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Secretaria Ordenadora da

Despesa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO
ASSOCTAÇÄO

lnstrumento:
Termo de Colaboraçäo

PARECER

No/Ano:

O2O/2021

SEMED

SrnprÁ
Execução: 01 10312021 a 31 101 12022
Vigência: 2510212021 a 0110512022

SIT:
47.537

N.O

01t2021

-

NO

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.
PROGESSO ANALISADO
Bimestre: Prestação de Contas Bimestral

Prestação de Gontas n.o 10612021

FUNDAMENTAçÃO 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, formalizaçäo,
prestação de contas bimestral, aditamento e alteraçäo de plano de trabalho de transferências voluntárias.
Nos termos do art. 9o, I e lll, do Decreto n.o 75812019, compete à Gerência de Fiscalizaçäo 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 legislaçåo vigente

e

fiscalizar

a

execuçäo dos trâmites necessários à

celebraçäo, formalizaçäo e aditamento dos atos de transferências voluntárias municipais. Dessa maneira,
trata o presente parecer de prestaçäo de contas final 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 físicos apresentados pelo tomador, nas prestaçöes de contas bimestrais devidamente
protocoladas junto à concedente, de acordo com o estabelecido na Lei Federal no 4.32011964, na Lei
Federal n.o 13.01912014, na Resolução TCE/PR n.o 02812011, na lnstruçåo Normativa TCE/PR n.o

06112011,

na lnstruçåo Normativa CGM n.o 03412013, nas Resoluçöes

e

Normas Brasileiras de

Contabilidade, e demais legislaçöes e orientaçöes de Controle lnterno aplicável.

CRÉDITOS

DEBITOS

0,00

Saldo anterior
Recurso próprio depositado

i
0,00

Rendimento de aplicações financeiras

0,00

Glosa de despesas

0,00

0,00

Valor repassado

Devolução de saldo a Concedente

0,00

Devolução de saldo ao Tomador

0,00

Estorno de despesas
0,00

Saldo da conta corrente
Saldo da conta aplicação

-

0,00

CDB

0,00

Saldo em conta poupança

Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM,
Parecer do Controle lnterno n.o 02012021
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näo existe diferença como demonstrado na planilha de conciliação bancária em arquivo anexo a
prestação de contas conforme figura a seguir:

E FINANGEIRO DA

|NCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consulta realizada no SlT, constatou-se que no
Fechamento de Concedente do 1o Bimestre de 2021, na aba da Concedente de recursos
apresentava a seguinte situaçäo:
ransferencias
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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$ 0,00 e R$ 0,00, respectivamente, conforme figuras a seguir:
Parecer do Controle lnterno n.o 02012021

ç

É

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANA
Controladoria Geral do Município
Parecer do Controle lnterno

t*nsult*s - *xtratc

de esnta ü*rrënt#

H

t:sså3,4 Às-qtÕrAcA* SgllFlA

*ôÿf&nlû

flå axtråt*

*3. I

îú21

Ëxtratas * Fçrt¿f¡ança
s'Í - î){3LrFåhêçÁ-{}t.rr?*

ot,AFe.rA

Â.t}*rrûiä / üd:rfi{íìr ç}-4 r' 1?ËSS;}-4

ûflêCf?üË{

rx

z&lo2'igçål

Ë{}UflfittÇÂ-{}ttÿt{}
.¡tS

g.ûCtÂüÂc:

S fi

*r,4f1+¡1 iå'¡ ¡

t{Í}$l{

¡SuåÌli'ãter-r*r rìuè *"åE+ À^¡L ì TF{a l09i ßÅ
Ëf:LÈã rr!ãi{xr 4r}ê 9,59å lL"Â*: -¡'${+*"S4& ra-h*"

sfiLtc

Ëãtlt

A conciliação bancária anexada na prestaçäo de contas referente ao 1o Bimestre de 2021 é
constituída pelos seguintes valores:
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CONCLUSÃO: n despesa debitada na conta corrente da parceria referente à "Tarifa Pacote de
Serviços" foi tempestivamente restituida pela organizaçáo da sociedade civil.
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ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR
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INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Não foram encontradas inconformidades

GONCLUSÃO: Os documentos inseridos no SIT estão de acordo com

o

estabelecido na

legislação.

ANÁLISE CONCLUSIVA: REGUI.AR

NCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em análise realizada na prestaçäo de contas referente
ao'1o Bimestre de 2021 e as informações contidas no ParecerTécnico Contábil e Financeiro n.o
01512021 emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM foram
identificadas algumas inconformidades:
f

¡TEM 01: A organizaçäo da sociedade civil efetuou a prestaçäo de contas por meio digital no dia
2210412021, conforme informação no parecer emitido pela Gerência de Transferências
Voluntárias Municipais - GTVM, figura a seguir:
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Cabe ressaltar que a parceria teve o inÍcio da vigência na data de assinatura do Termo de
Colaboraçäo que efetivamente foi assinado entre as partes que ocorreu em 25 de fevereiro de
2021, e o prazo de execução da parceria iniciou em 01 de março de 2021, conforme estabeleci
na cláusula décima que diz
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Dessa maneira, a organização da sociedade civil deveria efetuar a prestação de contas
referente ao 1o Bimestre de 2021 ale o dia 30 de março de 2021
.
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No SIT a organização da sociedade civil efetivamente efetuou o fechamento do 1o Bimestre
de 2021 dentro do prazo estabelecido, conforme figura a seguir:
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CONCLUSÃO OO ITEM 0l: Tendo em vista näo houve execuçäo de serviços no 1o Bimestre de
2021 e que o repasse inicial por parte da Concedente deu-se apenas no mês de março de2021,
o procedimento correto a ser adotado pela organizaçäo da sociedade civil seria efetuar o
fechamento bimestral no SIT (fato que foi realizado) e entregar a prestaçäo de contas com os
documentos referentes ao bimestre para a Concedente, por meio de sistema eletrônico, de modo
tempestivo,
Segundo observaçäo emitida pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais GTVM, tal fato näo prejudicou a validação da prestação de contas, o item foijulgado pela mesma
como regular com Ressalvas, conforme figura abaixo:
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ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 01: REGULAR COM RESSALVAS

ITEM 02: Na descrição da "fundamentação legal" foi utilizado pela Gerência de Transferências
Voluntárias Municipais - GTVM na emissão do parecer a seguinte informação:
f
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Entretanto na Edição n." 947 do Diário Oficial de Pinhais de 26 de março de 2021 foi
blicado o Decreto nP 24512021 o qual incluiu o Aft. 38-A ao Decreto n.o 06312021, conforme
figura a seguir
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CONCLUSÃO OO ITEM 02: Tendo em vista que o fato constatado não causou impactos na
parceria, o item em análise é julgado apenas com ressalvas.
ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 02: REGULAR COM RESSALVAS

ITEM 3.3: Foi desenvolvida ferramenta parc a entrega de prestação de contas através de sistema
eletrônico SE-Suite, onde as organizaçöes da sociedade civil devem em cada aba específica
inserir documentos referentes ao bimestre em análise.

Dessa maneira

a aba Movimentaçäo

Financeira deve conter somente os reqistros de

informados no SIT com o referido n.o de reoistro na desoesa no SlT.

Na prestação de contas analisada, a organização da sociedade civil inseriu na aba
Movimentaçäo 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, em formato
PDF.

Os registros efetuados de modo incorreto pela organizaçäo da sociedade civil estão
demonstrados na figura a seguir.

Tendo em vista o apontamento acima, sugere-se que a organizaçäo da sociedade civil seja
orientada de como proceder com o reqistro das despesas na aba da Movimentação Financeira
no sistema eletrônico SE-Suite a partir da próxima prestaçäo de contas.
CONCLUSÃO OO ITEM 3.3: Tendo em vista que o fato constatado não causou impactos na
parceria, o item em análise é julgado apenas com ressalvas.
ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 03: REGULAR COM RESSALVAS
ANÁLISE CONCLUSIVA GERAL: REGULAR COM RESSALVAS
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INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Após a entrega da prestação de contas pela
organização da sociedade civil, foram realizadas as análises da documentaçäo apresentada e
emitido o seguinte documento:
Documento emitido
Parecer TCF - GTVM

Período de referência

Data de emissão

Avaliação

1o Bim 2021

2610412021

REGULAR COM RESSALVAS

n o 01512021

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 01512021 emitido em 26 de abril de 2021
referente à Prestação de Contas Final a avaliaçäo geral teve seu julgamento como REGULAR
COM RESSALVAS, conforme figura a seguir:
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O parecer emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM tem os
seguintes encaminhamentos:
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Cabe destacar que o encaminhamento deverá ser feito para a Secretaria Municipal de
Educação e não para a Secretaria Municipal de Assistência Social, como informado na figura
acrma

CONCLUSÃO: n 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.
ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

O processo de prestaçäo de contas bimestral da transferência apresenta as
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análises conclusivas
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ItEM 01 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR
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ItCM 02 . ANÁL¡SE CONCLUSIVA: REGULAR
ItEM 03 . RruÁUSC CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS
ItCM 04 . AruÁUSC CONCLUSIVA: REGULAR COM RESSALVAS

ANÁLISE CON.GI.USIVA: 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 informaçöes e os documentos juntados aos processos de prestaçäo
de contas, 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
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 näo implica na convalidaçäo ou
saneamento de questöes nele não abordadas, que poderäo ser objeto de fiscalizaçäo específica.
Desta maneira, estas conclusöes näo elidem responsabilidades por atos não alcançados
pelo conteúdo deste processo, e por divergências nas informaçöes de caráter declaratório,
ressalvadas, ainda, as constataçöes de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como
auditorias ou denúncias.

Pinhais, 11 de maio de 2Q21
Revisado por

Elaborado por

Contador -

Sartor
RO34320lO-4

Su

ral

Marcio dos Santos
Controlador Gera

Município
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