡"J rÈlSrülJTS J FËäfl¡t¿ Sf{i{Ë*S

AtiuSTû¡â{äl}

;¡tj*?täü?t $Átr]Ö,^t'*ì{{ll*fð

ff¿ru&?Þ?Ú RãSS^TË

Åp¿rcÍr{¿s $$¡{ô*+ffi

Ê7rû*1?$2ó *#$&ÁrE

.{$i¡ìêäçÃö

3lJüfkg0f$ $¡\L*Õ.alTÂL

fl*surl1¡¡ $q rnåå

"t{1 
4q

;¡É,3Ë

{r"${¡

{¡_$û

ü,ûe

ê+låi

TTÀLÞË åF,ITËRIåfì

Àt1ttf,ÂçsË$1+l

|at$sêrË!ï {*}

*åsl3¡hil;ldTs $lTttï(l (, Ì

&l¡lAST* {3# Inç}¿f}Á ('}

å*F {-¡

¡{$¡¡ülMÈNf r} LicSulÞÕ
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{,[(t
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Ê
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:'lrlr7,.?û*ç $Åt"t3$ÅFfÏäRlçE
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l?¿*r¡n'rn d* mås

w.?!ö,71

ü.s?t..{9

*-*7ê.À*
'Í,år,*4

24r.5å

itûl,üg

3*1.fr$
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Diante desses valores a organizaçäo da sociedade civil informou em tela própria no SIT o "Saldo
Bancário" conforme figura a seguir:

5lT. Sist*ma lntegredn fu krrrfuËrteins

ilúnrcru$xT 4¡S$l - TEÅl'1t *i çfUfOnaçÀO $ü3/201t {Õn€cdÊnte Fil FiÌ{llAIs lonador IJF{ $itur$* Em Exec*çüa

$nldo Bane*rl*#

8antç åÀlìÇS úú 8[Å5lL 5,Å,

Ånánri¡ lÊå4',{

lìumer0 dè Lôlllô /l/ûlJ/J

$at¡ ds$¿ldo r.

?1¡"1'¿C19

rllûrl?f?ü

]qinli?n1il

sr¡u,t¿t,{v

JUiuç/¿f¿{,}

3r1ûS2$2ù

J0J0+iï1,¿l

?dürlr0iü

ï1iûg.j?û1{

ß., t4t,È4:,79

ftå 1¡ü"¿1r,;l

{å 8Í,,}?},$4

Ê5 202;58t,5$

Õr ltl 11r ö1

ß$ l{}.41û,63

ftå : tl,'tù1,îi

ÿ$ *1.$31,65

ãå 4i.6t0,4*

A(nl'¡

Rå o,tð

Érnf'ì1

Â¡ û,û+

{3 t.0*

8'5 rl.üt

Ì( tl iìx

{å g,5s

ÊÉ 54,ãt

Para a diferença de R$ (- ) 10.874,16 apurada pela Divisão de Convênios e Outros Acordos -
DICOA, referem-se a despesas da competência agosto de 2O2O que efetivamente foram pagas no
mês de setembro de 2020, conforme figura a seguir:
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i{1fì¡'1ô hgt flÅftf ll5 tohn f*th* dÉ $l¿rio: Aåfits

Os registros acima totalizam o valor de R$ 11.050,06

Pode ser observado que as despesas efetivamente pagas com recursos da transferência säo
superiores a diferença apurada, pois foram debitadas despesas bancárias na conta corrente no
valor de R$ 175,90 que foram efetivamente reembolsadas na conta da transferência em
0410912020 conforme extrato bancário abaixo:

Co*s¿¡åt*s - ãxtrat+ de **nta c*ff*Þrit*

çlisnts " CÖritã ãtuel

1õ69..S

T¡Tü*T"å ¡F¡#T¡TUTÐJOA* FERRAZ TE
Mês ãft.¡s{

Pagtr lüå$ 4m¡rer¡dç$ {ûmt, ü8Ê01*

P¿gl* ü,{[$ tfiß$ ssh* fullr* ds rrlJrifi ÅßHTü }ül

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 administraçöes públicas e as

organizaçöes da sociedade civil.

AÍ1. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente especifica
isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.

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

ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS
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I NCON FORM I DADES ENCONTRADAS : Näo foram encontradas inconformidades.

CONCLUSÃO: ruao há recomendações a serem feitas.

ANÁL¡SE CONCLUSIVA: REGULAR

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Na análise da prestação de contas do 40 Bimestre de
2O2O a Divisão de Convênios e Outros Acordos - DICOA apresentou no campo OBSERVAçÃO a
seguinte informaçäo:

ntÐú fl{:¡ dÌa S41ôSjåü2$ * Êuecer ft tûfltrctê Íntams $ ü41¡ , re{. a* åd f}in¡ 
" 

ern iêåp*slå aq Fa*cs Técruc+

CûnlátÁl flq ü4ff üftlitidû F{ö ÖlC0Å. lþ ltem 3 do psæerda tsfit , }wjv* Õ åFnfamer}to p*tå iroguiâridâdé dÉ

dcsÊecås Êågå$ ð tltüb üe fÁ{iás. désróÉsiderñd* ù fi1Ìü{diflr#1t$ que e Þtüt& emrtiu áû&B ü åssrJfll*.

Pao a æg#sfuaçåeda apouarnento. w{a tí,¡rså*r{*{rÐ{, fis eâtüÉús dú fi1üfttånts'ê r&$$arrlr no va}u ffr¡to de R$ f 1.I5S,å3 e

¡luefÌ¿#Õ no d¡a ü4Júg/ dË Ë$ 13.193.ffi" Érltrê{¡ ÉRr} *ûrltåtr t#r1 a Ë{1lida* e g Bl*Ëfts Ëövidgl¿íou * rertifuiç& d*'ra!*r

afrrråd$, *ssinn e*m* æ roglstr*s f,c $fT Ëtr* reguluir*çåo Sa pnd4ruÍa.

Ënvr¿rne* nç A*exû deslå Fe*taçåo dü {Õfl{il$ å d{Ç{ime{rlåçfu p*fiíne{rle ao {A* in$i acim*, podm russdvalto* qæ * *rèdito

6âÕ{TÉrr ${Íitsnt€ $t fl}ès Ce **tûrÉkd , Ð{ åqå, ü* $å ËiffiJ3ü2*. üe*sa fsm*" *ient* qw e reç *fÈtiv* e**r*
s*filgr{È n* próxirn+ bim*,stre, $ubmðleç ant€*i$dårÉùnl{ å d**ume*i4äo a tÐnTÊ$ådffia pârå ä sua m?lsäö € ûÞ0 Êr}t* de

F**$lyüls dados rye esta tiÿ¡sós pssä ilðr tür *&l idsr#ú,

üs Ësxff*ryanleå þ¡rlc¡nor das rËstilu'çó**, a*sinr eerno a piðdinå d4 coæi'iaç** d*cms dcsæ$as ${å0 *f æxo dæla pt*slaçå*

d* {snlås. (kss* frrm¡, *ú*¿trJlÐ{ú qu* todæ fl* {ÈspÈsås barcarras sn0úfi*fä{'i-ss rqulurnmte reet¡tuidæ.

CONCLUSÃO: Cabe ressaltar que como mencionado na OBSERVAÇÄO acima onde a Divisäo de
Convênios e Outros Acordos DICOA aponta que as inconformidades apuradas pela
Controladoria Geral do Município foram corrigidas pela organizaçäo da sociedade civil no 5o

Bimestre de 2020, as mesmas somente serão objeto de análise pela Controladoria Geral do
Município no momento da análise da prestação de contas do 50 Bimestre de 2020

ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

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

Documento emitido Período de referência Data de emissão Avaliação
Parecer TCF - DICOA n.o 060/2020 40 Bim2020 16t10t2020 REGULAR

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 060/2020 emitido em 16 de outubro de2020 referente
à Prestação de Contas do 40 Bimestre de 2020 a avaliação geral teve seu julgamento como
REGULAR, conforme figura a seguir:

s. *v,suAçAaüËftAL üA rxgsr¿So ur c*r*TÅ5

rttst*$* ot ülF¿TÂs

Êrn fôc* doå €xtrües ffceêdidú$ nâ PfÐ*t*çSs ìif* *{srlås r*fsrefl{€ a€ 4ú funìss$* de äû2ü- åôaslåt*i{*-$* ü FrÊ€ér4* d& t!efrr*æIt.*
4 fixnìååldádes exiçlloe üå{å ú cumpimentc, ft feçislaçå* aplkåve*, tassa rlrâßHra. conÈdér*-se RË6UL¡ïä ¡l p{e5enlê fxðsfqåi}dê,
*t!11AS"

Ë$rnçrì3É*1 * Fd**eg$o e{1} l4l.1, sendÕ €ãlð$ t 4 r¿$pð,lsãSfi$a#s åxsï{¡Ýi{å då úntided€ l*nìâd¿râ e/ú$ úrçó4 de êrtfe{ãT #est¡} r*ítûêìr*,
8${Ã$ ¿el*lrJ$Õrå näo ßhdeit'r r6âÊ4r39å&kdådr3s Ê*r øÍü$ âlås åt*¿qâdûË pâh 4.4f1tercjù dfål€ f}¡*{æd{1" e f}o{ dþdô{*ðrd.ii}s någ
rrrÈomraçü*s dß tð,raler *eelsiåiériü. rêâÊalv#ås, üir1dã. Ðg tcÌìstâlãçôeå de ÿrütÈd;rrlg*tü& i'ÿ*âlir,âtàri#¿ tàferet,ç'wdê*. târs cû4"rì4

&$drltrrãg fiJ d*fiúreias-

O parecer tem os seguintes encaminhamentos

Ls. Et{CAMlf{ liìAýdÉF{?ûS

,å tentrì>têdón* g$rål $s i,lunl6ip¡4 paré gffii5så* tle Pårðc€r d* CtñÍ¡rÉ# lillerna e/trr r*lat*ri6 ç;rtL,ñslântlã{ro;

Å Secr,et¡gia Mir*i*{FÈ} dc &ssiÊtêùcíå Sc*¡a[ #eJ Ë4åfór dâ Få€*îrå pårå tûnhgsi#¡e*t4 dd MwÊût* ÿíýete{-

À lnstit¿¡t,: Jûåù {:€nà¿ d* C¿mp*ç pårã {ç,',1'*rìnrÈnx$ dü KdsÞt'rtË Fårscå{.

GONCLUSÃO: Diante das inconformidades apuradas no ITEM 3 do presente parecer, a
Controladoria Geral do Municipio concorda do julgamento do parecer final emitido pela Divisão
ce Convênios e Outros Acordos - DICOA.

ANALISE CONCLUSIVA: REGULAR

O processo de prestaçäo de contas do 40 Bimestre de 2020 apresenta as seg

{ì

conclusivas

Parecer do Controle lnterno n.o 05612020 - Conclusivo Página I de 9

uintes análises



DE PINHAI
ESTADO DO PARANÁ

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno - Conclusivo

Item 0l - ANALISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ItEM 02 - EruÁUSE CONCLUSIVA: REGULAR

ItCM 03 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

ItEM 04. ANÁLISE CONCLUSTVA: REGULAR

ANALISE CONCLUSIVA DO BIMESTRE: REGULAR COM RESSALVAS

Cientificamos que a presente PRESTAçnO Of CONTAS do Ato de Transferência Voluntária
tì/unicipal foi analisada pela Divisäo de Convênios e Outros Acordos - DICOA, confrontando-se as
irformaçöes e os documentos juntados ao processo de prestaçäo de contas referente ao 40
Bimestre de 2020, com os lançamentos registrados no Sistema lntegrado de Transferências - SlT,
com as exigências da Resoluçäo TCE/PR n.o 028/2011,|N TCE/PR n.o 061/2011, lN CGM n.o

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 manifestaçäo apresenta o resultado do exame procedido nos
documentos que compõem o processo em tela.

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

Pinhais, 21 de outubro de 2020

Elaborado por Revisado por
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R 034320/0-4
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Marcio dos San
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