
MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE 
ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

Praça Dr Miguel Batista Vieira, 121 – Centro 
CEP: 36260-000 

 
 

Parecer Técnico nº 003/2020 

De: Controladoria do Município de Alto Rio Doce – MG 

Para: Prefeito Municipal de Alto Rio Doce – MG  

C/C: Contador Municipal 

C/C: Gestor de Contratos 

Alto Rio Doce, 04 de agosto de 2020 

 

Assunto: Celebração de convênios 

 

Prezado Prefeito Municipal, Dr. Wilson Gonçalves Teixeira Filho, com muito respei-

to, vimos por meio deste parecer técnico apresentar o resultado da auditoria realizada nos 

repasses as instituições conveniadas ao Município.  

 

Relatório Técnico 

Conforme o art. 32 da Lei Municipal de Alto Rio Doce, n.º 805, de 16 de julho de 

2019, prevê as “condições e exigências necessárias para transferência de recursos a en-

tidades publicas e privadas” para o ano de 2020. Para que seja celebrado o convênio, é 

necessário que as entidades tenham entregues em tempo a documentação informada no 

artigo 1º.  Para que estejamos conformes em relação aos repasses, é necessário que an-

tes do início do Ano/Exercício subsequente, as entidades regularizem as documentações. 

Assim, quando iniciar o ano, os repasses vão ser realizados com base no contrato cele-

brado entre Município-Entidade. O contrato é feito pelo Gestor de Contratos nomeado. 

No dia 20 de julho foi enviado a todas as entidades ofício solicitando esclarecimen-

to referente a ausências de documentação e de contratos para o Ano/Exercício de 2020, 

com prazo para regularização de 15 dias corridos a partir da entrega do ofício. Das enti-

dades que recebem subvenção, segue abaixo a situação de cada uma: 

• Hospital 

A entidade, que recebe mensalmente um repasse de R$ 50.000,00, entre-

gou os documentos após a celebração do contrato (ponto de atenção). O 

contrato foi celebrado em 02 de janeiro de 2020. Os documentos foram en-

viados em 02 de fevereiro de 2020. 
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• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

A entidade, que recebe mensalmente um repasse de R$ 6.000,00, entregou 

todos os documentos para celebração do contrato em 23 de julho de 2020 

(ponto de atenção). A instituição vem recebendo repasse desde janeiro de 

2020, mesmo não tendo contrato. Os documentos foram enviados para o 

Gestor de Contratos dar seguimento. 

 

• Banda de Música Lira de São José de Alto Rio Doce 

A entidade, que recebe mensalmente um repasse de R$ 1.300,00, entregou 

todos os documentos para celebração do contrato em 03 de agosto de 2020 

(ponto de atenção). A instituição vem recebendo repasse desde janeiro de 

2020, mesmo não tendo contrato. Os documentos foram enviados para o 

Gestor de Contratos dar seguimento. 

 

• Lar São Vicente de Paulo de Alto Rio Doce 

A entidade, que recebe mensalmente um repasse de R$ 3.000,00, entregou 

todos os documentos para celebração do contrato em 05 de agosto de 2020 

(ponto de atenção). A instituição vem recebendo repasse desde janeiro de 

2020, mesmo não tendo contrato. Os documentos foram enviados para o 

Gestor de Contratos dar seguimento. 

 

• Associação Alto Riodocense de Proteção aos Animais Bicho Feliz 

A entidade, que recebe mensalmente um repasse de R$ 1.000,00, até a da-

ta de emissão deste parecer NÃO entregou todos os documentos para cele-

bração do contrato (ponto de atenção). A instituição vem recebendo repasse 

desde janeiro de 2020, mesmo não tendo contrato.  

 

• Associação Cultural dos Amigos da Burrinha do Zé Marcelo e Villa Ambrozi-

na 

A entidade, que recebe anualmente um repasse de R$ 1.500,00, até a data 

de emissão deste parecer NÃO entregou todos os documentos para cele-

bração do contrato (ponto de atenção). A instituição recebeu este repasse 

em fevereiro de 2020, mesmo não tendo contrato.  

 

• Associação Sapolandia 

A entidade, que recebe anualmente um repasse de R$ 3.700,00, até a data 

de emissão deste parecer NÃO entregou todos os documentos para cele-

bração do contrato (ponto de atenção). A instituição recebeu este repasse 

em fevereiro de 2020, mesmo não tendo contrato. 

 

• Associação do Circuito Turístico Nascente do Rio Doce 

A entidade, que recebe mensalmente um repasse de R$ 880,00, mantem 

termo de colaboração vigente por 5 anos, sendo necessário apenas Termos 
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de Prorrogação, atualizados anualmente. O termo do Ano/Exercício de 2020 

é o 2º, celebrado em 31 de dezembro de 2019. 

• Associação do Circuito Turístico Nascente do Rio Doce 

A entidade, que recebe mensalmente um repasse de R$ 880,00, mantem 

termo de colaboração vigente por 5 anos, sendo necessário apenas Termos 

de Prorrogação, atualizados anualmente. O termo do Ano/Exercício de 2020 

é o 2º, celebrado em 31 de dezembro de 2019. 

 

Conclusão 

Com base no que foi analisado, das 9 entidades hoje que recebem repasse do Mu-

nicípio, 44,4% não entregou a documentação necessária e 77,7% não tem contrato cele-

brado. Isso se torna ainda mais grave ao se levar em conta que esses continuam rece-

bendo repasses mesmo sem o contrato celebrado. 

O envido da documentação por parte das entidades é importante, uma vez que 

conforme a Lei Municipal de Alto Rio Doce, n.º 805, de 16 de julho de 2019, art. 2º prevê: 

“As prestações de contas relativas à concessão de subvenções e contribuições deverão 

ser aprovadas pelo Órgão de Controle Interno do Município.” Não é possível realizar a 

aprovação de contas dessas subvenções repassadas se não existe nem mesmo o plano 

de trabalho elaborado pela entidade, justificando a necessidade do repasse. 

O Órgão de Controle Interno sugere que sejam tomadas medidas mais energéticas 

para que se acerte essa questão. Caso seja configurada omissão por parte da entidade 

por não fazer a entrega da documentação, que seja instaurada Tomada de Contas Espe-

cial por esta Controladoria, de acordo com a Instrução Normativa 03/2013, do TCE-MG. 

Também é necessário padronizar a entrega da documentação do Ano/Exercício seguinte 

até 31 de outubro do ano atual. Isso ajudaria a evitar que as instituições deixem de rece-

ber repasses por falta de documentação e celebração de contrato. 

Nada mais havendo, concluímos o Parecer Técnico. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Douglas Frankley dos Santos Pereira 

Controlador Interno 
Mat. 1725 

Alto Rio Doce - MG 
 


