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Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais -
GTVM, a diferença de R$ 33.176,77 consta em arquivo anexo a prestaçäo de contas e está r
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lj Prestaçäo de Contas Parcial {^' Prestação cle Contas Fin PARECER N'01612022

Secretaria Ordenadora da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED

Tomador de Recursos: ASSOCIAÇAO SERPIÁ

01t2021
N.O SIT
47.537

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 15812O22 Bimestre Analisado: 10 Bim2022

FI.JNDAMENTAçAO LEGAL

Nos termos do Decreto no 06312021 de 26 de janeiro de2021, atualizado pelo Art.40, lV, do Decreto Mu-
nicipal 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 voluntárias municipais.

Nos termos do Art. 90, lll, do Decreto n.o 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 legisla-
ção vigente e fiscalizar a execução dos trâmites necessários à celebraçäo, formalização e aditamento dos atos
de transferências voluntárias municipais. Dessa maneira, trata o presente parecer de prestação de contas bi-
mestral da transferência voluntária m u nicipal'f ormalizada.

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-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 13.0'1912014, na
Resolução TCE/PR no 02812Q11, na lnstrução Normativa TCE/PR n.o 06112011, na lnstrução Normativa CGM
n.o 034/2013, nas Resoluçöes e Normas Brasileiras de Contabilidade, e demais legislações e orientaçöes de
Controle lnterno aplicável.

RESUMO CONTÁB|L (R$)

DEBITOS CRÉDITOS

lnstrumento:
Termo de Colaboraçäo

Ano: Execução: 01 10312021 a 31 11212022

Vigência: 2510212021 a 3110312023

Saldo anterior

Valor repassado

Recurso próprio depositado

Rendimento de Aplicações Financeiras

Estorno de despesas

, 0,00 i Despesas

383.103,11 ' Devolução de saldo a Concedente

0,00 Devoluçao de saldo ao Tomador

1.913,77

0,00

Saldo em conta corrente

Saldo em conta aplicação diária - CDB

0,00

13.422,31

Saldo em conta aplicação - Poupança 1.454,00
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demonstrada na figura a seguir:

1.1 - pOStçÃO NO FEcHAMENTO DO BIMESTRE NO SIT ABA DA CONcEDENTE

Em consulta realizada no SlT, constatou-se que ao final do 1o Bimestre de 2022, o Re-

sumo Financeiro na aba da Concedente apresenta ao Saldo Final de R$ - (18.300,46).

1.2 - EXTRATOS BANCÁR|OS tNSERtDOS NAS PRESTAçOES Oe CONTAS E SIT

Foram inseridos os extratos bancários referentes à conta corrente, aplicaçäo financeira
e poupança, anexados ao SIT e na prestaçäo de contas entregues pelo sistema eletrÔnico

SE Suite, com os saldos de R$ 0,00, R$ 13.422,31 e R$ 1 .454,00, respectivamente.

1.3 - DEMONSTRATIVO DA DIFERENçA ENCONTRADA

Para a apuraçäo da diferença no valor de R$ 33J76,77 informada pela Gerência de
Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, foram consultadas as despesas da co

û

tência fevereiro de 2022 que efetivamente foram pagas no mês de março de 2O22, q

zaram R$ 33. 176,77 , conforme figura a seguir: N
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Dessa maneira no momento da apuraçäo do saldo no fechamento do 1o Bimestre de
2022, foram considerados os valores conforme tabela abaixo:

Histórico Valor R$

33.176,77Despesas competência fevereiro 2022 pagas em marÇo de 2022

33.176,77Saldo R$
( - \ 33j76.77Diferença entre saldo contábil x saldo bancário

Saldo R$ 0,00

Ao final de cada bimestre, geralmente tem-se uma diferença entre o saldo final apura-
do e o saldo constante nos extratos bancários, pois o SIT - Sistema lntegrado de Transfe-
rências trata das despesas pelo regime de competência.

Para o bimestre em análise a organização da sociedade possuía saldo em conta pou-
pança e aplicaçäo em renda diária nos seguintes valores.

Histórico Valor R$

Saldo em conta poupanca R$ 1.454,00

Saldo em renda diária R$ 13.422,31

Totaldisponível R$ 14.876,31

Desoesas da comoetência fevereiro 2022 33.176,77

Saldo R$ ( - ) 18.300,46

Dessa maneira, ao efetuar os pagamentos das despesas referentes à competência fe-
vereiro de 2022 a organizaçäo da sociedade civil teria um déficit de R$ 18.300,46.

A Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM manifestou-se sobre a
necessidade de readequação dos repasses por parte da Concedente, tendo em vista que no
mês de março de 2022 a organização da sociedade civil somente efetuou o pagamento de
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empregados em data posterior ao estabelecido na legislação.

Entretanto cabe a OSC efetuar o pagamento a seus empregados nos prazos estabele-
cidos em lei, não cabendo à Concedente qualquer responsabilidade, salvo se esta não cum-
prir o estabelecido em termo formalizado ou aditivo.

1.4 - INCONFORMIDADE ENCONTRADA: Para o item em análise constatou-se que a OSC
vem movimentando seus recursos em conta isenta de tarifas e sem cobrança de lmposto de

Renda e IOF sobre os rendimentos de aplicações financeiras.

ANÁLISE GONCLUSIVA: REGULAR CCIM RËSSALVAS

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em análise aos documentos inseridos no SIT e no

sistema eletrônico SE Suite 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.

ANÁLISE CONGLUSIVA: REGULAR

No Parecer do Controle lnterno n.' 00712022 emitido pela Controladoria Geral do Município

referente ao 6o Bimestre de 2021, foram constatados itens que apresentaram inconformidades e

seu julgamento final foram pela irregularidade.

Dessa maneira, após o recebimento do referido parecer, os envolvidos apresentaram no-

vos documentos ou esclarecimentos que se encontram em anexo a prestação de contas do 1o

bimestre de2022, sendo assim foram novamente analisadas.

Item 1-Na prestação de contas referente ao 1o Bimestre de 2022, a OSC anexou o Ofício
n.o OO412O22 de 18 de março de 2022 onde apresenta esclarecimentos a respeito de tal

inconformidade.
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INSERIDA NO SIT

INCONFORMIDADES DE BIMESTRE ANTERIOR

Houve apresentação
de novos documentos
e ou esclarecimentos?

lnconform idade encontradaItem

fl" Não 1:'N/A4. Sim1 Saque de aplicação em poupança fora da data base
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Segundo a OSC, a mesma somente foi orientada sobre os procedimentos corretos a
serem feitos, após recebimento de e-mail enviado pela CGM no mês de janeiro de 2022,
quando não era mais possível corrigir a inconformidade apurada no 6o Bimestre de 2021.

Dessa maneira a partir do recebimento do referido e-mail, qualquer movimentação
em desacordo com o estabelecido na legislação disponível, será passível de penalidade.

Para a irregularidade apontada anteriormente, o item passa a ser julgado como regu-
lar com ressalva.

NOVA CONCLUSÃO I'¡O IO BIMESTRE dE 2022 REGULAR COM RESSALVA

DE INCONFORMIDADES DO BIMESTRE ATUAL

Após a entrega da prestação de contas do 1o bimestre de 2022 no sistema eletronico
SE-Suite e o registro das despesas no SlT, o item abaixo apresenta inconformidades ou me-
rece maiores comentários:

ITEM 4-1 _ SAOUE DE APLICACÃO EM POUPANCA FORA DA DATA BASE

A inconformidade encontrada já foi objeto de parecer anterior? Sim

INCONFORMIDADE ENCONTRADA NO ITEM 4.1: Na prestaçäo de contas do 1o bimestre
de 2022 pode ser observado que a organizaçäo da sociedade civil efetuou resgate da conta
de aplicaçäo diária no valor de R$ 2.773,54 em 0510112022 e aplicou o mesmo valor em con-
ta de poupança na mesma data.

Entretanto no dia 0710112021 efetuou o resgate do referido aplicado na conta de pou-
pança, ou seja, sobre o valor aplicado não houve rendimentos no referido período.

CONCLUSAO OO ITEM 4.1: Embora a organizaçäo da sociedade civil alegue que não tenha
sido devidamente orientada a época dos fatos, tal procedimento vem em desencontro da
legislaçäo vigente e desta maneira o item é julgado como irregular.

Sugere-se que a Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM efe-
tue o cálculo do valor que deixou de ser auferido como rendimento de aplicação fi-
nanceira, atualizado até a data da previsão de devolução por parte da OSC.

No momento que a OSC efetue o depósito na conta da parceria, deve efetuar o
registro como Rendimento de Aplicações Financeiras no SIT de tal importância.

ANALISE CONCLUSIVA DO ITEM 4.1: IRREGULAR
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ITEM 4.2 - NUMERO DE ATENDIMENTOS ABAIXO DA META CONTRATADA

A inconformidade encontrada já foi objeto de parecer anterior? Não

INCONFORMIDADE ENCONTRADA NO ITEM 4.2: Segundo relatório de atendimentos dis-
ponibilizado pela OSC o número de atendimentos realizados nos meses de janeiro e feverei-
ro são de 126 e 129 respectivamente, frente a uma meta estabelecida de 160 atendimentos.

A Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM sugeriu em seu parecer
que a Secretaria avalie a possibilidade de revisão da meta em virtude da média dos atendi-
mentos estarem próximos a 80o/o do pactuado.

CONCLUSAO DO ITEM 4.2: Embora a organizaçäo da sociedade civil atenda os casos en-
viados pela Concedente, a Controladoria Geral do Município reitera a necessidade de avali-
ação por parte da secretaria ordenadora da despesa sobre a quantidade de atendimentos
para que os mesmos sejam próximos dos previstos em termo formalizado.

RESULTADO DO PARECER DA GTVM: Após a entrega da prestação de contas pela
organizaçäo da sociedade civil, foram realizadas as análises da documentaçäo apresentada
e emitido o Parecer Técnico Contábil e Financeiro n,o 01812022 em 13 de abril de 2022
referente à Prestaçäo de Contas do 10 Bimestre de 2022 a avaliação geral teve seu
julgamento como REGULAR COM RESSALVAS.

RESULTADO DO PARECER DA CGM: Com base nas inconformidades apuradas pela Con-
troladoria Geral do Município, o presente parecer é julgado como IRREGULAR.

CONCLUSAO: Em razäo das inconformidades apuradas no item 4.1 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.

ANÁLEE CONCLUSTVA: IRREGULAR

6. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ITENS PELO CONTROLE INTERNO

O processo de prestação de contas do 10 Bimestre de 2022 apresenta as seguintes
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DE CONTAS DO BIMESTRE ATUAL

análises conclusivas
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Item 01 - ANALISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVA

Item 02 - nruÁl¡se coNcLUslvA: REGULAR

ItCM 03 - ¡ruÁUSC CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVA

ItEM 04 - ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

ItEM 05 - ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

Cientificamos que a presente PRESTAÇÄO Oe CONTAS do Ato de Transferência Vo-
luntária Municipal foi analisada pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais -

GTVM, confrontando-se as informaçöes e os documentos juntados ao processo de prestação
de contas referente ao 1o Bimestre de 2022, 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 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 procedimen-
to de prestação de contas.

Ressalta-se que a presente manifestação apresenta o resultado do exame procedido
nos documentos que compõem o processo em tela e que o mesmo näo implica na convali-
dação ou saneamento de questões nele näo abordadas, que poderäo ser objeto de fiscaliza-
ção especifica.

Desta maneira, estas conclusões não elidem responsabilidades por atos näo alcança-
dos pelo conteúdo deste processo, e por divergências nas informações de caráter declarató-
rio, ressalvadas, ainda, as constataçöes de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais
como auditorias ou denúncias.

Pinhais, 18 de abril de 2022

Elaborado por Revisado por

Eu
Contador -

aÌtor
0343201O-4

arcio dos Sa Reszko
trolador do Município

I

attWeAbreu
Diretor Depto/e Auditoria Geral
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