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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Tomador de Recursos INSTITUTO JOÃO FERRAZDE CAMPOS

lnstrumento:
Termo de Colaboraçäo

No/Ano:

03t2019
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{eira, 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 manhä; e almoço e lanche para os usuários do perfodo da tarde), conforme previamente
estabelecido no plano de trabalho aprovado no processo de seleçåo e julgamento do Edital de Chamamento
Público no 003/2019

Prestação de Contas n.o 12612021 Bimestre Analisado: 40 Bim 2021

Nos termos do Art. 40, lV, do Decreto Municipal n.o 24512021 de 26 de março de 2021 , que incluiu o
Art. 38-A ao Decreto n.o 06312021 de 26 de janeiro 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 Ar1.9o, lll, do Decreto n.o 42512021, compete à Gerência de Fiscalização de
Transferências Voluntárìas, 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 bimestral 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 inseridos no sistema eletrônico SE-Suite disponibilizado pela Concedente para prestação de
contas bimestrais, de acordo com o estabelecido na Lei Federal n.' 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 Resoluções e Normas Brasileiras de Contabilidade, e demais
legislações e orientaçöes de Controle lnterno aplicável

DÉBITOS CREDITOS

Saldo anterior 0,oo Despesas 71'8.703,1',|

Valor repassado 902.113,87 Devoluçåo de saldo a Concedente 0,00

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

Rendimento de aplicaçöes financeiras 6.069,0't

Glosa de despesas 0,oo

Estorno de despesas

RESUMO FINANCEIRO (R$)

Saldo da conta corrente I 0,00

Saldo em CDB

Saldo em Caderneta de Poupança 227.507,85
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Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM,
a diferença de R$ ( -) 11.294,78 está demonstrada em arquivo anexo, conformefigura a seguir:
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f NCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consulta realizada no SlT, constatou-se que ao
final do 40 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:

+ Conta corrente R$ 0,00;
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'+ Conta investimentos R$ 2.161 ,90;
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"l- Conta poupança R$ 227.507,85
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Para a apuração da diferença no valor de R$ ( - ) 1 I .294,78 informada pela Gerência de
Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, foram consultadas as despesas da
competência agosto de 2021 que efetivamente foram pagas no mês de setembro de 2021, que
totalizaram R$ 11.421,45, conforme figuras a seguir:

TÕMADORA: INSTITUTT JOÃO TgRN,gZ DE CAMÞO:5
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Dessa maneira no momento da apuração do fechamento do 40 Bimestre de 2021,
considerando os valores apurados na aba da Concedente de recursos, para a apuração do
saldo de R$ ( - ) 11.294,78 foram considerados os pagamentos no valor de R$ 11.421,45
identificados na conciliação bancária, deduzindo-se os encargos de IRRF e IOF debitados na
conta de aplicaçäo financeira sobre rendimentos financeiros no valor de R$ 32,62 e as tarifas
de DOC/TED debitadas na conta corrente no mês de agosto de 2021 no valor de R$ 94,05,
totalizando a importância de R$ 126,67, que em ambos os casos foram debitados do saldo
bancário e que foram restituídos a conta da parceria no mês setembro de 2021,
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 organização da sociedade civil pleiteie junto à instituição
bancária o direito de isençäo 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.

Arf. 51 . Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em
conta corrente específica 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

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em análise aos documentos inseridos no SIT pelo
Tomador não foram encontradas inconformidades.

CONCLUSAO: Segundo análise da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais -
GTVM, os documentos inseridos no SIT estão de acordo com o estabelecido na legislação.
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INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em análise realizada na prestação de contas
referente ao 40 Bimestre de 2021 foram constatados alguns itens que merecem maiores
esclarecimentos:

ITEM 3.1: SAQUE DE APLICACAO eU POUPANCA FORA DA DATA BASE

A organizaçäo da sociedade civil vem movimentando recursos em conta corrente, conta
poupança e conta para aplicação diária, atendendo ao estabelecido no termo formalizado entre
as partes.

Em análise realizada nos extratos bancários referente aos meses de julho e agosto de
2021 inseridos na prestaçäo de contas do 4o Bimestre de 2021 e inseridos no SlT, pode ser
observado que a organizaçâo da sociedade civil vem efetuando saques da conta poupança
antes da data base, o que na prática fazcom que os recursos não tenham rendimentos entre a
data base e a data de saque sobre o valor efetivamente transferido para a conta corrente que
automaticamente serve para pagamento de despesas ou vai para aplicação em renda diária.

No mês de julho de 2021, as datas bases sáo 12 e 14 e transferência para a conta
corrente ocorreu em0610712021, ou seja, entre a data base e a data do saque o valor de R$
31.850,00 deixou de ter rendimento financeiro, conforme figura a segutr:

No mês de agosto de2021, as datas bases sáo 12 e 1B e a transferência para a conta
corrente ocorreu em 03/08/2021, ou seja, entre a data base e a data do saque o va
37.200,00 deixou de ter rendimento financeiro, conforme figura a seguir:
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Foi efetuado um levantamento de todo o período em que a organizaçäo da sociedade
civil possui conta corrente, conta poupança e conta de investimentos e pode ser observado que
a prática vem se repetindo continuamente, conforme tabela abarxo:

t2/12/2019 t2lt2/20re Aplicação inicial 144.500,00

ro/01./2020 1,3lOt/2020 12.r2 J uros 373,97 144.873

t3/0r/2020 1,3101,/2020 Saque 28.800,00

Lt/02/2020 12102/2020 12.0L J uros 300,40 116.374,37

77 /02/2020 Saque 26.000,00 90,374,3717/02/2020

Saque 7.200,00 83.L74,372L/02/2020 21.102/2020

03103/2020 Saque 1.500,00 81.674,3703/03/2020

201.858,9606/03/2020 06103/2020 Depósito 120.184,59

202.0s8,74tt/03/2020 12103/2020 12.02 Juros 199 78

06104/2020 06.03 J uros 293,97 202.352,7103/04/2020

Saque 28.000,00 1,74.352,7107 /04/2020 07 104/2020

09/04/2020 t3104/2020 12.03 J uros 200,26 174.552,97

27/04/2020 27 l04/2020 Saque 900,00

0s/0612020 06105/2020 06.04 J uros 1.99,94 173.852,91

Saque 30.100,00 143.752,9r07 /0s/2020 07los/2020

tt/0s/2020 1"210s/2020 12.04 J uros 175,50 143.928,41

27/0s/2020 27 /0s/2020 Saque 600,00

0s/06/2020 08106/2020 06.05 J uros L35,29 1,43.463,70

0s106/2020 0s106/2020 Saque 1.549,60 I41,.91,4,70

Saque 17.353,00 124.561,t008/06/2020 08/06/2020

r0/06/2020 t2/06/2020 12.05 Juros r37,25 124.698,35

29/06/2020 29/06/2020 Saque 11.400,00 tr?.298;35

Parecer do Controle lnterno n.o 058/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANA

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno

03/07/2020 06/07 /2020 06.06 Juros 78,61 113.376,96

06/07/2020 06107 /2020 Saque 31.000,00 82.376,96

t0/07 /2020 13107 /2020 t2,06 Juros tt7,74 82.494,70

30/07 12020 30107 /2020 Saque 602,00

oslos/2020 06l08/2020 06.07 Juros 18,81 81.911,51

07 /0812020 07 /08/2020 Saque 32.548,00 49.363,5 L

ttl0812020 1,2108/2020 12.07 Juros 64,32

04/09/2020 04109/2020 Depósito t21,.701,56 17r.r29,39

I t4/0s/2020 72.08 Juros 57,29 171,.1,86,68

2e/os/2020 2e/0e/2020 Saque 372,28

02/10/2020 0s/1012020 04.09 J uros 14I,05 170.955,4s

06/1.0/2020 06/10/2020 Saque 32.593,89 138.361,s6

0s/ro/2020 13/70/2020 1,2.09 J uros 56,92 138.418,48

291r0/2020 29h0/2020 Saque s5,68

03/1r12020 04/11./2020 04.1,0 Juros 1,03,44 138.466,24

0s11,r12020 0sl1,t/2020 Saque 32.707,I9 L05.759,05

11/11/2020 12/1.1/2020 12.10 Juros 56,92 105.8L5,97

27 /11"/2020 2711,1,/2020 Saque 10.551,35

03/12/2020 041t2/2020 04.11, Juros 65,65 95.330,27

04/12/2020 041t2/2020 Saque 52.767,61 42.562,66

tt/12/2020 r4lt2/2020 1,2.11 Juros 44,76 42.607,42

18/72/2020 78112/2020 Depósito 248.338,77

3t/12/2020 04l0t/202r 04.1,2 Juros 4,57 290.950,76

0s/07/2021, 0sl0t/2021 Saque 3s.s 18,59 255,432,17

n/01,/2021" 12101./2021 L2.12 Juros 44,81 2ss.476,98

t8/0L/202r 78.12 Juros 25r,23

09/02/2021 09102/2021, Saque 24.1,30,69 231,.597,52

t1./02/2021. t2/02/2021 12.01 J uros 44,86 23t.642,38

77 /02/2021, t8/021202L 18.01_ J uros 223,s6 23L.865,94

23102/2021. 23/0212021 Saque 6.272,80

0t/0312021 01./03/2021. Saque 305,79 225.347,35

02103/2020 021031202t Saque 32.018,45 193.328,90

1,1,/03/2021 1.2103/202r 12.02 J uros 44,92 193.373,82

t7 /03/202L 1,8/03/2021 18.02 J uros 779,15 193.552,97

26/03/202r 26/03/2027 Saque 1.235,00

06/04/2021. 06/04/2021. Saque 32.875,OO 759.442,97

09/04/2021 1.2/04/202r 12.03 Juros 44,97 1"59.487,94

1,6104/2021, t9/04/2021 18.03 Juros 1,91,,82

04/0s/202r 04/os/2021 Saque 33.000,00 126.679,7*
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ró

Parecer do Controle lnterno n.o 058/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANA

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno

1,2.0402L 1.2lOs/2021. i uros 61,76 126.74L,52

18.04t7/05/2027 1"8lOs/202r Juros 139,66

07 /06/2021, 07106/2021, Saque 28.818,00 98.063,18

rt/06/2021 14106/2021, 12.05 Juros 78,55 98,L4L,73

t7 /06/2021 t8/06/2021 18.05 Juros trg,44 98.261,,r7

24/06/2021 24/06/2021 Saque 2.112,00

06/07 /202r 06/07 /2021, Saque 31.850,00 64.299,r7

09/07 /2021 12/07/2021, L2.06 Juros 78,71, 64.377,88

1.4/07 /2021. 1.4/07 /2021. Depósito 203.569,92 267.947,80

L6107 /202L t91071202t 18.06 Juros 61,,92 268.009,72

28/07 /202t 28/07/202t Saque 3.857,00

03108/2021 03/081202t Saque 37.200,00 226.952,72

tt/08/2021 12/08/2021 J uros 95,ss 227.048,27

L3/08/2021 76108/2021 J uros 4s9,58

CONCLUSAO DO ITEM 3.1: Diante dos fatos acima identificados, a Controladoria Geral do
Município recomenda que a organização da sociedade civil efetue o resgate de valores
necessários na data base de cada aplicação em poupança, caso exista mais de uma data base,
para custear todas as despesas previstas no cronograma de desembolso do plano de trabalho
aprovado, até a nova data base e efetue a aplicação automática em fundo de rendimento diário.

No Parecer do Controle lnterno n.o O5112021, a Controladoria Geral do Município já
havia se manifestado a respeito do item.

ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.I: REGULAR COM RESSALVAS

PUBLICIDADE DA PARCERIA NA P INA

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

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

Art 11 A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais
visíveis de suas sedes sociais e dos
todas as parcerias celebradas com a
n" 1 3. 20_1,.de..20 1 -5_)

Em consulta realizada no endereço eletrôni
localizado a seguinte informação:

Parecer do Controle lnterno
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Em consulta a aba Parcerias foi identificado que a organização da sociedade civil inseriu
na referida página na internet, as seguintes informaçöes :

Em consulta aos documentos inseridos na SIT na aba do Concedente - Documentos
Anexos - Documentos Anexos - Aditivos, pode ser observado que foram efetuados até a
presente data 02 (dois) termos aditivos, conforme demonstrado na figura abaixo:

l+ jç:1ç:.:,ii¡,;¡ åi Te.i.:r lS.;;i;;:r¡lii r.,l iii.illl

ds lÊ"n0 å;ll;i'ù.3ü Itlillt tÊ ;llåtttêlt* i.r Jlr',lii1'j

Dessa maneira, pode ser constatado que o arquivo inserido como 4o Aditamento
Convênio IJFC SESC 2020 2021 não pertence à parceria formalizada com o MunicÍpio de
Pinhais e foi indevidamente inserida na página eletrônica da OSC na internet, bem como não foi
inserido o 1o Termo de Aditivo formalizado entre a OSC e o Município de Pinhais.

Em consulta ao arquivo inserido na aba Prestação de Contas, podem ser observados que
foram inseridos arquivos referentes ao20 e 30 Bimestre de2021, conformefigura a seguir: / ,/
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Em consulta ao arquivo inserido referente ao 3o Bimestre de 2021 pode ser observado
que foi gerada uma informaçäo diretamente do SIT - Sistema lntegrado de Transferências do
TCE/Pr, conforme figura a seguir:

Entretanto, o arquivo inserido não contêm todos os requisitos estipulados no Art. 11 da
Lei Federal n.o 13.01912014 que diz:

"Art. 71. A orgonizoçõo do sociedqde civil deveró divulgor no ¡nternet e em locois visíveis de
suos sedes sociais e dos estabelec¡mentos em que exerçs suos oções todos os parcerios

celebrodas com o qdministroção pública. (Redacõo dodo pelo Lei ne ß.204, de 2015)
Parógrofo único. As informoções de que trotom este artigo e o qrt. L0 deverão incluir, no
mínimo:
I - data de ossinoturo e identificoçõo do instrumento de parcerio e do órgõo da odministraçõo
público responsóvel;
ll - nome do orgonizoção do sociedode civil e seu número de inscrição no Codostro Nqcional
do Pessoo Jurídico - CNPJ do Secretoriq do Receito Federol do Brasil - RFB;

lll - descrição do objeto do parcerio;
lV - valor totsl dq parcerio e volores liberados, quondo for o coso; (Redocõo dodq pelq Lei n?

13.204. de 2015)
V - situoçõo do prestaçõo de contqs do porceria, que deveró informor a doto previsto paro a

sua opresentaçõo, ø dota em que foi opresentado, o prozo paro o suq onqlise e o resultodo
conclusivo.
Vl - quondo vinculodos ò execuçõo do objeto e pagos com recursos da porcerio, o volor totol
do remuneroçõo da equipe de trobalho, os funções que seus integrontes desempenham e a
remuneroçõo previsto poro o respectivo exercício.

A Gestora da Parceria devidamente designada para a parceria, em seu parecer inserido
no SIT sob n.o 80851 e na prestação de contas do bimestre em análise, näo apontou qualquer

r{
r{

TRIAUN,AL DE CONTAS DO ESTI\DO ÞO PAR.A,NÁ

SISTEMÀ INTEGRAÐO DE TRANSFERÊNclns

Resum<> Financeiro

Tomador INSTI rUrO JOAO f:ËRtìAZ OL ÇAMPöÊ

Conc€clente t"lUNlClPrô DË PlNlrÁlS

Dados da Transterencla

inconformidade
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A Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM no Parecer Técnico
Contábil e Financeiro no 04412021 emitido em 1B de outubro de2021 referente à Prestação de
Contas do 4o Bimestre de 2021 näo se manifestou a respeito de tal inconformidade, deixando
de atender ao disposto nos termos do Art. 4o, lV, do Decreto Municipal n.o 24512021 de 26 de
março de 2021, que incluiu o Art. 38-A ao Decreto n.o 06312021 de 26 de janeiro de 2021 .

Ressalta-se que o início da execução foi em 0211212019 e dessa maneira a organização
da sociedade civil deve disponibilizar no endereço eletrônico, prestação de contas para todos
os períodos anteriores, para a parceria formalizada.

A Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM informa em seu parecer n.o
03112021 referente ao 3o Bimestre de 2021 a seguinte situação:

l*xr enrigi*':. Å inåtitulçÉ*, nå ,Ërril$å;lÇåir üe trnH* çjri Jr bifirecir*ill" pui:iir*u *nr s4u cile r¡sliiun"lnal nor*enT* a,* dexp*:i:l

r*isÌi'*¿* *: i4 *irræ¡lre¡2tr. Ë*ltttdst"r:** que *br et ü'l*l$ dfi par*rnl a';tiir a rtnforaÌJt'jc dtl*ltä*trr ür;p$"+ fffna, e.sl*¡ìtüå

¡¡*lìett*nil* å fiuaid* par*reri*. prr rtmic tl*r rlr*¡mtnharrnnlns r}*il* pm*r*l qut verifgu* ¡Ltrrlsrl*rl{ü rårtr ä fnclituiüåi: & Èi}r*çilú

tr: ii*rr:, já q'JË ü ffifåiil* fni *cn*r*r:rad* 14ui*r rit ?*m*,;n Åt*ltipeiiirlirir:rlr; r iis**l**çå'c *rrii: J* ç;ia r¡ hirrr*Ëirs-

Com base no apontamento da GTVM, a Controladoria Geraldo Município concordou com
o posicionamento acima e reitera a necessidade de uma melhoria na forma de apresentação
das prestações de contas.

CONCLUSÃO DO ITEM 3.2: Tendo em vista que a Controladoria Geral do Município já havia
manifestado tal inconformidade, solicitando que a organizaçäo da sociedade civil tomasse
providências com a maior brevidade possível a fim de corrigir o item, sob pena de aplicação das
sançöes previstas, tendo em vista o descumprimento de obrigação contratual e o não
atendimento da legislação em vigor o item é julgado como irregular,

ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.2: IRREGULAR

ITEM 3.3 - SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 04412021 a Gerência de Transferências
Voluntárias Municipais - GTVM informa a seguinte situaçäo:

lr'+Èì.3 HËilj{t trilÂsÈ $ Ë;.r Ë{$,r I¡¡^ýi&¡ s

,lå ñ;{rtrPti¿1 \t:rùiii:tlrý'îtý1\tý11ú. 8aâ ÉirtdgHf:i-tri,} dt r¿{ili:rç3r} t:ti #}{t¿.r:l:L*

Tendo em vista a inconformidade apontada, a resposta ao item 7.4 do Parecer Técnico
Contábil e Financeiro n.o 04412021 emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias
Municipais - GTVM deveria ser Não, uma vez houve saldo disponível em conta
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embora tenha sido emitida a notificação no 000812021 na qual solicita qu
sociedade civil efetue o reembolso a conta da parceria do valor de R$ bs,B5
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CONCLUSAO: Tendo em vista que a organização da sociedade civil não efetuou o reembolso
em conta da parceria dentro do bimestre em análise, o item é julgado como irregular.

ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.3: IRREGULAR

- FALTA DE INF ES SOBRE ADITI

Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 04412021 emitido em 1B de outubro de 2021
referente à Prestação de Contas do 40 Bimestre de 2021, apresenta a seguinte situaçäo:

Em consulta ao SIT 42852, no endereço eletrônico
https://servicos.tce..pr.qov. br/TCEPR/Tribunal/SlT/sitAnexarDocumentosConced_e,nte.aspx. foi
localizado a seguinte situação:

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

Documento emitido Período de referência Data de emissão Avaliação

Parecer TCF - GTVM n.o 04412021 40 Bim 2021 18t10t2021
REGULAR COM

RESSALVAS

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 04412021 emitido em 18 de Outubro de
2021 referente à Prestação de Contas do 4o 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.

CONCLUSÃO: Em razão das inconformidades apuradas, descritas nos itens 3.2 e 3.3 do
presente parecer, a Controladoria Geral do Município posiciona-se contrária ao resultado
inscrito no parecer final emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais -
GTVM.

defiúÊciîr.
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O processo de prestação de contas do 40 Bimestre de 2021 apresenta as
análises conclusivas:

ItEM 01 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ItEM 02 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR
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ItEM 03 . NruÁUSE CONCLUSIVA: IRREGULAR

ItCM 04. NruÁUSC 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 informaçöes e os documentos juntados ao processo de prestaçäo
de contas referente ao 40 Bimestre de 2021, com os lançamentos registrados no Sistema
lntegrado de Transferências - SlT, com as exigências da Resolução TCE/PR n.o 028/20'11, lN
TCE/PR n.o 061/2011, 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 manifestação 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 poderão ser objeto de fiscalização
específica.

Desta maneira, estas conclusões näo 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, 25 de outubro de 2021

Elaborado por Revisado por

nro Éor çaB
Contador R 034320/0-4 r Depto de Auditoria Geral

E

Di

Marcio dos Santos
Controlador Geral
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