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N.O

Er<ecução: 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
Educação, con:orme previamente estabelecido no plano de trabalho.
PROCESSO ANALISADO

Bimestre Analisado: 4o Bim 2021

Prestaçäo de Contas n." 12812021

FUNDAMENTAçAO LEGAL
Nos termos do Art 4o, lV, do Decreto Municipal no 24512021de 26 de março de 2021, que incluiu o
Art. 38-A ao Decreto no 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. 9o, lll, do Decreto n." 42512021, compete à Gerência de Fiscalização de
e Convênios - GETAC, da Controladoria Geral do Município,
fiscalizar a aplicaçäo de quaisquer recursos públicos repassados mediante transferências voluntárias
municipais nos termos da legislaçäo vigente e fiscalizar a execução dos trâmites necessários à
Transferências Voluntárias, Acordos

celebraçåo, formalizaçäo e aditamento dos atos de transferências voluntárias municipais. Dessa maneira,
o presente parecer de prestação de contas bimestral da transferência voluntária municipal
formalizada.

trata

A análise foi realizada confrontando-se as informaçoes lançadas pela organizaçao 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 eletronico SE-Suite disponibilizado pela Concedente para prestaçäo
de contas bimestrais, 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 06'1/201'1, na
lnstruçäo Normativa CGM n.o 03412013, nas Resoluçöes e Normas Brasileiras de Contabilidade, e demais
legislaçöes e orientaçöes de Controle lnterno aplicável
RESUMO CONirÁBrL (R$)
CRÉDITOS

DEBITOS
0,oo

Saldo anterior

191.582,86

Valor repassado

0,00

Recurso próprio depositado
Rendimento de aplicaçoes financeiras

Despesas

182.293,71

Devolução de saldo a Concedente

0,00

Devolução de saldo ao Tomador

0,00

424,9'l

Glosa de despesas
Estorno de despesas
RESUMO FINANCEIRO (R$)
Saldo da conta corrente
Saldo da conta aplicação

-

0,00

CDB

Saldo em conta poupança

37.923,47
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Segundo nota explicativa da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM, a
diferença de R$ ( - ) 28.028,87 está demonstrada em arquivo anexo a prestação de contas
conforme figura a seguir
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INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em consulta realizada no SlT, constatou-se que no
fechamento do 4o 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$ 37.923,47 e R$ 0,00, respectivamente, conforme figuras a seguir:
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Conta poupança R$ 37.923,47
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A conciliação bancária anexada na prestação de contas referente ao 40 Bimest
constituÍda pelos seguintes valores:
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Dessa maneira no momento da apuração do fechamento do 40 Bimestre de 2021,
considerando os valores apurados na aba da Concedente de recursos, para a apuração do saldo
de R$ ( - ) 28.028,87 foram 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.
CONCLUSAO: 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.
ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

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

CONCLUSÃO: Segundo análise da Gerência de Transferências Voluntárias Municipais os documentos inseridos no SIT estão de acordo com o estabelecido na legislação
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INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Em análise realizada na prestação de contas referente
ao 40 Bimestre de 2021 e as informações contidas no Parecer Técnico Contábil e Financeiro n.o
04212021 emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM foram
identificadas alg umas inconformidades:
ITEM 01: SAQUE DE APLICACAO EM POUPANCA FORA DA DATA BASE

No Termo de Colaboração n.o 00112021 formalizado entre as partes prevê a seguinte
situação:
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Após o repasse pelo Município de Pinhais do valor de R$ 95.822,73 em

2510312021

mesmo foi apli:ado integralmente em "poupança" conforme extralo a segurr:
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Nos meses de maio e junho de2021,aorganização da sociedade civil efetuou saques antes
tenham
rendimentos (uros), conforme figuras a seguir:

da data base, o que fez com que os valores retirados da conta de poupança,
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A Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM apontou em seu parecer n.o
01512021 referente à prestação de contas do 2o Bimestre de 2021 lal fato conforme figura a seguir:
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No Parecer do Controle lnterno n.o 03212021 referente a prestaçäo de contas do 20 Bimestre
de 2021, a Controladoria Geral do Município apontou que a organização da sociedade civil estava
descumprindo as obrigaçöes previstas no termo formalizado entre as partes e sugeriu a mes
efetuasse a revisão de sua conta de aplicação financeira e regularize com a maior
Parecer do Controle lnterno n.o 060/2021
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possível a coreção do item, sob pena de aplicaçäo das sanções previstas, tendo em vista o
descumprimen:o de obrigação contratual.

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 não corrigiu
a inconformidade, conforme figura a seguir:

i),Íå'ì

**

f,,¡,u ;t

i*

ì¡r*

Entretanto a organização da sociedade apresentou o Ofício n.o 01412021 de 28 de julho de
2021 informando que está verificando as condiçöes 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 02812011 do TCE/Pr a seguinte orientação:

2' Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos mencionados no caput
deverão ser aplicados financeiramente nos termos. do art. LL6, 5 4", da Lei n" 8.666, de 21
de junho de 1993, e da legislação própria do concedente.

S

Já o Art. 1 16 da Lei 8666/93. $ 4" mencionada na Resoluçäo 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.
5

Na prestação de contas referente ao bimestre em análise, a organização da sociedade civil
efetuou saques antes da data base, o que fez com que os valores retirados da conta de poupança,
não tenham rendimentos (1uros), conforme figuras a segurr:
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CONCLUSÃO DO ITEM 3.1: Tendo em vista que após os apontamentos realizados pela
Controladoria Geral do Município, a organizaçäo da sociedade civil não providenciou aplicação
financeira com remuneração diária e efetuou saques da conta de poupança antes da data base
para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho apresentado, o item é julgado como
irregular.

Diante dos fatos acima identificados, a Controladoria Geral do Município recomenda que a
organização 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 aplicação automática em fundo de rendimento diário.
,ANÁLISE CONCLUSIVA DO ITEM 3.1:

ITEM 3.2: PUBLICIDADE

IRREGULAR

DA

:

NA ELETROTICA DO TOMADOR

No Termo de Colaboração n.o 00112021 formalizado entre as partes prevê a seguinte
situação:
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Em consulta realizada no endereço eletrönico https://serpia.org.br/ na aba denominada

I
I

"Documentos" foi localizado a seguinte informação:
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Entretanto, os arquivos inseridos não contêm todos os requisitos estipulados no Art. 11 da
Lei Federal n.o 13.01 912014 que diz:
"Art. 11. A orgonizoção do sociedode civil deverd divulgor no ¡nternet e em locois visíveis de suas
sedes sociois e dos estobelecimentos em que exerço suts ações todos os parcerios celebrodos
com a odministroçõo pública. (Redocõo dodo pela Le.iÍ3!3.2.04, de 20!5)
Porógrofo único. As informoções de que trotom este srtígo e o art. 10 deverõo incluir, no
mínimo:

I - doto de ossinqturo e identificoçõo do instrumento de porceria e do órgõo da admínístraçõo
público responsovel;
ll - nome do organizoçõo do sociedode civil e seu número de inscriçõo no Codostro Nocionol do
Pessoo Jurídica - CNPJ do Secretoriq do Receito Federql do Brosil - RFB;
lll - descriçõo do objeto do porcerio;
lV - valor totol da porcerio e vqlores liberodos, quondo for o coso; (Bedqcõp dqiq pcls Lei ns
ß.20a, de 2015)
V - situoçõo do prestaçõo de contqs da porcerio, que deverá

opresentoçõo,

ínformar a dato previsto poro a suo

o doto em que foi apresentodo, o prczo poro o suo anolise e o

resultado

conclusivo.
Vl - quondo vinculodos ò execuçõo do objeto e pogos com recursos da parcerio, o volor total do

remuneração do equipe de trobalho, os funçöes que seus integrantes desempenhom
remuneraçõo prevista poro o respectivo exercício.

e

a

A Gestora da Parceria devidamente designada para a parceria, em seu parecer inserido no
SIT sob n.o 80851 e na prestação de contas do bimestre em análise, não apontou qualquer
inconformidade.

A Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM no Parecer Técnico Contábil
e Financeiro no 04212021 emitido em 07 de outubro de 2021 referente à Prestação de Contas do
40 Bimestre de 2021 não se manifestou a respeito de tal inconformidade, deixando de atender ao
disposto nos termos do Art.40, lV, do Decreto Municipal n.o 24512021 de26 de março de2021,
que incluiu o Art. 3B-A ao Decreto n.o 06312021 de 26 de janeiro de 2021

.

CONCLUSÃO OO ITEM 3.2: Tendo em vista que a Controladoria Geral do Município já havia
manifestado tal inconformidade em seu Parecer do Controle lnterno n.o 03212021, solicitando que
a organização da sociedade civil tomasse providências com a maior brevidade possível a fim de
corrigir o item, sob pena de aplicaçäo das sanções previstas, tendo em vista o descumprimento de
obrigação contratual e o não atendimento da legislaçäo em vigor o item é julgado como irregular.

ITEM 3.3

-

FALTA DE INFORMAçOES SOBRE ADITIVO

Parecer Técnico Contábil e Financeiro Ìì.o 04212021 emitido pela Gerência de
Transferências Voluntárias Municipa¡s - GTVM emitido em 07 de outubro de 2021 referente à
Prestação de Contas do 40 Bimestre de 2021, apresenta a seguinte situação
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Em

consulta ao

SIT

no

47537,

endereço

eletrônico
httBs;llqeryiqqs.tce.Br.sov, þTITQEPR/Tribunal/SlT/sitAnexarDocunentoqÇonoedente.asBx foi
localizado a seguinte situaçäo:

I.lrtue llecunitntcr--,---:-

¡---r:

INCONFORMIDADES ENCONTRADAS: Após a entrega da prestação de contas pela
organizaçäo 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 no 04212021

40 Bim2021

07t10t2021

REGULAR

No Parecer Técnico Contábil e Financeiro no 04212021 emitido em 07 de outubro de 2021
referente à Prestação de Contas do 40 Bimestre de 2021 a avaliação geral teve seu julgamento
como REGULAR conforme figura a seguir:
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O parecer emitido pela Gerência de Transferências Voluntárias Municipais - GTVM tem os
seg uintes encaminhamentos:
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CONCLUSAO: Em razäo das inconformidades apuradas, descritas nos itens 3.1 e 3.2 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.

DO CONTROLE INTERNO SOBRE A

O processo de prestação de contas do 4o Bimestre de 2O21 da transferência apresenta as
seguintes análises conclusivas:
ItEM 01 . ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR

N

ItEM 02 - ANÁLISE CONCLUSIVA: REGULAR
ItCM 03 - ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR

ItEM

04. ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR
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ANÁLISE CONCLUSIVA: IRREGULAR
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I e.

coruclusÃo

Cientificamos que a presente enesfnçnO DE COI'.TAS 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 prestação de
contas referente ao 4o 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 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 convalidação ou
saneamento de questões nele não abordadas, que poderão ser objeto de fiscalização específica.
Desta maneira, estas conclusões näo elidem responsabilidades por atos näo 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, 26 de outubro de 2021

Elaborado por

Revisado por

ñor
Contador -

nça

tlepto de Auditoria Geral

0343201O-4

Marcio dos
Controlador G
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Município
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