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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." 12112021 Bimestre Analisado: 3o Bim 2021

FUNDAMENTAçÃO LEGAL

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 Art. 90, lll, do Decreto n.o 42512021, compete à Gerência de Fiscalizaçäo de
Transferências Voluntárias, Acordos e Convênios - GETAC, da Controladoria Geral do Municipio,
fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos públicos repassados mediante transferências voluntárias
municipais nos termos da legislaçäo 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 prestaçåo 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.o 4.32011964, na Lei Federal n.o

13.01912014, na Resoluçäo TCE/PR n.o 02812011, na lnstruçäo No:mativa TCE/PR no 061/2011, na
lnstrução 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 123.4',t3,05

Valor repassado

Recurso próprio depositado

Rendimento de aplicaçöes financeiras

191.582,86 Devolução de saldo a Concedente 0,00

0,00 Devolução de saldo ao Tomador 0,00

165,23

Glosa de despesas 0,00

Estorno de despesas

RESUMO FINANCEIRO (R$)

Saldo da conta corrente 0,00

Saldo da conta aplicaçáo - CDB 0,00

Saldo em conta poupança 99.286,28
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Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, a
diferença de R$ ( - ) 30.951,24 estâ demonstrada em arquivo anexo a prestação de contas
conforme figura a seguir:

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consulta realizada no Slï, constatou-se que no
fechamento do 30 Bimestre de 2021, na aba da Concedente de recursos, apresentava a seguinte
situaçäo:
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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$ 99.286,28 e R$ 0,00, respectivamente, conforme figuras a seguir.
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't Conta poupança R$ 99.286,28

Extrat*s - F*upanqa
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+ Conta corrente R$ 0,00;

A conciliaçäo bancária anexada na prestação de contas referente ao 3o Bimestre de 2021 e
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constituída pelos seguintes valores:
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Dessa maneira no momento da apuração do fechamento do 30 Bimestre de 2021,
considerando os valores apurados na aba da Concedente de recursos, para a apuração do saldo
de R$ ( - ) 30.951 ,24foram considerados os pagamentos identificados na conciliaçäo bancária.

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: Dessa maneira, no 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,

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

CONGLUSÃO: 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 prestaçäo de contas referente
ao 3o Bimestre de 2021 e as informaçöes contidas no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o

02912021 emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM foram
identificadas algumas inconformidades:

ITEM 01: SAQUE DE APLICACÃO EM POUPANCA FORA DA DATA BASE

No Termo de Colaboraçäo n.o 00112021 formalizado entre as partes prevê a seguinte
situação:

5."{ .2 * ,qÍ}lic.är ÿirìà rxcì*irË¡rn*ñtÉ: r¡ri
firlãlirj¿ådc*" nÕå termos {rÕ, /\rl
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al er* t:a{JærÉeta d-jf$ Gn{ì¡çnp¿r}ç;l {re irls.tit{-¡içãü fiúan*æíre Õtici,ü|. 6* a r;Jr€.vis,à{¡ cle $elr L,sd} fúrr
iglL,¡¿rl nlr slif)Éri{}Ë el iJ1 {Llfrt} r-?1às;

hr) et1'r fLrnda dã ãrllic;äçåt} frr¡anc¡¡ira clÉ {:urtô r,të¡¿ß r?u ðË}erãçåó cl¿ r"nÐrcadr} -ét}Ýrtö tãrl.rá}6cta
etÌ"ì títuf*s clù {:*lvicJå t}iJbl;cä, rlr¡ar1dc} a u\i1ir...;xção dÕ* ûld}sn1os verifícâr-se erfl pra¿¡,s
N11*r"¡ér{}å qL¡s û'1 {Lrfi"}} rnås.

Após o repasse pelo Município de Pinhais do valor de R$ 95.822,73 em 251Q312021 o

mesmo foi aplicado integralmente em "poupança" conforme extrato a segurr:

CllêÉîê - çónlä åtuâl

Nos meses de maio e junho de 2021, a organizaçäo da sociedade civil efetuou saques antes
da data base, o que fez com que os valores retirados da conta de poupança, não tenham
rendimentos (uros), conforme figuras a seguir:
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A Gerência de Transferências Voluntárias Municipais * GTVM apontou em seu parecer n.o

01512021 referente a prestação de contas do 20 Bimestre de 2021 lal fato conforme figura a seguir:

No Parecer do Controle lnterno n.o 03212021 a Controladoria Geral do Município apontou \
que a organizaçäo da sociedade civil estava descumprindo as obrigações previstas no termo Ë
formalizado entre as partes e sugeriu a mesma
financeira e regularize com a maior brevidade pos
das sançöes previstas, tendo em vista o descumpri
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Na análise da prestação de contas do 3o Bimestre de 2021 a Gerência de Transferências
Voluntarias Municipais - GTVM novamente apontou que a organização da sociedade näo corrigiu
a inconformidade, conforme figura a seguir:

Entretanto a organizaçäo da sociedade apresentou o Ofício n.o 01412021 de 28 de julho de
2021 informando que está verificando as condições para atender a orientação disposta no item
5.4.2 do termo formalizado.

Em consulta a legislação em vigor que trata do tema, foi localizado no Art. '13, $ 2" da
Resolução n.o Q2812011 do TCE/Pr a seguinte orientação:

S 2'Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos mencionados no caput
deverão ser aplicados financeiramente nos termos do art. 1,1,6,5 4", da Lei n'8.666, de 2L

de junho de 1993, e da legislação própria do concedente.

Já o Art. 116 da Lei 8666/93. $ 4" mencionada na Resolução n.o 02812011 do TCE/Pr diz:

$4e Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados
em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for
igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou

operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização
dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

CONCLUSÃO OO ITEM 3.1: Como o objeto de análise refere-se a prestação de contas do 30

Bimestre de 2021, meses de maio e junho, o item é julgado pela sua regularidade com ressalvas,
mantida pela Controladoria Geral do Município a sugestão de que a organizaçäo da sociedade civil
efetue a abertura de conta de aplicação financeira com renda diária para atender ao termo
formalizado.

Diante dos fatos acima identificados, a Controladoria Geral do Município recomenda que a
organizaçäo 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 aplicaçäo automática em fundo de rendimento diário.

ANÁLlSEcoNcLUslVADo|TEM3.1:REGULARcoMREsSALVAS

ANÁLEE CO:NCLUTIVA G:E:RAL: REGULAR COM RESSALVAS

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

Período de referência Data de emissão AvaliaçãoDocumento emitido
Parecer TCF - GTVM n.o 02912021 3o Bim 2021 16t08t2021 REGULAR COM RESSALVAS

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 02912021 emitido em 16 de agosto de 2021
referente à Prestação de Contas do 30 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:

f^O. f.¡IeÁ,fvllf.¡ HAMË l,¡TÕå

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

ANÁLFE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

O processo de prestação de contas do 3o Bimestre de 2021 da transferência enta as

seguintes análises conclusivas:

ItEM 01 - ANÁLISE CONCLUSTVA: REGULAR COM RESSALVAS
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Item 02 - ANALISE CONCLUSIVA: REGULAR

ItEM 03 . NruÁUSC CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ItEM 04 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

Cientificamos que a presente PRESTAÇÃO 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 3o Bimestre de 202'1, com os lançamentos registrados no Sistema lntegrado
de Transferências - SlT, com as exigências da Resolução TCE/PR n.o 02812Q11, lN TCE/PR n.o
06112011, 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 hão implica na convalidação ou
saneamento de questöes nele não abordadas, que poderäo ser objeto de fiscalizaçäo específica.

Desta maneira, estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não 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 2021

Elaborado por Revisado por

Eu
Contador -

artor
R 034320/0-4 Di

Reszko
Município

pto de Auditoria Geral

Marcio dos San
Controlador Geral
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