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Secretaria Ordenadora da Despesa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO - SEMED

Tomador de Recursos ASSOCTAçAO SERPrÁ

lnstrumento:
Termo de Colaboraçäo

No/Ano:

01t2021
N.o stT
47.537

Execução: 01 10312021 a 31 101 12022

Vigência: 2510212021 a 0110512022

Descrição do Projeto: Desenvolvimento de atividades que tem por finalidade o atendimento para 160
(cento e sessenta) educandos da Rede Municipal de Ensino de Pinhais que se encontram em sofrimento
psíquico, com impacto no desenvolvimento educacional, encaminhados pela Secretaria Municipal de
Educaçäo, conforme previamente estabelecido no plano de trabalho.

PROCESSO ANALISADO

Prestação de Contas n.o 11412021 Bimestre Analisado: 20 Bim 2021

FUNDAMENTAçAO LEGAL

Nos termos do Art. 40, 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, a
emissäo de parecer técnico contábil e financeiro em processos de chamamento público, formalização,
prestaçäo de contas bimestral, aditamento e alteração de plano de trabalho de transferências voluntárias.

Nos termos do Art. 90, lll, do Decreto n." 42512021, compete à Gerência de Fiscalização 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 legislação vigente e fiscalizar a execução dos trâmites necessários à
celebração, formalizaçäo e aditamento dos atos de transferências voluntárias municipais. Dessa maneira,
trata o presente parecer de prestaçäo 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 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 Resolução TCE/PR n.o 02812011, na lnstrução 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

Valor repassado 95.822,73 Devolução de saldo a Concedente

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

Rendimento de aplicaçöes fìnanceiras 103,47

Glosa de despesas 0,00

Estorno de despesas 0,00

RESUMO FTNANCETRO (R$)

Saldo da conta corrente 0,00

Saldo da conta aplicaçäo - CDB 0,00

Saldo em conta poupança 65.r 80,89
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Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, a

diferença de R$ ( - ) 30.801,26 está demonstrada em arquivo anexo a prestaçäo de contas
conforme figura a seguir:
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INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consulta realizada no SlT, constatou-se que no

Fechamento da Concedente do 2o Bimestre de 2021, na aba da Concedente de recursos
apresentava a seguinte situação.
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Nos extratos bancários referentes à conta de aplicação financeira e a conta corrente,

anexados ao SIT e na prestação de contas entregues pelo sistema SE-Suite constam os saldos

de R$ 65.180,89 e R$ 0,00, respectivamente, conforme figuras a seguir:
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A conciliação bancária anexada na prestação de contas referente ao 2o Bimestre de 2021 e
constituída pelos seguintes valores:
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Dessa maneira no momento da apuração do fechamento do 20 Bimestre de 2021,
considerando os valores apurados na aba da Concedente de recursos, para a apuração do saldo
de R$ ( - ) 30.801,26 foram considerados os pagamentos identificados na conciliação bancária.

As despesas debitadas na conta corrente da parceria foram efetivamente reembolsadas
pela organizaçâo da sociedade civil, conforme figura 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.

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.

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.

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: 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.

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em análise realizada na prestação de contas referente
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ao 2o Bimestre de 2021 e as informaçöes contidas no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o

02112021 emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM foram
identificadas algumas inconformidades:

ITEM 01: 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 reoistros de

informados no SIT com o referido n.o de reqistro na despesa no SlT.

Na prestaçäo de contas analisada, a organização da sociedade civil inseriu na aba
Movimentação Financeira, documentos referentes ao ressarcimento 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 seus 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 seguir:

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

Tendo em vista as mudanças a serem adotadas, a partir do mês de maio de 2021 (3'
Bimestre de 2021), sugere-se que a organizaçäo da sociedade civil efetue o registro das despesas
e receitas nas abas específicas da Movimentaçäo Financeira no sistema eletrônico SE-Suite a
partir da próxima prestação de contas.

CONCLUSÃO OO ITEM 3.1: Tendo em vista que o fato constatado não causou impactos na
parceria, o item em análise é julgado apenas com ressalvas.

ITEM 02: Na descriçäo da "fundamentaçäo legal" foi utilizado pela Gerência de Transferências
Voluntárias Municipais - GTVM na emissão do parecer a seguinte informação:
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Entretanto na Ediçäo n.o 947 do Diário Oficial de Pinhais de 26 de março de 2021 foi
publicado o Decreto n.o 24512021 o qual incluiu o Art. 38-A ao Decreto n.o 06312021, conforme
figura a seguir:

CONCLUSAO DO ITEM 02: Tendo em vista que o fato constatado näo causou impactos
parceria, o item em análise é julgado apenas com ressalvas.
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|TEM 3.3: No Termo de Colaboração n.o 00112021 formalizado entre as partes prevê a seguinte
situaçäo:

5'4.?1 " ftttblitar- r1lensaÌment*, ern págîoa e¡etrôn;êâ própria qÍe TúF,¡ïAn()R (Hori1È päg*), r'Ìå rsdÉ
n"¡ur'¡clial 41s frürïpt¡târJúres, Õs d*r'ì1e*fi$1rä1iT/os da* t¡-an*ferénciaç rsüli¿ãdas arï tåäå* de prçsenl*
ins1ft*nrsntc} s å ressËâtìÿÊ prðstes*{3 cle çûfttås" e*¡ræeili*andð as Ê4âssÞás jurídieas pu físt*a*. anm
Õ rqsFâülivü ÕNFIJ e ÕtrF, *ob p*na da irrreella{a ÞL¡spe&$åÕ d* repcsse. etê s rÞgu¡ãriaaçå* nos
t€rrïÕs da Leí Cstã{rl¡ãl n o 16 ß9?lã*1 1:

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

Art. 11. A organizaçåo da sociedade civil deverá 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 administraçåo pública. (Redacäo dadapela lerlt9 13-204 !€
2015L

As parcerias formalizadas entre a administração pública e as organizaçöes da sociedade
civil devemconterosrequisitosestipuladosnoArt. ll daLei Federal n.o13.01912014 quediz:
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Em consulta realizada na internet, foi localizado no endereço eletrônico https://serpia.orq.br/
não foi localizado a publicidade estabelecida acima para a parceria formalizada.

CONCLUSAO OO ITEM 3.3: Tendo em vista que as informaçöes constantes no endereço
eletrônico da organização da sociedade civil não estäo atendendo ao item 5.4.21 do termo
formalizado entre as partes conforme 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 correção do item, sob pena de aplicação das sançöes previstas, tendo em vista o
descumprimento de obrigação contratual e o näo atendimento da legislaçäo em vigor.

,ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.3: REG[,I.AR GOM; cc
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ITEM 3.4: No Termo de Colaboração n.o 00112021 formalizado entre as partes prevê a seguinte
situaçäo:
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Em consulta ao extrato bancário da conta corrente, referente ao mês de março de 2021,
pode ser observado que após o repasse pelo Município de Pinhais do valor de R$ 95.822,73 em
2510312021o mesmo foi aplicado integralmente em "poupança" conforme extrato a seguir:
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No mês de abril de 2021 a organizaçäo da sociedade civil efetuou saques da referida
aplicaçäo em poupança nos dias 05, 13, 20 e 23 de abril, antes de completar o mês de aplicação,
conforme figura a seguir:
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Dessa maneira, sobre os valores resgatados antes de completar 01 (um) mês, näo tem
rendimento de aplicação financeira.

A Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM apontou em seu parecer tal
fato conforme figura a seguir:
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CONCLUSAO DO ITEM 3.4: Tendo em vista que foram descumpridas as obrigações previstas no
termo formalizado entre as paftes, sugere-se que a organizaçäo da sociedade civil reveja sua
conta de aplicação financeira e regularize com a maior brevidade possível a correção do item, sob
pena de aplicaçäo das sanções previstas, tendo em vista o descumprimento de obrigação
contratual.

Caso tal fato já tenha sido regularizado, o item deve ser desconsiderado.

Diante dos fatos, caso seja constatado ao final do bimestre seguinte os mesmos
procedimentos adotados pela organizaçäo da sociedade civil, a Gerência de ïransferências
Voluntárias Municipais - GTVM deverá realizar cálculo da correçäo dos valores utilizados antes de
completar o mês correspondente de aplicaçäo financeira desde o inícro da parceria e solicitar o
ressarcimento por parte da organizaçäo da sociedade civil. Para o bimestre em análise, o item é
julgado apenas com ressalvas.

,ANÁLISE CONGLUSIVA DO ITEM 3.4: REGULAR COM RESSALVAS

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:

Documento emitido Período de referência Data de emissão Avaliação
Parecer TCF - GTVM n.o 02112021 2o Bim 2021 11tQ6t2021 REGULAR

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 02'1 12021 emitido em 11 de junho de 2021
referente à Prestação de Contas do 2o Bimestre de 2021 a avaliação geral teve se
como REGULAR conforme figura a seguir: c
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O parecer emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM tem os
seguintes encaminhamentos:

CONCLUSÃO: R Controladoria Geral do Município discorda com o julgamento final constante no
parecer final emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM no
julgamento final da parceria.

ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

O processo de prestação de contas do 20 Bimestre de 2021 da transferência apresenta as

seguintes análises conclusivas:

ItCM 01 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ItEM 02 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

ItEM 03 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS ,4K-/ -ItEM 04. ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS r
ç
b.
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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 informações e os documentos juntados aos processos de prestaçäo de
contas referente ao 2o Bimestre de 2021, com os lançamentos registrados no Sistema lntegrado
de Transferências - SlT, com as exigências da Resolução TCE/PR n.o 02812011, lN TCE/PR n.o

06112011, lN CGM n.o 03412Q13, 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 compöem o processo em tela e que o mesmo näo implica na convalidação ou
saneamento de questöes nele não abordadas, que poderäo ser objeto de fiscalização específica.

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

Pinhais, 05 de julho de 2021

Elaborado por Revisado por

rtor ueno
Contador cRc/ 034320tO-4 Depto de Auditoria Geral

Marcio dos Sa
Control do Município
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