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Despesa

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Tomador de Recursos INSTITUTO JOAO FERRAZDE CAMPOS

lnstrumento:
Termo de Colaboraçäo

No/Ano:

03t2019
N.O SIT:
42.852

Execução: 0211212019 a 0111212022

Vigência: 0211212019 a 0110212023

Descrição do Projeto: Atendimento de 100 crianças e adolescentes de 05 a 1B 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 referçöes 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 períodc da tarde), conforme previamente
estabelecido no plano de trabalho aprovado no processo de seleçäo e julgamento do Edital de Chamamento
Público n" 003/2019.

PROCESSO ANALISADO

Prestação de Contas n.o 13512021 Bimestre Analisado: 50 Bim 2021

FUNDAMENTAçÃO LEGAL

Nos termos do Decreto n.o 06312021 de 26 de janeiro de 2021, atualizado pelo Art. 40, lV, do Decreto
Municipal n.o 24512021 de 26 de março de 2021 , que incluiu o Art. 38-4, 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 voluntáriæ municipais,

Nos termos do Ar1.90, lll, do Decreto no 42512021, 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 bimestral da transferência voluntária municipal formalzada.

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-FR com
os documentos inseridos no sistema eletrônico SE-Suite disponibilizado p-.la 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 Nornativa TCE/PR n.o 061/2011, na
lnstrução Normativa CGM n.o 03412013, nas Resoluções e Normas Bras leiras de Contabilidade, e demais
legislaçöes e orientaçöes de Controle lnterno aplicável

DÉBITOS CREDITOS

Saldo anterior 785.937,56

Valor repassado Devolução de saldo a Concedente 0,00

RESUMO FTNANCETRO (R$)

Saldo da conta corrente 0,00

Saldo em CDB 217,18

Saldo em Caderneta de Poupança 163.561,39
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Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM,
a diferença de R$ ( -) 11 .298,57 está demonstrada em arquivo enexo, conforme figura a seguir:

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consulta realizada no SlT, constatou-se que ao
final do 5o Bimestre de 2021, o Resumo Financeiro da aba da Concedente apresenta 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$ 217,18
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+ Conta poupança Rg 163.561,39
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Para a apuraçäo da diferença no valor de R$ ( - ) 11 .298,57 informada pela Gerência de
Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, foram ccnsultadas as despesas da
competência outubro de 2021 que efetivamente foram pagas no mês de novembro de 2021,
que totalizaram R$ 11.421,43, conforme figuras a segutr:

TOMADORA: INSTITUTQ JOAO TERRAZ DE CAMPOS

tonta ¿srren¿e: B¡o cl¿ SrasilA3 låFã-.1 ciL t-i'lffiV-1
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1I.421.41

Dessa maneira no momento da apuração do fechamento do 50 Bimestre de 2021, foram
considerados os valores conforme tabela abaixo:
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Histórico Valor R$
Despesas competência outubro pagas em novembro de2021 11.421,43

lmposto de Renda sobre aplicaçäo 17,53
IOF sobre financeira 26.28

Tarifa de TED/DOC 94,05
Saldo 1

entre saldo contábil x saldo bancárioDife 11.298,57
Valor sitado a maior ela OSC '15,00
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Os valores referentes a lmposto de Renda e IOF foram efetivamente restituÍdos a conta
da parceria conforme figura a segurr:
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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 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.

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

"ANÁLISE CONGLUS'I.VA: REGULAR COM RESSALV.AS

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

CONCLUSÃO: 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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|NCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em análise realizada na prestação de contas
referente ao 5o Bimestre de 2021 foram constatados alguns itens que merecem matores
esclarecimentos:

ITEM 3.1: SAQUE DE APLICAÇAO EM POUPANÇA FORA DA DATA BASE

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

Em análise realizada nos extratos bancários referente aos meses de julho e agosto de
2021 inseridos na prestação 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.

Os extratos bancários inseridos no SIT e na prestação de contas referente aos meses de
setembro e outubro de 2021 indicam que as datas bases são 12 e 14 e as transferências para a
conta corrente ocorreram em 01/092021 e 0511012021, ou seja, entre a data base e a data do
saque os valores de R$ 32.500,00 e R$ 32.525,00 deixaram de ter rendimento financeiro na
conta de poupança, conforme figuras a seguir:
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Foi efetuado um levantamento de todo o período em que a organização 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:

j
CT

ç'ã

È

L2/12/2019 12/12/20L9 Aplicacão inicial 144.500,00 l4'
L0 /0r /2020 L3 /0L /2020 12.12 furos 373,97 L44.873,97
13 /07 /2020 L3/0L/2020 Saque 28,800,00 llt 7
LL/02/2020 12/02/2020 12.07 Juros 3Cro,40 L1 7
17 /02/2020 L7 /02/2020 Saque 26.000,00 9t 37
2L/02/2020 2L/02/2020 Saque 7.200,00 B3

03/03/2020 03/03/2020 Saque 1.500,00 5/B 7
06/03/2020 06 /03 /2020 Depósito 720.184,59 201.85 96
tL/03/2020 72/03/2020 L2.02 furos L99,7B .0 74
03/04/2020 06/04/2020 06,03 luros 293,97 20 .35 77
07 /04/2020 07 /04/2020 Saque 28.000,00 t7 52,7L
09/04/2020 L3/04/2020 t2.03 luros 2C.0,26 77 55 97
27 /04/2020 27 /04/2020 Saque 900,00
0s /06 /2020 06/05/2020 06.04 Juros tw,94 T7 852,9L
07 /05 /2020 07 /05/2020 Saq ue 30.100,00 l4 75 9t
rr /05 /2020 L2/05/2020 1,2,04 Ju ros L75,50 t4 928,4t
27 /05/2020 27 /0s/2020 Saq ue 600,00 1
05/06 /2020 0B/06/2020 06.05 Juros 135,29 t4 463 70
0s /06 /2020 0s /06 /2020 Saque L.549,60 t41.914,t0
08/06/2020 0B/06/2020 Saque 17,353,00 t2, 561 0
70 /06/2020 L2/06/2020 12.05 luros 1,37,25 t24.69 5

29 /06/2020 2e /06/2020 Saq ue 11.400,00
03/07 /2020 06/07 /2020 06.06 fu ros 78,61 7L 5/ 96
06/07 /2020 06/07 /2020 Saque 31.000,00 96
10/07 /2020 t3/07 /2020 12.06 Juros I1.7,74 /ll
30 /07 /2020 30/07 /2020 Saque 602,00
05/08/2020 06/08/2020 06.07 Juros 1B,B 1 9t 1
07 /08/2020 07 /08/2020 saq ue 32.548,00 49 63,5L
rr/08/2020 L2/08/2020 12.07 Iu ros 6+,32
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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
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Dia

04/09 /2020 04/09 /2020 Depósito 121.701,56 777.L29,39
11/09 /2020 14 /09 /2020 12,08 I uros 57,29 171.186,68
29 /09 /2020 29 /09 /2020 Saque 372,28
02/10 /2020 05 /r0 /2020 04,09 furos 141,05 1 5

06 /10 /2020 06 / 10 /2020 Saq ue 32.593,89 138,361,56
09 /1.0 /2020 t3/70/2020 1,2.09 furos 55,92 138.418,48
29 /10 /2020 29 /10 /2020 Saq ue 55,68
03 /1.1. /2020 04/1L/2020 04.10 Iuros LCt3,44 L3 t,466,24
05 / rr /2020 05 / tL /2020 Saque 32.707,L9 10 ;.759,05
11-/L1/2020 L2/1L/2020 12.10 Juros 5b,92 10 ;.8t5,97
27 /t7/2020 27 /LL/2020 Saque 10.5 51,35
03/L2/2020 04/L2/2020 04.77 luros 63,65 95.330,27
04/L2/2020 04/L2/2020 Saque 52.767,6L 42.562,66
11,/12/2020 L4/12/2020 72.11 Iuros 4+,76 42.607,42
L8/1.2/2020 L8/L2/2020 Depósito 248.338,77
37/12/2020 04 /07 /2027 04.r2 Iuros 4,57 290.950,76
05/0L/202r 05 /01/2021 Saq ue 35.518,59 255.432,r7
11. /0r /2021 t2/07/2021. L2.12 Juros 4+,81. 25 ;.47 6,98
rs/0L/2027 rB/01./2021. L8.r2 Iuros 2ar,23
09 /02/202L 09 /02/2021 Saq ue 24.r30,69 23 .597,52
rL/02/2021 t2/02/202L L2.0r fu ros 4+,86 23t.642,38
17 /02/202L 1B/02/2021. 18.01 luros 223,56 23 .865,94
23/02/2027 23/02/202L Saq ue 6.212,80 ,tt

0t/03 /2021. 07 /03 /2021. Saque 305,79 ¿z ;.347,35
02/03/2020 02/03/2021 Saque 32.018,45 t93328,90
77/03/202r L2/03/2021, L2.02 Iuros 44,92 t93.373,82
17 /03/202I 78/03/202r LB.O2 luros L79,L5 79 t.552,97
26/03/202r 26/03/202L Saque t.235,00
06/04/202r 06/04/2021. Saoue 32.875,00 15 t,442,97
09 /04/202r 12/04/202L 12.03 Juros 4+,97 159.487,94
L6/04/202r 79 /04/202r 18.0 3 luros 19t,82
04 /05 /2021 04/05/202t Saq ue 33,000,00 72 ;.679,76
1.1. /05 /2021 12 /0s /202L 12.04 Iuros 61,,76 72 ;.7 4r,52
17 /05/2021 rB/0s/2027 18.04 Juros L39,66
07 /06/2027 07 /06/202L Saque 28.818,00 9 r.063,18
L7/06/2021 14/06/2021. 12.05 fu ros 78,55 9 t.I41,73
17 /06/2027 1,8/06/202r 18.05 Juros t'J.g,44 9 i.26t,'J.7
24/06/202r 24/06/202r Saque 2.1,12,00
06/07 /2021. 06/07 /2021" Saque 31.850,00 6 .,299,r7
09 /07 /202r 72/07 /202L t2,06 Juros 78,71 64.377,BB
L4/07 /202r 14/07 /202r L4,07 Depósito 203.;69,92 267.947,80
76/07 /202r 79 /07 /202r 18,06 f uros 6L,92 26 t.009,72
28/07 /202r 28/07 /202r Saq ue 3.857,00
03/08/2021 03/08/202t Saq ue 37,200,00 LL ;.952,72
11./08/2021. 12/08/202r 12.07 Iu ros 95,55 22 ,,048,27

73/08/2021 76/08/2021 1.4.07 Ju ros +59,58
0L /09 /202t 0r/09 /2021 Saq ue 32.500,00 I r5.007,85
r0 /09 /2021. 13 /09 /2021. 1.2.08 Juros 777,95 L r5.125,80
13 /09 /2021^ 14/09 /2021. 14.08 luros 469,42
05/1,0/2021, 0s / 1,o /2021 Saque 32.525,00 3,0
LL/r0 /202L 13 /10 /202L 12.09 Juros 118,30 163.188,52
13/!0/202r L4 / 10 /202r L4.09 juros 372,87
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necessários na data base de cada aplicaçäo 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.

Nos Pareceres do Controle Interno n." 05112021 e 05812021, a Controladoria Geral
do Município já se manifestou a respeito do item.

Caso a organização da sociedade civil efetue novamente saques antes da data
base, a partir do recebimento do presente parecer, sob¡e o valor sacado deverá ser
calculado rendimentos que deixaram de ser auferidos que deverão ser depositados na
conta da parceria e registrados no SlT, podendo a critério da Concedente estender o
referido cálculo a todo o período da parceria.

ITEM 3.2: PUBLICIDADE DA PARCERIA NA PAGINA ELETRONICA DO TOMADOR

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

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

Art. 11. A organizaçäo da sociedade civil deverå divulgar na internet e em locais
visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas açöes
todas as parcerias celebradas com a administração pública. (Redação dada pela Lei
no 13.204, de 2015)

Em consulta realizada no endereço eletrônico
localizado a seguinte informação:

http:ilUfc.orq. brlseþre-nqslBa rqettasl foi

j
ç'ã

È

f5trhrrlEa.. nìensålnaente. êrìf, Fáç)ìñã etelr$rìrç.? ¡3rrtt?ria <lA -'l'OfýI.AfrÐR ¡{l'{trne Frrgó)
dê soÊÎìp(¡!êcJûr ê!s- oÉ de¡rìorìglrêt¡vos ¿lâs treÞSferënc;ãe reêlízârlõs erl rË¿Clõ tlo Frt e*Éñte

irlatrl¡llìèln1ù (r, ä ret]!]6ctlvâ frrèsLêç¿lo (ts corìtÊ¡s, espe.cli*icrÈrld$ ââ l>ê,ssoâs j[Ârlcjfcffõ ÕLi fis¡Ça+, çotn ç
rqrsFr{r*t}sÕ C-:1"'lfÞ.i â (:þ'I-, ràøt) f)orìå (iê irr}sùtíåtã s(tsli+Êsåfi dq¡ r+r:Ðt+5*
rôtlLrì€rriÈaçåü, rr{}s t€r'rrtos d!¡ Lêt Ë.$trèdtlät rt.7 1tj:} $lJ7/*.{r1 I

!>42.1 -
vr ru ¡r¿Ýi$rI

*¿f,brsrN{iå* . porüÛó- " Riú<J$,hf,nsirú* . t'.¡f,tíc¡Os- . VçcérroUFC- . CÕntfftf,,

.j.t.'ll¡ ItJtt.:-lr í:jrr: i_,(1t r:il{)t

¡|it:titlil iif,{1' [:eÌí{:;;t air:ì C,f,t r:lj,:rt llJl,C:}

l.)û:,i]0,:) ì r i;i:{o. ( I Fi-È;Ír1it:r.:i

LLir Éllç¡ iû r:? iìr?rli'r¡:J

Itf<il.ri.];

frlìi rjÉìi :itjf¡

PIi;:)ir:rçö(; il+ r.;{i¡ ìtil,:

R+lfl ii'.'r ¡{} 1ìtiìlirti{L:lÉl - :Ítl7
lìillolóri.iÀtty;r:ld!lr:).ì 11üì5j

tl{rlt¡ióf iû Àti\ìic¡fl d.i:, - 2û1!\

Parecer do Controle lnterno n.o 07412021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno

Em consulta a aba Parcerias foi identificado que a organzação da sociedade civil inseriu
na referida página na internet, as seguintes informações.

Em consulta aos documentos inseridos na SIT na aba da 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:

Åditi',uç

lolome Daeumenfa

.1{ Tàrrr:r,Â::if,..,: ä+T*.t1its iç {*1*i:*r¡râc r,+ **},?11}
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Dessa maneira, pode ser constatado que o arquivo inse rido como 40 Aditamento
izada com o Murlicipio de
internet, bem conf o näo foi

Convênio IJFC SESC 2020 2021 não pertence à parceria fcrmal
P nhais e foi indevidamente inserida na página eletrôn ca da OSC na
inserido o 1o Termo de Aditivo formal zado entre a OSC e o Município de Pinhais

Em consulta ao arquivo inserido na aba Prestação de Contas, podem ser obse que
foram inseridos arquivos referentes ao 2o e 3o Bimestre de 2021, conforme figura a uir:

Em consulta ao arquivo inserido referente ao 3o Bimestre de 2021 pode ser
que foi gerada uma informação diretamente do SIT - Sistema lntegrado de Tran
TCE/Pr, conforme figura a seguir:
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Entretanto, o arquivo inserido não contêm todos os requisitos estipulados no Art. 11 da
Lei Federal n.o 13.01912014 que diz.

"Art. L7. A orgonizoçõo do sociedode civil deverá divulçar nq ¡nternet e em locais visíveis de

suqs sedes sociois e dos estabelecimentos em que er.erça suas oções todos qs porceriøs

celebrodos com o odministraçõo público. (.ß_e_.dp.CSS."d.Sd_ç_p-.?_!S_.!,gi-n:..13_,2p.4,. d.C..ZQJå)

Porógrofo único. As informoções de que trotom este artigo e o art. 10 deverão incluir, no
mínimo:
I - doto de ossinoturo e identificoçõo do instrumento de parcerio e do órgõo da odmin¡stroção
público responsóvel;
ll - nome do orgonização da sociedode civil e seu número de inscriçõo no Codastro Nocionol
do Pessoo lurídicq - CNPJ do Secretorio do Receito Fedenl do Brasil - RFB;

Ill - descrição do objeto da porcerio;
lV - volor totol do porcerio e volores liberados, quondo for o caso; (Redocõo dodq þelo Lei ns
13.204, de 2015)
V - situação do prestaçõo de contos do porceria, que deveró informor o dato prevista pora a

suq opresentoção, o dqto em que foi apresentado, o prozo parq o sua qnólise e o resultado
conclusivo.
Vl - quondo vinculodos à execução do objeto e pogos com recursos do parcerio, o volor totol
do remuneroçõo da equipe de trobalho, os funções que seus integrantes desempenhom e o
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 prestaçäo de contas do bimestre em análise, não apontou qualquer
inconformidade.

A Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM no Parecer, Técnico
Contábil e Financeiro no 04412021 emitido em 18 de outubro de2021 referente à Prestação de
Contas do 40 Bimestre de 2021 näo se manifestou a respeito de tal inconformidade, deixando
de atender ao disposto nos termos do Art. 40, lV, do Decreto l\4unicipal 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 organizaçäo
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 30 Bimestre de 2021 a seguinte situaçäo:

Com base no apontamento da GTVM, a Controladoria Geral do Município concordou com
o posicionamento ac¡ma e reitera a necess¡dade de uma mell-oria na forma de apresentação
das prestaçöes de contas.

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

ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.2: IRREGULAR
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ttovl RruÁlrse oo rreu g.z t¡R pnesrRcÃo DE coNTAS Do so BTMESTRE DE 2021:

Em 1B de novembro de2021 foi realizada uma reunião online com todos os envolvidos
nas transferências voluntárias municipais, visando à resolução de problemas comuns nas
parcerias formal izadas.

Na prestação de contas referente ao 5o Bimestre de 2021 a organizaçäo da sociedade
civil apresentou o Ofício n.o 01712021 de 23 de novembro de 2021, demonstrando os
procedimentos que seräo adotados para a regularizaçäo da inconformidade apontada,
solicitando um prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar de 01/1212021.

A Gestora da Parceria em seu Termo de Acompanharnento e Fiscalizaçäo de 29
novembro de 2021 informou a realizaçäo da reunião online e do pedido da organizaçäo
sociedade civil, conforme figura a segurr:

Entretanto a Gestora da Parceria respondeu ao ofício da organizaçäo da sociedade civil,
concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias, conforme figura a seguir:

NOVA CONCLUSÃO oO ITEM 3.2: Diante das informações acima, a Controladoria Geral do
Município entende que após as manifestações dos envolvidos, até o prazo final concedido pela
Gestora da Parceira o item passa a ser julgado com regular com ressalvas.
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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 situação:

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 corrente,
embora tenha sido emitida a notificação no 000812021 na qual solicita que a organizaçäo da
sociedade civil efetue o reembolso a conta da parceria do valor de R$ 55,85.

CONCLUSÃO: Tendo em vista que a organizaçäo 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

NOVA ANALISE DO ITEM NA PR DE

AÇOES DE CONTAS

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Após a entrega da prestaçäo de contas pela
organização da sociedade civil, foram realizadas as análises da documentação apresentada e
emitido o seguinte documento: ,[_-,.
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Documento emitido Período de referência Data de emissão Avaliação
Parecer TCF - GTVM n o 05612021 50 Bim2021 17t12t2021 REGULAR

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 056/2021 emitido em 17 de dezembro de
2021 referente à Prestação de Contas do 5o Bimestre de 2021 a avaliaçäo geral teve seu
julgamento como REGULAR, conforme figura a segurr:

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

CONCLUSÃO: Em razäo das ressalvas apontadas nos itens 1 e 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.

RHÁT|S,C CONCLUSIVA.: REG:U;LAR CoM RESSALVAS .

O processo de prestação de contas do 5o Bimestre de 2021 apresenta as segui
análises conclusivas:

ItEM 01 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ItEM 02 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

ItEM 03 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

j
G
ç'ã

¡¿

t{r1ai;lttt îÅaJri åsflt:ClrÏi {ìrÌôrrf:i:t¡Xì} É¡

f û ¡r i I 1 r, *,tn ;ìË liäÍÝ*l i]* g,o.;i fi 'r f rr{ti tír .



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANA

Controladoria Geral do Município

Parecer do Controle lnterno

Cientificamos que a presente nnesfnçno DE CONTAS do Ato de Transferência
Voluntária Municipal foi analisada pela Gerência de Transferèncias Voluntárias Municipais -
GTVM, confrontando-se as informaçöes e os documentos juntados ao processo de prestação
de contas referente ao 5o Bimestre de 2021, com os lançamentos registrados no Sistema
lntegrado de Transferências - SlT, com as exigências da Rescluçäo TCE/PR n.o 028/2011, lN
TCE/PR n.o 06112011, lN CGM n.o Q3412013, da Lei Federal n.o 13.01912014 e demais
orientaçöes 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 compöem o processo em tela e que o mesmo näo implica na convalidação ou
saneamento de questões nele não abordadas, que poderåo ser objeto de fiscalizaçäo
específica.

Desta maneira, estas conclusões näo elidem responsabilidades por atos não al nçados
pelo conteúdo deste processo, e por divergências nas informações de caráter
ressalvadas, ainda, as constataçöes de procedimentos fiscalizatórios diferenciados,
auditorias ou denúncias.

Pinhais, 21 de dezemb de 2021
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