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OFÍCIO CI 018/2021 

 

À Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Carlos 

 

Prezada senhora Miria Maria Boniatti Rigotti – Presidente da APAE, 

 

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho, para conhecimento, os conteúdos 

integrais do 3º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente ao Termo de 

Fomento nº. 001/2018, bem como da análise do referido relatório, que compreende a 

prestação de contas referente ao mês de março de 2021. 

Além disso, encaminho também o parecer do Órgão de Controle Interno, 

referente ao repasse de recursos no mês de março de 2021. 

Atento, especialmente, para o seguinte apontamento, constante no Relatório 

Técnico de Monitoramento e Avaliação, bem como conteúdo de sua análise: 

Verifica-se que no mês de março o aluno Luis Paulo Weber não frequentou 

as aulas e por meio de documentos em anexo constatamos que esteve 

internado em um centro de recuperação no dia 09/03/2021 onde ouve a 

permanência até o final de março e continuidade no mês de abril sendo que 

em março o valor repassado pela Prefeitura Municipal de R$ 280 deverá ser 

ressarcido integralmente pois nos documentos apresentados pela APAE não 

apresenta nenhum atendimento a este aluno fls. 53 e 54. 

Não obstante, o Controle Interno desta municipalidade seguiu a mesma 

conclusão constante nos pareceres técnicos emanados pela Administração Municipal, 

exarando a seguinte conclusão: 

[...] o Controle Interno do Município de Cunhataí se manifesta pela 
REGULARIDADE na aplicação dos recursos repassados no mês de março de 
2021, bem como pelo procedimento e atingimento das metas da parceria 
celebrada, desde que ressarcido à municipalidade o valor integral de R$ 
298,00, em virtude da  não comprovação de prestação de atendimento ao 
aluno Luis Paulo Weber, tendo em vista que o mesmo esteve internado, no 
mês de março, em instituição diversa à APAE de São Carlos, podendo 
configurar duplicidade de pagamento em favor deste, sem comprovação 
efetiva de atendimento, com prejuízo ao erário público municipal. 
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Ressalte-se que o comprovante de devolução deve ser encaminhado ao 
Controle Interno, a fim de comprovação junto ao setor de Tesouraria, bem 
como arquivamento. Lembra-se também que o não atendimento da 
presente manifestação poderá ensejar a suspensão de repasses de recursos 
à instituição, conforme preveem as Instruções Normativas nrs. 014 e 
015/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC). 

 

 Nesta senda, a fim de que seja considerada a regularidade no repasse de 

recursos, bem como haja a continuidade da mesma, SOLICITA-SE à APAE de São 

Carlos para que tome as medidas indicadas, a fim de sanar a pendência apontada nos 

referidos relatórios e parecer, com encaminhamento dos comprovantes necessários ao 

Controle Interno do Município de Cunhataí.  

Os documentos acima especificados também podem ser consultados no site da 

prefeitura municipal (http://www.cunhatai.sc.gov.br), na aba “TRANSPARÊNCIA” → 

“CONTROLADORIA INTERNA” → “Prestação de Contas – APAE”. 

  

Sem mais para o momento, reitero os mais elevados votos de estima e apreço. 

 

Cunhataí, Santa Catarina, 18 de maio de 2021. 

 

 

Iedo Zortéa 

Agente de Controle Interno 

Matrícula 33760/01 
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