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Controladoria Geral do Município
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PrestaÇão de Contas Parcial

Prestação de Contas

Final

PARECER No 00712022

Secretaria Ordenadora da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tomador de Recursos

-

SEMED

ASSOCTAÇÃO SERPrÁ

lnstrumento:

No/Ano:

Termo de Colaboração

0112021

SIT
47.537

N.O

Execução: 0110312021 a 3111212022

Vigência:

2510212021 a 3110312023

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 Educação, conforme previamente estabelecido no plano de trabalho.
Prestação de Contas n.' 14512021

Bimestre Analisado: 6" Bim 2021

FUNDAMENTAçÃO LEGAL
Nos termos do Decreto n.'06312021 de 26 de janeiro de 2021 , alualizado pelo Ar1. 4", lV, do Decreto Municipal n.o 24512021 de 26 de março de 2021 , que incluiu o Art. 3B-A, 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 terrnos do Art. 90, lll, do Decreto n.' 42512021, compete à Gerência de Fiscalizaçao 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 execuçäo dos trâmites necessários à celebração, formalizaçáo 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.o 4.32011964, na Lei Federal n.o 13.01912014, na
Resoluçäo TCE/PR n.'O2B|2O11, na lnstrução Normativa TCE/PR n." 061/2011, na lnstrução Normativa CGM
n." 03412013, nas Resoluções e Normas Brasileiras de Contabilidade, e demais legislaçöes e orientaçöes de
Controle lnterno aplicável.
RESUMO CONTÁBIL (R$)

DEBITOS

CRÉDITOS
349.642,72

Saldo anterior

Valor repassado

0,00

Recurso próprio depositado

0,00

Rendime nto

lcaçoes

rnancer ras

Glosa de despesas
Estorno de despesas

Saldo em conta corrente

0,00
61,118,95

Saldo ern conta aplicação - Poupança

0,00
(õ

Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais GTVM, a diferença de R$ ( - ) 25.972,68 consta em arquivo anexo a prestação de contas e
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está demonstrada na figura a seguir:
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E FINANCEIRO DA T
1.1

-

POS|çÃO r.¡O FECHAMENTO DO BTMESTRE NO SrT ABA DA CONCEDENTE

Em consulta realizada no SlT, constatou-se q ue ao final do 60 Bimestre de 2021, o Resumo Financeiro na aba da Concedente apresenta ao Saldo Final de R$ 35.'146,27

1.2

-

EXTRATOS BANCARTOS |NSER|DOS NAS PRESTAçOES DE CONTAS E StT
Foram inseridos os extratos bancários referentes à conta corrente, aplicação financeira

e poupança, anexados ao SIT e na prestação de contas entregues pelo sistema eletrônico
SE Suite, com os saldos de R$ 0,00, R$ 61.1'18,95 e R$ 0,00, respectivamente.

1.3

-

DEMONSTRATIVO DA DIFERENçA ENCONTRADA

Para a apuração da diferença no valor de R$ ( - ) 25.972,68 informada pela Gerência
de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, foram consultadas as despesas da competência dezembro de 2021 que efetivamente foram pagas no mês de janeiro de 2022,
tolalizaram R$ ( - ) 25.972,68, conforme figura a seguir:
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Dessa maneira no momento da apuração do saldo no fechamento do 6o Bimestre de
2021,foram considerados os valores conforme tabela abaixo:
Histórico

Valor

R$

Despesas competência dezembro 2021 pagas em janeiro de 2022

25.972,68

Saldo R$

25.972,68

DiferenÇa entre saldo contábil x saldo bancário

25,972,68

Saldo R$

0,00

Despesas Bancárias
lR/lOF sobre aplicação financeira
Diferença

0,00
0,00

0,00

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 Transferôncias trata das despesas pelo regime de competência.
1.4 - INCONFORMIDADE ENCONTRADA: Para o item em análise constatou-se que a OSC
vem movimentando seus recursos em conta näo isenta de tarifas e com cobrança de lmposto
de Renda e IOF sobre os rendimentos de aplicaçöes financeiras.

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 administrações públicas e as organizaçóes da sociedade civil.
51 . Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em
conta corrente específica lsenfa de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pitblica.

Arf.

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

-

DE INCONFORMIDADES DE BIMESTRE ANTERIOR
No Parecer do Controle lnterno n.o 07212021 emitido pela Controladoria Geral do Município
referente ao 5o 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 novos documentos ou esclarecimentos que se encontram em anexo a prestação de contas do 6o
bimestre de 2021, sendo assim foram novamente analisadas.

Item

lnconformidade encontrada

1

Saque de aplicaçäo em poupança fora da data base

2

Publicidade da parceria na página eletrônica do Tomador

3

lmposto de Renda e IOF s/ Aplicação Financeira

Houve apresentação
de novos documentos
e ou esclarecimentos?

{"

N/A

Não

fl'

xn

Não

f," ru¡n

{;"sim i l\ao
u-i Sim

ri

sim

{
{

RESULTADO DA NOVA ANÁLISE

Item 1 - Na prestação de contas referente ao 6o Bimestre de 2021, a OSC efetuou o saque
total da conta de poupança no mês de dezembro de 2021, deixando o recurso integralmente
aplicado em renda diária, conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2022.
Dessa maneira a OSC descumpriu mais uma vez a legislação vigente e o estabelecido no termo formalizado entre as partes.
NOVA CONCLUSÃO ¡IO 6" BIMESTRE dE 2021: IRREGULAR

Item 2 - Na prestação de contas referente ao 6o Bimestre de 2021, a OSC efetuou a inclusão de um documento chamado Resumo de Parceria Celebrada, para atender o Art. 11 da
Lei Federal n.o 1301912014.
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Em análise ao referido documento inserido, observa-se que a OSC procurou demonstrar os dados solicitados no Art. 11, porém alguns campos possuem informaçöes que não
condizem com a realidade dos fatos.

Dessa maneira o item passa a ser julgado como regular com ressalvas, devendo a
OSC providenciar a correção dos mesmos.
NOVA CONCLUSÃO T.¡O 6'BIMESTRE dE 2022: REGULAR COM RESSALVAS

Item 3 - Na prestação de contas referente ao 6o Bimestre de 2021, a OSC anexou extrato
bancário referente ao mês de dezembro de 2021 onde consta que no dia 1311212021 efetuou uma transferência para a conta da parceria no valor de R$ 0,17 e na mesma data efetuou o registro no SIT do referido valor como Rendimento de Aplicaçoes Financeiras.
Ressalta-se que os procedimentos efetuados pela OSC não ocorreram de modo tempestivo, ou seja, deveriam ter sido regularizados no início do mês de novembro de2021.

Dessa maneira, o apontamento considerado irregular no bimestre anterior passa a
ser julgado como regular.

NOVA CONCLUSÃO

¿.

T.IO

6" BIMESTRE dE 2022: REGULAR

eruÁusT DE INcoNFoRMtDADES Do BIMESTRE ATUAL

Após a entrega da prestação de contas do 6o bimestre de 2021 no sistema eletrônico
SE-Suite e o registro das despesas no SlT, o item abaixo apresenta inconformidades ou merece maiores comentários:
ITEM 4.1

-

FALTA DE INFORMAÇOES SOBRE ADITIVO REALIZADO

A inconformidade encontrada já foi objeto de parecer

anterior?

Sim

INCONFORMIDADE ENCONTRADA NO ITEM 4.1: No Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 006/2022 emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM emitido em 11 de fevereiro de 2022 referente à Prestação de Contas do 60 Bimestre de 2021
apresenta a seguinte situação:
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Em consulta ao SIT 47 .537, no endereço eletrônico
https://servicos.tce.pr.qoy.br/TCEPR/Tribunal/SlT/sitAnexarDocumentosConçec!cqle.AçpX foi
localizado a seguinte situaçäo:
*at*

Exrluir

d¿ An¿saeå*

Dessa maneira, as informações referentes aos aditivos n.o 01 e 02, deveriam constar
no parecer n.o 00612022, tendo em vista que o mesmo foi formalizado entre as partes antes
da emissão da prestação de contas do 6o Bimestre de 2021.
CONCLUSÃO DO ITEM 4.1: Tendo em vista que o fato constatado não causou impactos na
parceria, o item em análise é julgado apenas com ressalva, entretanto recomenda-se que
sejam inseridas todas as informações requeridas no referido parecer emitido pela GTVM.
ANALISE CONCLUSIVA DO ITEM 4.1: REGULAR COM RESSALVA
AN,ÁLISE CONCLUSIVA DO BIMESTRE ATUAL: REGULAR COM RESSALVA

DE CONTAS DO BIMESTRE ATUAL

RESULTADO DO PARECER DA GTVM: Após

a entrega da

prestaçäo de contas pela

organização da sociedade civil, foram realizadas as análises da documentação apresentada
e emitido o Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o 006/2022 em 11 de fevereiro de 2022

referente à Prestação de Contas do 6o Bimestre de 2021
julgamento como REGULAR.

a

avaliação geral teve seu

RESULTADO DO PARECER DA CGM: Com base nas inconformidades apuradas pela Controladoria Geral do Município, o presente parecer é julgado como REGULAR COM
RESSALVA.

CONCLUSAO: Em razão 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 Transferencias Voluntárias Municipais - GTVM.

6. RESULTADO DA

DOS ITENS PELO CONTROLE INTERNO

O processo de prestação de contas do 6o Bimestre de 2021 apresenta as seguintes
análises conclusivas
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ItEM 01 . RI\IÁUSE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS
ItEM 02 . RruÁI-ISC CONCLUSIVA: REGULAR
ItEM 03 . ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR
ItEM 04 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVA
ItEM 05 . ET*¡Á¡-ISC CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVA

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 ao processo de prestação
de contas referente ao 6o 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." 03412013, da Lei Federal n.o'13.01912014 e demais
orientaçöes 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 compõem o processo em tela e que o mesmo não implica na convalidação ou saneamento de questões nele não abordadas, que poderão ser objeto de fiscalização 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 constataçöes de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais
como auditorias ou denúncias.
Pinhais, 24 de fevereiro de2022
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