
TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Ofício n.0 690/18-0PD-GP Curitiba, 19 de março de 2018. 

Ref.: Acórdão de Parecer Prévio 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao disposto no art. 18, §§ 1° e 2°, da Constituição 
do Estado do Paraná 1, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio 
proferido por este Tribunal nas contas do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE PATO 
BRANCO, exercício financeiro de 2013, conforme dados abaixo: 

1. Processo n.' 264838114 - Prestação de Contas do Prefeito Municipal 
2. kórdão de Parecer Pré\'io n.' 32118 - Segunda Câmara 
3. Disponibilização no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas n.' 1766, de 16102/2018 
4. Data do trânsito em julgado do kórdão-14/0312018 

Com a adoção do processo eletrônico por este Tribunal, nos termos 
da Lei Complementar Estadual n.º 126/2009 e do Regimento Interno, o processo 
digital estará disponivel pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da emissão deste 
ofício, no seguinte caminho: 

1. Acesse o site do TriblNlal em www.tce.pr.gov.br 
2. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda 
3. Selecionar a opção Cópia de rotos Digitais 
4. Indicar o número do processo 264838114 
5. Indicar o número do Cadastro CPFICNPJ 
6. Clicar em Exibir cópia 

Por fim, soli.citamos que após o julgamento, seja encaminhado o 
DECRETO LEGISLATNO e sua publicação ao Tribunal de Contas no seguinte 
caminho: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

www.tce.pr.gov.br 
Clicar no !cone e-Contas PR 
Clicar em Petição Intermediária 
Indicar o número do processo 264838114 
Clicar em Manifestação de terceiros 
Clicar em Carregar novo Documento 
Clicar em Analizar Petição 

Atenciosamente, 

- assi11C1tura dioital -
ROSANA CRISTINA NOGUEIRA LEVANDOSKI 

Diretora de Gabinete da Presidência 2 
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Excelentissimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal de PATO BRANCO 
Rua Araribóia, 491 - Centro 
PATO BRANCO-PR 

Processo ;?,k, 't8 38h '< 
CNPJ/CPF "16. 5'18. l q6/au1·~5 

85501-262 

1 "Art. 18. A ftSCeJiza;ão do Muricfpio será exercida pelo Poder Lefjslati-.u MuricipeJ, meclante controle externo, e pelas 
sistemas de contrcle interro do Poder Executivo Muricipd, na fama da lei. 
§ 1°. O contrde externo da CâmEYa Muricipí!i será exercido com o aux lio do Tribunal de Contas do Eslado, canpetincb-lhe, no 
que cother, o disposto no ;;rt. 75 desta Cons•·luiç~o. 

------~§ ~2•__._,_,o parecli!!f-PTlwio,Bmii.dQ-Pslo-«f}aG-oompei3Rle,sehre--as-oonles-qt1e-o-Prefei-to-deve-anualmente--p-estEr;S&-deixarkd 
erevalecer pa decisão de dds tetÇos da Câmara Muricipí!i." 

Conforme Instrução de Serviço n. 0 11512017, disporibilizada no DETCIPR n. 0 1.707, de 31 de oullbro de 2017. 

DOCUMENTO E A~iSINATUf~J\{S) 01c;ri-t>.1!; 

AÜTENTICIUADE l~ ORIGINAI_ DISPONiVEtS NO ENDEREÇO www.·1 C[.J'H.c;ov.Elíl, MLIJJANTF: l[)L N-1 IFICAíl(lf\ 1 ~;nx.:i~~.JI .X Y70 ~17'..\l.l I 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO Nº: 264838/14 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

INTERESSADO: AUGUSTINHO ZUCCHI 

ADVOGADO/ 
PROCURADOR: 

RELATOR: CONSELHEIRO IVENS ZSCHOE RPER L IN HARES 

ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 32/18 - Segunda Câmara 

Prestação de Contas de Prefeito Municipal. Parecer Prévio pela 
regularidade com ressalvas. Conta bancária com saldo contábil 
a descoberto. Baixas indelAdas de contas do Passil.o 
Financeiro. 

1. Trata-se da prestação de contas do Sr. AUGUSTINHO ZUCCHI, 

prefeito do Município de Pato Branco, relativa ao exercício financeiro de 2013. 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, após análise dos 

contraditórios, por intermédio da Instrução nº 2591/17 (peça 104), conclui que as 

contas estão irregulares em função do seguinte item: 

- "Contas bancárias com saldos a descoberto", sugerindo a 

aplicação da multa prevista no inciso Ili do art. 87, nos termos do § 4° do mesmo 

artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (fls. 16/20). 

Na mesma instrução, a Unidade Técnica ressalva a falta de repasse 

de contribuições retidas dos servidores (fls. 02/07) e patronais (fls. 08/12) para o 

INSS, bem como, a "existência de baixas indevidas de contas do Passivo 

Financeiro"(fls. 13/16). 

O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer nº 

8260/17 (peça 105), com fulcro na manifestação exarada pelo órgão instrutivo, opina 

pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação de multa. 

É o relatório. 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONiVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 6LGB.9CJD.EALZ.OJ6Y.G 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

2. As manifestações da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e 

Ministério Público de Contas são uniformes, pela irregularidade das contas, aposição 

de ressalvas, além da aplicação de multa. 

2.1. Contas bancárias com saldo a descoberto: 

Em que pese o entendimento diverso da Coordenadoria de 

Fiscalização Municipal e do Ministério Público de Contas, entendo que a 

irregularidade apontada pode ser objeto de conversão em ressalva, e, 

consequentemente, afastada a multa sugerida. 

No exame preliminar, segundo a Coordenadoria, foi observada a 

existência de conta corrente com saldo contábil negativo, asseverando que 'a 
ocorrência caracteriza, em tese, descontrole financeiro e sujeita à multa 

administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, ( .. .). " 

BANCO 

104 

informa que: 

O quadro abaixo transcrito demonstra o apontamento. 

AGÊNCIA CONTA DESCRIÇÃO SALDO 

2658-1 114-0 CEF Aplic.C/ Oulras Taxas -392.999,64 

Quando do primeiro contraditório (peça 53 - fls. 04), o responsável 

[ ... ] todas as taxas recebidas pela Caixa 

Econômica Federal são depositadas na conta corrente 114-0 

CEF aplic. CIOutras Taxas - conta bancária, cujos valores são 

posteriormente transferidos para contas correntes específicas 

segundo as fontes de recursos que os originou. 

Em suma, alega o responsável que, à época, constatou a existência 

de valores que deveriam ser transferidos para a conta corrente '82-8 CEF - Contas 

Taxas - Exercício Poder de Polícia", e que, para tanto, utilizou-se da conta 114-0, no 

montante de R$ 432.837,581
• 

A defesa sustenta, ainda, que o atraso no encaminhamento de 

dados ao Tribunal de Contas, decorrente das alterações no plano de contas contábil 

e na nova metodologia de remessa pelo sistema SIM-AM, aliado ao atraso na 

1 De acordo cornos docurrenlos da peça 49-tls. 06 e 07, está operação foi efetivada no banco dia 21/01/2015. 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

atualização do software do sistema contábil por parte da empresa fornecedora, 

também contribuiu para este apontamento. 

Em uma segunda oportunidade (peça 89 - fls. 03/04 e peça 100 -

tis. 04), a defesa, além de proceder à juntada de documentos, acrescenta que os 

lançamentos ocorreram na esfera contábil, equivocadamente, na conta 114-0, posto 

que, no banco não havia saldo, destacando que o lançamento correto de 

transferência de valores para outras fontes de recursos deveria ter ocorrido em uma 

conta bancária com lastro suficiente, como, por exemplo, a conta 291-9 - conta 

ap/ic., com um saldo financeiro em 31/12/2013 de R$ 1.672.203,30. 

Além disso, o responsável assevera que, junto ao banco, a referida 

conta não estaria com saldo a descoberto. 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, em derradeira análise, 

mantém a condição de irregularidade, pois entende que, muito embora o motivo que 

ensejou o saldo a descoberto tenha sido apresentado, é fato que a conta contábil no 

encerramento do exercício estava negativa, em face da ausência de controle 

financeiro eficaz, bem como, se o referido lançamento contábil tivesse ocorrido na 

instituição bancária, o saldo no banco também estaria negativo. 

No caso tratado, verifico que, em que pesem as alegações da 

defesa, a forma encontrada pelo Município para contabilizar sua movimentação 

financeira com o intuito de dar suporte às fontes de recursos não foi adequada, 

gerando, por conseguinte, um déficit contábil na conta corrente acima referenciada. 

Neste aspecto, releva notar que, não obstante o exercício financeiro 

de 2013 tenha sido um ano atípico, frente às dificuldades dos Municípios para se 

adequarem às alterações no sistema de informações, fruto da implantação das 

novas normas da contabilidade aplicada ao setor público, não pode o gestor se valer 

desta complexidade de fatores para convalidar os atos inadequados e mitigar as 

consequências deles decorrentes. 

Todavia, tendo em conta que, nas contas do exercício financeiro de 

2014 (processo nº 233855/15), em que este mesmo item - "Contas bancárias com 

saldos a descoberto" fazia parte do escopo da análise das contas e, naquele 

processo, conforme se depreende da análise preliminar, realizada ela Unidade 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Técnica por intermédio da Instrução nº 1093/16 (peça 62 - fls. 01), nada foi 

constatado, indicando que esta situação se encontrava regular, não tendo persistido 

a situação de descontrole contábil indicada pela Coordenadoria de Fiscalização 

Municipal, não creio que esta anomalia, por si só, possa macular toda a gestão do 

senhor prefeito. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, de acordo com o 

extrato da Instituição Bancária, juntado no contraditório (peça 96 - tis. 12), não há 

qualquer indicação de que a conta corrente, efetivamente, apresentou saldo 

negativo. Portanto, afigura-se como uma falha procedimental de natureza contábil 

que não trouxe prejuízos evidentes. Até porque, não restou configurado dolo, má-fé, 

tampouco lesão ao erário. 

Ressalte-se que os Acórdãos de Parecer Prévio nºs 151/15 e 

161/15, ambos da Primeira Câmara e de minha relataria, em casos análogos, 

converteram em ressalva essa mesma impropriedade, com fundamentos muito 

semelhantes. 

Sendo assim, o apontamento em análise, diante das circunstâncias 

apresentadas, segundo a inteligência do § 2°2 do artigo 244, do Regimento Interno, 

pode ser classificado como ressalva às contas, inclusive com o afastamento da 

multa sugerida, sem, contudo, deixar de admoestar o executivo municipal para que 

observe com mais acuidade a questão ora abordada, evitando manobras contábeis 

indevidas, sob pena de ter suas futuras contas consideradas irregulares. 

2.2. Falta de repasse de contribuições relidas dos servidores para o 

INSS: 

2.3. Falta de repasse de contribuições patronais para o INSS: 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal realizou a análise 

concomitante destes itens, com base nos documentos apresentados, cotejando os 

valores da SEFIP, os valores empenhados e os valores pagos, detectando a 

existência de uma divergência no montante de R$ 3.168,49, conforme se observa do 

2 § 2° RessaWas constituem as observações do Relator de natureza rEStritiva em relação a cerlos fatos verlicadcs no exame 
------~aS--Goola&,--qY6t-pe)rqY8-GiSGGH:ta-c::lg....qble-f.g~Stfado,quef-f)9f{jue-tais-fatoo-nãe-estãa em eeflfamiâaEle--eem-a5--fl€ffllEl:s-e----

leis aplicáveis. 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

quadro abaixo reproduzido, concluindo que, por se tratar de "uma pequena 

divergência'~ o fato pode ser objeto de ressalva. 
j COHFIREHCIACOMPROYANTEDEPAGAMENTD 

Pagto diferença DATA 

1.224,.059,02 19/01/2013 
1.090.566,8'1 l"J/00/2017 

l.l~,340,1~ l~ niio M!I e 1~/20U 

17ft>S/2013 
L231.446,35- '4-~. 31 1.282.446,35 12/06/'lOH 
t.:uio.BJ0,12 94-p.J .3óe37 1.286.810,72 11 n::Jo iYel 16/07/2013 
l.lll.012,43- '14-p.jg.4Ze43 1.123.012,43 
L329.852,li2 94~pãg.46 1.329.852,62 lB/00/1-013 
.i.343.252.-33 94-pág.51 1.340.083,84 3.168,49 18/10/2013 
1.339.07',~_ 94-p.ãg.55e57 1.339.079,99 20/ll/2013 
1..357.874.62 94-pâg. 63-66 1.357.874,62 16/12/2013 
1.474.7:>0,07 94- g. 71-75 1.474.750,07 17/01/2014 
1.337.934,78 94-pâg. 78-79 l.lJJ.964,78 

16.lll9..J48,56 16.816.180,07 3.168,49 

Em que pese o posicionamento diverso da Coordenadoria de 

Fiscalização Municipal e Ministério Público de Contas, entendo que a ressalva pode 

ser afastada. 

Da análise do quadro acima, observo que a quantia de R$ 3.168,49 

decorre da diferença entre o total devido para a competência seV13 - R$ 

1.343.252,33, e o pagamento efetuado - R$ 1.340.083,84. 

Entretanto, releva notar que a tis. 53 da peça 83, consta um 

comprovante de pagamento no montante de R$ 3.168,49, também da competência 

seV13, pressupondo, desta feita, inexistir referida diferença, razão pela qual, 

entendo que os apontamentos em questão estão regulares, sem qualquer ressalva. 

2.4. Existência de baixas indevidas de contas do 

Passivo Financeiro: 

Neste item a defesa comprovou ter efetuado os devidos 

lançamentos corretivos. Todavia, por ter sido realizado somente em exercício 

posterior, este apontamento foi objeto de ressalva. 

3. Face ao exposto, VOTO, com fundamento no art. 1°, 1, combinado 

com o art. 16, li da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no sentido de que seja 

emitido parecer prévio recomendando a regularidade das contas do Sr. 

Al IGl ISIINHO Zl ICCHI, prefeito do M1 rnicipio de PatoBraoco,rela!iva&-aO-eXercíc"iu-----

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

financeiro de 2013, ressalvando-se a existência de conta bancária com saldo 

contábil a descoberto e as baixas indevidas de contas do Passivo Financeiro. 

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Coordenadoria 

de Execuções para registro, e, posteriormente, ao Gabinete da Presidência, para as 

providências contidas no §6° do artigo 217-A do Regimento Interno e, por fim, à 

Diretoria de Protocolo, para encerramento, nos moldes do artigo 398, § 1° e art. 168, 

VII, do Regimento Interno. 

VISTOS, relatados e discutidos, 

ACORDAM 

Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS 
ZSCHOERPER UNHARES, por unanimidade, em: 

1- Emitir parecer prévio, com fundamento no art. 1 º, 1, combinado 

com o art. 16, li da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, recomendando a 

regularidade das contas do Sr. AUGUSTINHO ZUCCHI, prefeito do Município de 

Pato Branco, relativas ao exercício financeiro de 2013, ressalvando-se a existência 

de conta bancária com saldo contábil a descoberto e as baixas indevidas de contas 

do Passivo Financeiro. 

li- Remeter os autos, após o trânsito em julgado, à Coordenadoria 

de Execuções para registro, e, posteriormente, ao Gabinete da Presidência, para as 

providências contidas no §6° do artigo 217-A do Regimento Interno e, por fim, à 

Diretoria de Protocolo, para encerramento, nos moldes do artigo 398, § 1° e art. 168, 

VII, do Regimento Interno. 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVAN LELIS BONILHA 
e IVENS ZSCHOERPER UNHARES e o Auditor CLÁUDIO AUGUSTO KANIA. 

Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2018- Sessão nº 3. 

IVENS ZSCHOERPER UNHARES 
Conselheiro Relator 

IVAN LELIS BONILHA 
Conselheiro no exercício da Presidência 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO IV 
DOS JULGAMENTOS DAS CONTAS 

Art. 186. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas e 
procedida sua leitura em Plenário, o Presidente fará distribuir cópia dele, bem 
como do balanço anual, a todos os Vereadores, e, em seguida, enviará o 
processo à Comissão de Orçamento e Finanças que terá 45 (quarenta e cinco) 
dias para apresentar ao Plenário seu pronunciamento, acompanhado do projeto 
de resolução, pela aprovação ou rejeição das contas. 

§ 1º Até 10 (dez) dias depois de recebimento do processo, a 
Comissão de Orçamento e Finanças receberá pedidos escritos dos Vereadores, 
solicitando informações sobre itens determinados da prestação de contas. 

§ 2º Para responder aos pedidos de informações, a Comissão 
poderá realizar quaisquer diligências e vistoria externa, bem como, mediante 
entendimento prévio com o Prefeito, examinar quaisquer documentos existentes 
na Prefeitura. 

§ 3º Durante o processo de análise da prestação de contas será 
garantido ampla defesa ao agente político responsável pelas contas em análise. 

Art. 187. O projeto de resolução apresentado pela Comissão de 
Orçamento e Finanças sobre a prestação de contas será submetido a dois turnos 
de discussão e votação, assegurado aos Vereadores debater sobre a matéria. 

Parágrafo único. Não se admitirão emendas ao projeto de 
resolução. 

Art. 188. Se a deliberação da Câmara for contrária ao parecer 
prévio do Tribunal de Contas, o projeto de resolução conterá os motivos da 
discordância. 

Parágrafo único. A Mesa comunicará o resultado da votação ao 
Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 189. Nas sessões em que se devam discutir as contas do 
Município, a Ordem do Dia será destinada exclusivamente à matéria. 

Art. 190. O prazo do artigo 41 da Lei Orgãnica Municipal começará 
a fluir na data em que se publicar a resolução que aprovou, ou rejeitou, as contas 
do Município. 
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Eliana Amorim <ellana1scariotamorim@gma · .g 

estação de Contas do Poder Executivo do Município de Pato Branco, referente ao 
Exercício Financeiro de 2013 

Eliana Amorim <eliana1scariotamorim@gmail.com> 6 de abril de 2018 13:58 
Para: Carlinho Antonio Polazzo <polazzovereador@gmail.com>, Claudernir Zanco <birubashow@hotmail.com>, Fabricio Preis de 
Mello <fabricio-preis@hotmail.com>, Joecir Bernardi <pbranco45@gmail.com>, José Gilson Feitosa da Silva 
<gilsonfeitosaadv@gmail.com>, Marco Antonio Augusto Pozza <maapozza@hotmail.com>, Marines Boff Gerhardt 
<maridafarmaciavereadora@gmail.com>, Moacir Gregolin <moacirgregolin@hotmail.com>, Rodrigo José Correia 
<rodrigo.jcorreia@gmail.com>, Ronalce Moacir Dalchiavan <rhsupereconomico@hotmail.com>, vilmar Maccari 
<vilmarmaccari@gmail.com>, Aline Monike Barão <aalinebarao@gmail.com>, Andréa Barbosa Barão <andreabarao@gmail.com>, 
Fernanda Chioquetta <fernandachioquetta@gmail.com>, Francieli Catusso Tamagno <catussofran@hotmail.com>, Joarez Cordeiro 
Brasil <joaresbrasil@gmail.com>, Kelen Aparecida Rossi <kelen.rossi123@gmail.com>, Leandro Gustavo Lamp 
<leandrolamp@hotmail.com>, Maiara de Souza <maiaraadesouza@gmail.com>, Neivor Barro <neivor75@hotmail.com>, Neyl 
Anderson de Oliveira <sgtneyl0528@yahoo.com.br>, Pollyana Poletto <polly_poletto@hotmail.com>, Bárbara Santos Klein 
<barbara.klein@camarapatobranco.com.br>, Catia Dolores de Souza <catia.camarapatobranco@gmail.com>, Eliana Scariot 
<eliana1scariotamorim@gmail.com>, Gean Geronimo Dranka <gean.legislativopb@gmail.com>, Lourdes Carini Martich 
<lucarini57@gmail.com>, Lucia Córdova Mello <luciacordovamel@gmail.com>, Luciano Beltrame <lucbeltrame@yahoo.com.br>, 
Matheus Moraes Costa <matheus.cmpb@gmail.com>, Márcia Regina Zanoelo <marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br>, Ronaldo 
Roldao <ronaldo_roldao@yahoo.com.br>, Rozane Giasson <rozaneratimagiasson@gmail.com>, Sueli Rosa Dartora 
<suelidartora5@gmail.com> 

Bom tardei 

Informamos que o processo de Prestação de Contas do Poder Executivo do Munlcfpio de Pato Branco, referente ao 
Exercício Financeiro de 2013, encontra-se disponível, na Integra no Servidor, basta acessar: 

R:\Publica\Projetos Scaneados para Comissões\Projetos de 2018\Projeto de Resolução\Prestação de Contas Executivo 
Municipal- 2013. 

Atenciosamente, 

Eliana Scariot Amorim 
Câmara Municipal de Pato Branco 
Estado do Paraná 
Rua Arariboia, 491 - Cx Postal 111 
Pato Branco - Paraná 
46 3272 1512 



~âmd40/Jl~ic~a,/de-:P~/!Bto4U'~ 
EstadQ do Pa.raná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento 1 nterno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de Q_,_,..o_,_1y:,,,~'""""'),,..._~;..;O .... ; ... c_,_, _________ _ 

\) -""-'~c.;o d._ii_ ~" - 6~0:.cU::J dJL c'W l ô, 
' 

Pato Branco, l?i \oj \?o\€ 

José Gilson Silva - PT 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262- Pato Branco- Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 

Estado do Paraná 

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 
APROVA~O 

Data 1 b / O~ 1 J:i 
Assiná lura ~ 
CÃJ.!iARA MUNICIPAi/TOSRANCO J 

Requerem informações sobre os motivos das 
ocorrências errôneas referentes a Prestação de 
Contas do Exercício Financeiro de 2013, do 
Executivo Municipal. 

Os vereadores infra-assinados, Claudemir Zanco - PDT, José Gilson 
Feitosa_PT e Marco Antonio Augusto Pozza -PSD, membros da Comissão de 
Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais e regimenta is, 
requerem seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao departamento 
competente, informações sobre os motivos das ocorrências errôneas 
referentes a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2013. 

Este pedido é referente ao número de apontamentos referente as 
restrições apresentadas na peça nQ 104, 105 e 108 do Processo 264838/ 14 -
Prestação de Contas do Exercício Finance iro de 2013 em trâmite nesta Casa 
de Leis. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 15 de maio de 2018. 

(\ 
\ '. 
~ ... . ' 

\' ~~ ' ' \ \ . 

'\~\ < \ \ . 
c1~~e·~i~arlfº 
M~r~~ato \.\ \\ . 

'\ \'' \ \ "\ 
\j 

Marco Antonio Augusto Pozza 
(Membro) 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85505-030 Palo Branco Paraná 
Site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br RGB 032/2018 



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Ofício nº 29/2018/DA Pato Branco, 21 de maio de 2018. 

Senhor Presidente, 

Informamos ao ilustre vereador, resposta relativa ao item 7 do Ofício nº 

304/2018-DL, de 16 de maio de 2018: 

7. Dos vereadores Claudemlr Zanco - PDT e José Gilson Feitosa da Silva -

PT, membros da Comissão de Orçamento e Finanças solicitando enviar a 

esta Casa de Leis, informações sobre os motivos das ocorrências errôneas 

encontradas na Prestação de Contas do Município de Pato Branco, 

referente ao Exercício Financeiro de 2013. Este pedido é com relação ao 

número de apontamentos referentes as restrições apresentadas nas peças• 

nº 104, 105 e 108 do Processo nº 264838/14, da Prestação de Contas do 

Exercício Financeiro de 2013, que se encontra em trâmite nesta Casa de 

Leis. 

Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com 

o documento anexo. 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 

JOECIR BERNARD! 

Presidente da Câmara Municipal 

Palo Branco - PR 

...... 
,.··· 

.····· 
.-· 

\ 
) 

f:~ 
~~~ 
D 

l ~ 
f,: :7-
g lJ 
·~ ~~ 
§ ,,, ... 
6 

t3l 
;i:' 
(::) 



Município de Pato Branco 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

1 Memorando n.0
: 036/2018 Pato Branco, 07 de maio de 20181 

I Do: Departamento de Contabilldade 

1 Para: Secretário de Administração e Finanças 

Assunto: Resposta Oficio nº 304/2018 - Item 7 

Prezado Senhor, 

Através do presente enviamos resposta ao oficio nº 304/2018 DL da 

Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao item 7: 

7.Do vereador Claud1;1mlr Zanco - PDT 1;1 José Gllson 
Feitosa da Siiva - PT, membros da Comissão de 
Orçamento e Finanças solicitando enviar a esta Casa 
de Leis, Informações sobre os motivos das 
ocorrências errôneas encontradas na Prestação de 
Contas do Municlplo de Pato Branco, referente ao 
Exerclclo Financeiro de 2013. Este pedido é com 
relação ao nOmero de apontamentos referentes as 
restrições apresentadas nas peças nº 104, 105 e 106 
do Processo nº 264838/14, da Prestação de Contas 
do Exercfclo Financeiro de 2013m que se encontra 
em tramite nesta Casa de Leis. · 

Em analise a solicitação da nobre casa de leis, e também em analise 

ao processo nº 264838114 referente a prestação de contas do exerclcio 

financeiro de 2013 do Munlclpio de. P·ato Branco, temos as seguintes 

considerações a apresentar. 

De acordo com as peças nº 104 e 105 do processo nº 264838/14 

Referente à prestação de Contas do exercfcio financeiro de 2013 emitidas 

respectivamente pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE - PR e 

Ministério Público de Contas do Estado do Paraná - MPC Pr, existe apenas um 



apontamento não regularizado, sendo o apontamento de contas bancarias com 

saldo a descoberto. 

Entretanto na peça nº 108 o próprio Tribunal de Contas ~o Estado do 

Paraná - TCE PR considera o apontamento de contas bancarias com saldo a 

descoberto como ressalva, sendo que o mesmo foi empregado apenas na 

analise das contas do exerclclo financeiro de 2013, aprovando com ressalva as 

mesmas. 

Ainda em analise a peça nº 106 - Acordão de Parecer Prévio nº 32/16 

- Segunda Câmara: 

Preslação de Conlas da Prereilo Municipal. farecec 
fráylo pela regularidade com ressalvas. Conta Bancaria 
com Saldo Contábil a descoberto. Baixas da Contas do Passivo 
Financeiro. (nosso griro) 

As contas do Prefeito Municipal referentes ao exercício financeiro 2013, 

estão aprovadas, conforme podemos destacar a peça nº 111 - Certidão de 

transito em julgado 262/16 S2C, onde mesmo apresentando ressalvas, não se 

questiona o mérito da aprovação. 

Assim também podemos entrar no mérito dos demais apontamentos 

realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE Pr, citados na 

pena nº 104, onde os mesmo foram justificados e regularizados, através do 

envio de documentos complementares ou esclarecimentos e demonstrativos 

contábeis. 

Entretanto o fato que mais deve ser levado em consideração quando 

da analise das contas do exercício financeiro de 2013 são as alterações 

contábeis implementadas através do PCASP e também do SIM-AM do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, TCE Pr, no exercício financeiro de 2013. 

Estas alterações por sua vez causaram atrasos no envio de informações ao 

TCE Pr pelo tempo de adequação da empresa fornecedora de software em 

adequar os layouts de acordo com as solicitações do TCE-Pr, algumas 

situações foi necessário a alteração dos layouts do TCE Pr, entre outros fatos 

que podem ter contribuído para atrasos no envio de Informações ao TCE Pr e 

ainda podemos considerar algúmas falhas na analise do TCE Pr quando da 

analise das prestação de contas, como no caso do apontamento de 

divergências nos valores recolhidos de INSS, fato este que foi necessário 
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justificar os recolhimentos, demonstrando a regularidade dos recolhimentos por 

uma analise errôneo do próprio TCE Pr. 

Desta forma esperamos ter contribuído de forma satisfatória para 

esclarecer as duvidas remanescentes quanto a prestação de contas· do 

Município de Pato Branco referente ao exercício financeiro de 2013. 

Atenciosamente, 
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TRIBUNAL OE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO NO: 

ASSUNTO: 

ENTIDADE: 

INTERESSADO: 

ADVOGADO/ 
PROCURADOR: 

RELATOR: 

264838/14 

. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE PATO BRA.NCO 

AUGUSTINHO ZUCCHI 

CONSELHEIRO LVENS ZSCHOERPER UNHARES 

ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 32118 ·Segunda Câmara 

Prestação de Contas de Prefello Municipal. Parecer Prévio pela 
regularidade com ressalvas. Conla bancá!le com saldo contábil 
a descoberto. Ba!Kas indel!das de contas do Passl\O 
Financeiro. 

1. Trata-se da prestação de contas do Sr. AUGUSTINHO ZUCCHI, 

prefeito do Município de Pato Branco, relativa ao exercício financeiro de 2013. 

A Coordenadoria de Flscallzação Municipal, após anállse dos 

contraditórios, por intermédio da Instrução nº 2591/17 (peça 104), conclui que as 

contas estão Irregulares em função do seguinte Item: 

- "Contas bancárias com saldos a descoberto", sugerindo a 

aplicação da multa prelllsta no Inciso Ili do ar!. 87, noi; termos do§ 4° do mesmo 

artigo, da Lei Complementar Estadual nº 11312005 (fls. 16120). 

Na mesma Instrução, a Unidade Técnica ressalva a falta de repasse 

de contribtúções retidas dos serllldores (ffs. 02/07) e patronais (fls. 08/12) para o 

INSS, bem como, a "exist§ncla de baixas Indevidas de contas do Passivo 

Flnanceiro"(fls. 13/16). 

O Ministério Público de Contas, por Intermédio do Parecer nº 

8260/17 (peça 105), com Fulcro na manifestação exarada pelo órgão lnslruflvo, opina 

pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação de multa. 

É o relatório. 

DOCUMENTO EASSINATURA{S) DIGITAIS 
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONIVEIG NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 6LGB.DCJD.EALZ.OJ6Y.G 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

2. As manifestações da Coordenadoria de Fiscalização -Munlclpal e 

Ministério Público de. Contas são uniformes, pela irregularidade das contas, aposição 

de ressalvas, além da aplicação de multa. 

2.1. Contas bancárias com saldo a descoberto: 

Em que peGe o entendimento diverso da Coordenadoria de 

Fiscalização Municipal e do Ministério Público de Contas, entendo que a 

Irregularidade apontada pode ser objeto de conversão em ressalva; e, 

consequentemente, afastada a multa sugiirlda. 

No exame preliminar, segundo a Coordenadoria, foi observada a 

existência de conta corrente com saldo contábll negativo, asseverando que "a 
ocorrência caracteriza, em tese, descontrole financeiro e sujeita . à multa 

admfnistra/Jva, por infração à norma legai ou regulamentar,(. .. )." 

BANCO 

11)4 

informa que: 

o quadro abaixo transcrito demonstra o apontamento. 

AG~NC/A CONTA DESCRIÇAO SALDO 

2658-1 114-0 C~F l'jlllo.C/Oubas Taxas ~92.999,64 

Quando do primeiro contraditório (peça 53 - fls. 04), o responsável 

[ ... ] todas as taxas recebidas pela Caixa 

Econômica Federal são depositadas na conta corrente 114·0 

CEF aplic. C/Oulras Taxas - conta bancária, cujos valores são 

posteriormente transferidos para contas correntes especificas 

segundo as fontas de recursos que os originou. 

Em suma, alega o responsável que, à época, constatou a existência 

de valores que deveriam ser transferidos para a conta corrente "82·8 CEF - Contas 

Taxas - Exercício Poder de Polfcia", e que, para tanto, utilizou-se da conta 114·0, no 

montante de R$ 432.837,581• 

A defesa sustenta, ainda, que o atraso no encaminhamento de 

dados ao Tribunal de Contas, decorrenle das alterações no plano de contas contábil 

e na nova metodologia de remessa pelo sistema SIM-AM, aliado ao atraso na 

1 V6 OCO!do OOffiOS dOCUirentos da peça 49-fis. 06 G 07, está c:par~ãofol Efetivada no banco(jla 21/01/2015. 

DOCUMENTO E ASSIN/\TURA(S) DIGITAIS 
AUTENTICIDADF. E ORIGINAL DISPON(VEIS NO ENDEREÇO Wl'/W,TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 6LOB.9CJD.EALZ.OJ&Y.G 

---- ·---------- - ---------

~ 
~ 
í 

! 
1 
1 
l 

l 
i 
! 
í 
{ 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

atualização do software do sistema contábil por parte da empresa fornecedora, 

também conlribulu para esle aponlamento. 

Em uma segunda oportunidade {peça 89 - fls. 03/04 e peça 100 -

.fls. 04), a defesa, além.de proceder à juntada de documentos, acrescenta que os 

lançàmentos ocorreram na esfera contábil, equivocadamente, na conta 114·0, posto 

que, no banco não havia saldo, destacando que o lançamento correto de 

transferência de valores para outras fontes de recursos deveria ter ocorrido em uma 

conta bancária com lastro suficiente, como, por exemplo, a conta 29'!-9 - conta 

ap/ic., com um saldo financeiro em 31/12/2013 de R$ 1.672.203,30. 

Além disso, o responsável assevera que, junto ao banco, a referida 

conta não estaria com saldo a descoberto. 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, em derradeira análise, 

mantém a condição de Irregularidade, pois entende que, muito embora o motivo que 

ensejou o saldo a descoberto tenha sido apresentado, é fato que a conta contábll no 

encerramento do exercício estava negativa, em face da ausência de controle 

financeiro eficaz, bem como, se o referido lançamento contábil tivesse ocorrido na 

Instituição bancária, o saldo no banco também estaria negativo. 

No caso tratado, verifico que, em que pesem as alegações da 

defesa, a forma encontrada pelo Município para contablllzar sua movimentação 

financeira com o intuito de dar suporte às fontes de recursos não foi adequada, 

gerando, por conseguinle, um déficit contábil na conta corrente acima referenciada. 

Neste aspecto, reJeva notar que, não obstante o exercfcio financeiro 

de 2013 tenha sido um ano atípico, frente às dificuldades dos Municípios para se 

adequarem às alterações no sistema de informações, fruto da Implantação das 

novas normas da contabilidade aplfcada ao setor público, não pode o gestor se valer 

desta complexidade de fatores para convalldar ós atos Inadequados e miUgar as 

consequências deles decorrentes. 

Todavia, tendo em conta que, nas contas do exercício financeiro de 

2014 {processo n• 233855/15), em que este mesmo item - "Contas bancárias com 

saldos a descoberlo" fazia parte do escopo da análise das contas e, naquele 

processo, conforme se depreende da análise preliminar, realfzada ·pela Unidade 
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i TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Técnica por Intermédio da Instrução nº 1093/16 (peça 62 - fls. 01), nada foi 

constatado, Indicando que esta situação se encontrava regular, não tendo persistido 

a situação de descontrole contábil indicada pela Coordenadoria de Fiscalização 

Municipal, não creio que esta anomalia, por si só, possa macular toda a ·gestão do 

senhor prefeito. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, de acordo com o 

extrato da Instituição Bancária, juntado no contraditório (peça 96 - fls. 12), não há 

qualquer Indicação de que a conta corrente, efetivamente, apresentou saldo 

negativo. Portanto, afigura-se como uma falha procedimental de natureza contábil 

que não trouxe prejuízos evidentes. Até porque, não restou configurado dolo, má-fé, 

tampouco lesão ao erário. 

Ressalte-se que os Acórdãos de Parecer Prévio n<>s 151/15 e 

161/15, ambos da Primeira Câmara e de minha relatoria, em casos análogos, 

converteram em ressalva essa mesma Impropriedade, com fundamentos mullo 

semelhantes. 

Sendo assim, o apontamento em análise, diante das circunstâncias 

apresentadas, segundo a inteligência do § 2º2 do artigo 244, do Regimento Interno, 

pode ser classlRcado como ressalva às contas, inclusive com o afastamento da 

multa sugerida, sem, contudo, deixar de admoestar o executivo municipal para que 

obsexve com mais acuidade a questão ora abordada, evitando manobras contábeis 

Indevidas, sob pena de ter suas fUluras contas consideradas irregulares, 

2.2. Falta de repasse de contrlbulcões retidas dos servidores para o 

INSS: 

2.3. Falta de repasse de contribuições patronais para o INSS: 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal realizou a análise 

concomlta nte destes itens, com base nos documentos apresentados, cotejando os 

valores da SEFIP, os valores empenhados e os valores pagos, detectando a 

existência de uma divergência no montante de R$ 3.168,49, conforme se observa do 

2 § 2' Ressaflas constlluem as obsewações do P.elator de natureza restritiva em í$lação a cerbs fatos verllaados. no E« ama 
das contas, quer porque discorda do que rol regSttado, quer porque tais falos não eslão em coriomidade com as numas e 
leis aplicãvefs. · 
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. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

quadro abaixo reproduzido, concluindo que' por se Ir.atar de "uma pequena 

divergência~ o fato pode ser objeto de ressalva. 

Em que pese o posicionamento diverso da Coordenadoria de 

Fiscalização Municipal e Ministério Público de Contas, entendo que a ressalva pode 

ser afastada. 

Da análise do quadro acima, observo que a quantia de R$ 3.168,49 

decorre da diferença entre o total de'lido para a competência set/13 - R$ 

1.343.252,33, e o pagamento efetuado - R$ 1.340.083,84. 

Entretanto, releva. notar que a fls. 53 da peça 83, consta um 
comprovante de pagamento no rnonlante de R$ 3.168,49, também da competência 

set/13, pressupondo, desta farta, inexisUr referida diferença, razão. pela qual, 

entendo que os apontamentos em questão estão regulares, sem qualquer ressalva. 

2.4. Existência de baixas i nde'lidas de contas do 

Passivo Financeiro: 

Neste Item a defesa. comprovou ter efetuado os devidos 

lançamentos corretivos. Todavia, por ter sido realizado somente em exerclclo 

posterior, este apontamento foi objeto de ressalva. 

3. Face ao exposto, VOTO, com fundamento no art. 1º, I, combinado 

com o art. 16, li da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no sentido de que seja 

emitido parecer prévio recomendando a regularidade das contas do Sr. 

AUGUSTINHO ZUCCHI, prefeito do Município de Pato Branco, relativas ao exercício 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

financeiro de .2013, ressalvando-se a existência de conta bancária com saldo 

contáb.11 a descoberto e as baixas lndovidas de contas do Passivo Financeiro. 

Após o. trânsito em julgado, remetam-se os autos à Coordenadoria 

de Execuções para registro, e, posteriormente, ao Gabinete da 'presidência, para as 

providências contidas no §6" do. artigo 217-A do Regimento Interno c:i, por fim, â 

Diretoria de Protocolo, para encerramento, nos moldes doartigo 398, § 1ºe art.168, 

VII, do Regimento Interno. 

VISTOS, relatados a discutidos, 

ACORDAM 

Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro !VENS 
ZSCHOERPER UNHARES, por unanimidade, em: 

1- Emitir parecer prévio, com fundamento no art. 1°, 1, combinado 

com o art. 16, li da Lel Complementar Estadual nº 113/2005, recomendando a 

regularidade das contas do Sr. AUGUSTINHO ZUCCHI, prefeito do Município de 

Pato Branco, relativas ao exercício financeiro de 2013, ressalvando-se a existência 

de conia bancária com saldo contábil a descoberto e as baixas indevidas de contas 

do Passivo Financeiro. 

li• Remeter os autos, após o trânsito em Julgado, à Coordenadoria 

de Execuções para registro, e, posteriormente, ao Gabinete da Presidência, para as 

providências contidas no §6° do artigo 217-A do Regimento Interno e, por fim; à 

Diretoria de Protocolo, para encerramento, nos moldes do artigo 398, § 1° e art. 166, 

VII, do Regimento Interno. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Votaram, nos termos acima, os Conselhelros !VAN LELIS BONILHA 
e IVENS ZSÓHOERPER UNHARES e o Auditor CLÁUDIO AUGUSTO KANIA. . 

Presente· a Procuradora do Ministério Público Junto ao Tribunal de 
Contas ELIZA ANA ZENED IN KONDO LANGNE R. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2018 - Sessão nº 3. 

!VENS ZSCHOERPER UNHARES 
Conselheiro Relator 

IVAN LELIS BONILHA · 
Conselhelro no exerclclo da Presidência 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria da Segunda Câmara. 

i 
1 

·1 
i 

PROCESSO Nº: 264838/14 

ASSUNl"O! PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

ENTIDADE;: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

INTERESSADO: AUGUSTINHO ZUCCHI 

RELATOR CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPERLINHARES 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Nº 262/18 - S2C 

ACÔRDÃO DE PARECER PRÉVIO 

Certifico ·que o Acórdão de Parecer Prévio nº 32/2018, da Secretaria da 
2ª Câmara (peça nº 108), proferido no processo acima citado, foi dlsponlbllizado no 
Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do. Paraná nº 1766, do dia 
16/02'2018, considerando-se como publicado no dia 19/0212018, e tendo transitado em 
Julgado no dia 14/03/20181. · . 

2ºSECAM, em 15 de marçode2018; 

DaisyMaria Benettl 

Matrfcula nº 52.054-3 
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1 Conforme o Regln1enlo Inferno do Tribunal da Contos do Estado do Paranã: l 
Art:388. os prazos serão contados, confome o caso: · 1 
§a• Para os fins do disposto no Inciso 11,do caput, consldara .. a_oomo data da pubioação o primeiro dia a11 seguinte 

1

1 

ao da dlsponlbilzação do lnfonnaçi!o no periódico Aios Oficiais do Trfbunal de Conlas; (Redação dada pela 
Resoklç5o nº24/2010) . ; 
§ 4' os praws processual$ para lnteiposlção de 18CUISOS lerão Início no pJimelro dia alll que seguir ao 1 
ronslderado como dala da pub~cação no partódlcoAlos Oftclals do Tribunal doConlas: (Redação dada p~la ,•_,· 
Resoklção n• 24/2010) _ 
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Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

APROVADO 
Da1aJ 1 1\Y5 t.'.k!b 
Assinatura ~ . 
Cii.MARA MUNIC!P,C..L - _;j. i3P.~•· . 

. :-·~~···. 

Requer prorrogação de mais lO(dez) dias para 
emissão de parecer da ell~Ii!iã,o;·:c:I!:! Contas. do \ 
exercício Financeiro;2'õ13/Clo Executivo Municipal. 

O vereador infra-assinado, Claudemir Zanco - PDT, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, requer prorrogação de mais lO(dez) dias para 
emissão de parecer da Prestação de Contas do exercício Financeiro 2013, do 
Executivo Municipal. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 21 de maio de 2018. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272·1500 85505-030 Pato Branco 
Site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: leqislativo@camarapatobranco.com.br 

Paraná 
RGB 037/2018 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete da 6ª Procuradoria de Contas 

PROTOCOLO Nº: 264838/14 

ORIGEM: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

INTERESSADO: AUGUSTINHO ZUCCHI 

ASSUNTO: Prestação de Contas do Prefeito Municipal 

PARECER: 8260/17 

Prestação de Contas. Município de Pato Branco. 
Exercício de 2013. Pela irregularidade. Cabe 
aplicação de multa administrativa. 

Retornam os presentes autos de Prestação de Contas do Município de Pato 
Branco, referente ao exercício financeiro de 2013. 

Em derradeira análise, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal por meio da 
Instrução nº 2591/17, apontou como devidamente sanadas as seguintes restrições: 

• Restrição: Divergência de saldos em quaisquer das classes ou 
grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM/AM e a 
contabilidade. - Fonte de Critério: Lei 4320/64, Capítulo IV. - Multa: 
LCE 113/2005, ar!. 87, Ili, c/ §4°. 

• Restrição: Falta de Parecer do Conselho Municipal de 
Acompanhamento do FUNDES ou não apresentação de 
esclarecimentos pelo seu não encaminhamento. - Fonte de Critério: 
Lei 11494/2007, ar!. 24. - Multa: LCE 113/2005, art. 87, Ili, c/ §4°/ art. 
87, 1, b. 

• Restrição: O Relatório do Controle Interno encaminhamento não 
apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. - Fonte 
de Critério: Constituição Federal, arts. 31, 70 e 74. - Multa: LCE 
113/2005, ar!. 87, Ili, c/ §4°/ art. 87, 1, b. 

Quanto aos apontamentos abaixo citados, entendeu a Coordenadoria que, 
embora as justificativas apresentadas pela defesa, não permitam sanar integralmente 
tais apontamentos, possibilitam justificarem parte a conduta do gestor. ln verbis: 

1 
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z508.SKJ8.ZN5S.139Z.J 



MPC ·PR 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete da 6ª Procuradoria de Contas 

• Restrição: Falta de Repasse de contribuições retidas dos Servidores 
para o INSS. - Fonte de Critério: LF 8212/91, LF 9983/00, art. 1°, LRF, 
art. 43, §2°, li. - Multa: LCE 113/2005, art. 87, Ili, c/ §4°. 

• Restrição: Falta de Repasse de contribuições patronais para INSS. -
Fonte de Critério: LF 8212/91 e Instrução Normativa RFB 971/2009 -
Multa: LCE 113/2005, art. 87, Ili, c/ §4°. 

• Restrição: Existência de baixas indevidas de contas do Passivo 
Financeiro. - Fonte de Critério: LF 4320/64, arts. 87, 88, 89 - Multa: 
LCE 113/2005, art. 87, Ili, cl §4°. 

Entretanto, opinou a Unidade Técnica pela Irregularidade das Contas em razão 
da seguinte impropriedade, por co nsiderar que "embora o responsável tenha 
apresentado o motivo que ensejou o saldo negativo da conta contábil e sua conciliação 
bancária, resta demonstrado que a conta contábil no encerramento do exercício estava 
negativa, por ausência de controle financeiro eficaz": 

• Restrição: Contas bancárias com saldos a descoberto. - Fonte de 
Critério: LF 4320/64, arts. 89 e 105, §1º; DL 201167, art. 1°, V - Multa: 
LCE 113/2005, art. 87, Ili, c/ §4°. 

Ante o exposto , esta Procuradora do Ministério Público de Contas, em 
consonância com a Instrução 2591/17 - COFIM, manifesta-se pela Irregularidade 
desta prestação de contas, sem prejuízo de aplicação de multa conforme sugerido pela 
Unidade Técnica. 

Curitiba, 20 de outubro de 2017 

VALÉRIA BORBA 

Procuradora do Ministério Público de Contas 

2 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Gabinete da Procuradora Valéria Borba 

Protocolo nº: 264838/14 

Origem: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

Interessado : AUGUSTINHO ZUCCHI 

Assunto : Prestação de Contas do Prefeito Municipal 

Parecer nº: 10813/16 

EMENTA: Prestação de Contas. Município de Pato 
Branco. Exercício financeiro de 2013. Contas 
irregulares com aplicação de multa. 

Tratam os presentes autos do Município de Pato Branco, relativa ao 
exercício financeiro de 2013. 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, após análise do 
contraditório realizada por meio da Instrução nº 4322/16, opinou pela irregularidade das 
contas com aplicação de multa, em razão da constatação dos seguintes apontamentos: 

REGULAR: 

Falta de Repasse de contribuições retidas dos Servidores para o l.N.S.S. • Fonte 
de Critério - LF. 8212/91, LF. 9983/00, art. 1°, LRF, art. 43, § 2°, li. Multa L.C.E. 
113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4°. 

Falta de repasse de contribuições patronais para o INSS. - Fonte de Critério - LF 
8212/91 e Instrução Normativa RFB 971/2009; Multa: LCE 113/2005, art. 87, Ili, 
c/§4°. 

Existência de baixas indevidas de contas do Passivo Financeiro • Fonte de 
Critério - LF 4320/64, arts. 87,88,89; Multa: LCE 113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4°. 

Contas bancárias com saldos a descoberto - Fonte de Critério • LF 4320/64, arts. 
89 e 105, § 1°; DL 201/67, art. 1°, V; Multa: LCE 113/2005 art. 87, Ili, c/§ 4°. 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Gabinete da Procuradora Valéria Borba 

Divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço 
patrimonial entre os dados do SIM/AM e a contabilidade. - Fonte de Critério - Lei 
4320/64 Capítulo IV - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, Ili, c/§4°. 

Falta de Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDES ou não 
apresentação de esclarecimentos pelo seu não encaminhamento - Fonte de 
Critério - Lei nº 11494/2007, art. 24 - Multa LCE. 113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4° I art. 
87, I, b. 

Na referida instrução a unidade técnica entendeu que os 
apontamentos referentes à "Existência de obras paralisadas concomitante à 
inclusão de novos projetos em lei orçamentária ou de créditos adicionais 
contrariando o art. 45 da LC nº 101/00 - Fonte de Critério - Lei Complementar 
101/00, art. 45 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4°.", "Falta da Resolução e/ou 
Parecer do Conselho Municipal de Saúde ou não apresentação de 
esclarecimentos pelo seu não encaminhamento - Fonte de Critério - Constituição 
Federal, art. 77, § 3° -Multa L.C.E.113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4° / art. 87, I, b.",, foram 
sanados a partir das justificativas apresentadas e do encaminhamento do novo Balanço 
Patrimonial e o item seguinte foi ressalvado, "O Relatório do Controle Interno 
encaminhado não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. -
Fonte de Critério - Constituição Federal, arts. 31, 70 e 74 - Multa LCE. 113/2005, 
art. 87, Ili, c/§ 4° / ART. 87, I, b". 

Em face de tais apontamentos, a unidade técnica entendeu que "a 
entidade não apresentou justificativas ou medidas suficientes para afastar, em sua 
totalidade, os apontamentos contidos no exame da prestação de contas", opinando 
pela irregularidade das contas. 

Isso posto, este Ministério Público de Contas corrobora o teor e a 
conclusão da Instrução nº 4322/16 da Coordenadoria de Fiscalização Municipal, 
manifestando-se pela irregularidade das contas em análise, com aplicação de multa 
sugerida pela unidade técnica. 

Curitiba, 19 de agosto de 2016. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Gabinete da Procuradora Valéria Borba 

VALÉRIA BORBA 

Procuradora do Ministério Público de Contas 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Processo n.º: 264838/14-TC 

Origem 

Assunto 

: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 

lnstruçã.o n.º: 2591 /17 - COFIM - CONTRADITÓRIO 

Ementa: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO. Prestação de 

Contas do exercícío de 2013. Contraditório: 

Contas com Irregularidades. Cabe Aplicação de Multa 

Adm inis trati va. 

Retornam as contas do MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, relativa ao 

exercício financeiro de 2013, para novo exame face os elementos e justificativas 

adicionadas ao processo pelo interessado. 

A análise anterior realizada pela Coordenadoria de Fiscalização 

Municipal, já em sede de contraditório , resultou na manutenção de irregularidades ou 

ressa lvas, razão pela qual retornam as contas para reexame, tendo em vista os novos 

fatos apresentados, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na Instrução 

anterior , e as novas conclusões resultantes da aná lise técnica. 

1 - APONTAMENTOS DO PRIMEIRO EXAME REGULARIZADOS ATÉ A ANÁLISE DE 

CONTRADITÓRIO ANTERIOR 

1.1 -DOS APONTAMENTOS SANADOS 

jASPECTOS DA LEI COMPLEMENTAR 101/00j 

• Restrição - Existência de obras paralisadas concomitante à inclusão de 

novos projetos em lei orçamentária ou de créditos adicionais contrariando 

o art. 45 da LC nº 101/00 - Fonte de Critério - Lei Complementar 101/00, art. 

45 - Multa L.C.E.113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4°. 

Item REGULAR IZADO conforme Instrução nº 4322/16-COFIM , peça 

processual nº 76. 

DOCUMENTO E ASSINA1URA(S) DIGITAIS 
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS.NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PBll.CJ8T.Y8Y6.G11E 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

!OUTROS ASPECTOS LEGAI Sj 

• Restrição - Falta da Resolução e/ou Parecer do Conselho Municipal de 

Saúde ou não apresentação de esclarecimentos pelo seu não 

encaminhamento - Fonte de Critério - Constituição Federal, art. 77, § 3º -

Multa L.C.E.113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4° I art. 87, I, b. 

Item REGULARIZADO conforme Instrução nº 4322/16-COFIM, peça 

processual nº 76, páginas 18 a 20. 

2 - REANÁLISE DA DEFESA - NOVA ANÁLISE DOS APONTAMENTOS EXISTENTES 
ATÉ O EXAME DE CONTRADITÓRIO ANTERIOR 

2.1 - DA REANÁLISE DOS APONTAMENTOS DO EXAME ANTERIOR 

[ASPECTOS FINANCEIROSj 

• Restrição - Falta de Repasse de contribuições retidas dos Servidores para 

o l.N.S.S. - Fonte de Critério - LF. 8212/91, LF. 9983/00, art. 1°, LRF, art. 43, 

§ 2°, li. Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4°. 

Primeiro Exame 

A Entidade não se encontra em dia com suas obrigações perante o 

Regime Geral de Previdência Social - INSS, especificamente em relação aos valores 

descontados em folha de pagamento dos servidores , dos quais é fiel depositário, 

conforme demonstrado no quadro abaixo. 

Passível de aplicação da multa administrativa , por infração à norma legal 

ou regulamentar, prevista no inciso Ili do art. 87, em conjunto com o § 4°, do mesmo 

artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas . 

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: 

a) Comprovação do recolhimento ao INSS das contribuições devidas, necessariamente 

corroborada com os registros respectivos no sistema SIM-AM ; b) Outros documentos e/ou 

esclarecimentos considerados necessários. 

DOCUMENTO E ASSINAl\JRA(S) DIGITAIS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Comentários do Analista no Primeiro Exame: 

Neste item de análise, a partir da base de dados do SIM-AM, gerou-se 
falta de repasse das contribuições previdenciárias retidas dos servidores do exercício de 
2013 ao INSS, no montante de R$ 141.671,37, provocando inconsistência em relação ao 
Demonstrativo das Contribuições Repassadas ao INSS (Modelo 22) acostado aos Autos 
(peça processual nº 27), pois, neste não há valores a repassar ao INSS e naquele o 
montante é de R$ 141.671,37, conforme se pode observar nos demonstrativos abaixo 
transcritos· 

Mês Contribuição 
Janeiro Servidor 

Fevereiro Servidor 

Março Servidor 

Abril Servidor 

Maio Servidor 

Junho Servidor 

Julho Servidor 

Agosto Servidor 

Setembro Servidor 

Outubro Servidor 

Novembru Servidor 

Dezembro Servidor 

Soma 

Reqime v/Retído 
RGPS 327.673,57 
RGPS 326.372,62 
RGPS 328.182,71 
RGPS 336.830, 12 
RGPS 350.022,28 

RGPS 349.113,30 
RGPS 441.406,73 
RGPS 356.642,63 
RGPS 361.429,47 

RGPS 369.879,51 

RGPS 369.493,08 
RGPS 803.995, 16 

4.721.041,18 

lNSHlUÇÃO NOllMATlVA 96/7014 
t\10DELO 22 

'ild.:>1úrl1Jli•t.lU""11 
R°f"Att'!OA\.,.;.,. 

li4cc#i)M 
iHfk{;~:.-;»J,._fQ ... 

~;;o) 
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v/Reco/hido vi Dite ren ca 
305.975,30 21.698,27 
348.400,32 -22.027,70 
300.797,78 27.384,93 
375.011,48 -38.181,36 

338.144,50 11.877,78 

377.548,41 -28.435,11 
361.969,41 79.437,32 

335.352,74 21.289,89 
354.199,27 7.230,20 

370.305,78 -426,27 

517.073,69 -147.580,61 
594.591, 13 209.404,03 

4.579.369,81 141.671,37 

(- ~J-) 
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Os esclarecimentos constam às páginas 2, da peça processual nº 89. 

DA ANÁLISE TÉCNICA: 

A análise realizada por meio da Instrução nº 3012/14 - DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 39, apontou restrição no item em razão do não repasse 

integral das contribuições retidas dos servidores para o 1.N.S.S. 

Em sede de contraditório o responsável apresentou esclarecimentos que 

foram analisados por meio da Instrução nº 4322/16 - COFIM - Contraditório, peça 

processual nº 76 , permanecendo a restrição, tendo em vista a ausência de documentos 

comprobatórios 

DOCUMENTO E ASSINA'1\URA(S) DIGITAIS 
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Nesta oportunidade o responsável pela Entidade manifestou-se à peça 

processual nº89, página 2, nos seguintes termos: 

Rr!lrlf~o - f~lta de R"P"''" d~ <011trlbuiçfie< rotld~$ dõ, Scrvidorn1 
p.;ira" 1,N.S.S, - Fonte de Crlti!rla- Lf Blll/~1, lf. ~983/00, otl 1~, tRF, ~rt. O,~ 2~, 11. Multa LC.f, 

11J/101S, a•t. 81, Ili e/§ 4•, 

A~~Hl~~o - f~llii d~ repo.s•e de to111tfbUlç/ic< patronal< para a IN5S.

fonle de ~r;t"'1o - LF9212/!IJ e lnstru1~0 Normo!lv~ lltB g1J/llla9; Mult~: lU 113/2005, art. 87 Ili, 
•/§<)O, 

[m ;;.,:rns~ • docum~nto\iiO Qr.via!la no proc~1•0 de prim~lr3 ilo~J!se ;·er1kJmo~ ~ue ., guio< 

dR GPS com•< dovld;is ~utMlka1õ~s nfo ~•lov.w1 a!l>«d~' a dorumann1çiio er,v\•da ~<l r,mto\;o do 

dcf~9. do•la formo en~•minlrnn'O• lebel~ e'•bOr<!!la p~lo deJ><lrt~mcmo de lOnlabilidatle com º' 
volorés men1al1 de re1ençll~1 ~ VóllM~S ,'fo O~liJ:ii{Õeo p~!rnnílh, ç,m10 lamLo!rn os uolore1 ret.olhitbi. 

lfl•túllM root~ndu rclílçiio da on>penhos orç~mant,irlos, r•lauhio cnm~ndo º'''ª'º'~Ide relcoçõo; e 

~• goln1 mmorovandn ov•lorrn11I do rnwlhimanltl tom a<'""' <lnv1•;~1 oute-1tbçí!o< 

D0<1i lnrmo l!11iramo1 cvirlemiar ~u~ •l> Víllo,e< C>po<lo• "° t~b?.I• do pagim; l e p•gln• 5 ila 

ln•tm1âo n• 43ll/l6 - COfl\JI - Contraditório 11.lo .:nndl1 rn111 a rE•Hd>do do< vMorns 1~tl6"' e 

rcrnlhldol ~~lo Munlti<I d~ Pom Blom:o, <elldtl os va~n•e< <orreto< dcmOJ1$l1iol\\1 na dowmont~>ào ~m 

M>õW. CM10 lornbé~1 pocie 1~ verilit:r< na t•bol• Ca png!oa 6 ~a lnst1·,;ilo n~ 4Jl2/1G ood• 4 

áemonslr>.dn <l! ~~lorP.l da Contnbuiçfo f'at<on~I. ond~ o v~lurdevido <I~ ob·iga;ii"I p~lrOn•i> n3c dio 

rer()ll1léo! d~n!('{} dom~• rn•1e1,1~. o •lrn :~colhidos ue a dot~ ~o vontlrnentc da GPS, ou >Cja, rnc~;hido 

mi mõ> <'>€lllfito. •10 ro1n do mb <lo J~oeiro os valores 180 •ecolhl~M no m<\< do !evetiito ~~"impor a 
oi domai< meses. 

Já, o senhor Augusto Zucchi, Gestor das Contas, manifestou-se à peça 

processual nº 100, página 1 a 3, nos seguintes termos: 

Item 1 

CONSTATAÇÕES DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS FJNANCERlOS 
Re3trlção - Falta de Repasse de contribuições retldas dos Servldor&s para o !.N.S.S. 
Fonte de Critério - LF. 9717198, LF. 9983/(10, art. 1~, LRF, art. 43, § 2°, li. 
A Enlidade nao se encontra em dia com suas obrigações perante o Regime Geral de 
Pre~klência Social - INSS, espec"ificamenle em relação 11os valores descontados e1n folha de 
pagamento dos servidores, dos quais é ílel deposilário, conforme demonstrado no quadro 
abalKo. Passivei de epHcaçllo da multa admlnistrallv1:1, por infraçilo a nonna legal ou 
regulamentar, prevlsla no Inciso Ili do art. 87, em conjunto com o§ 4º, do mesmo arllgo. da Lei 
Complemen1ar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Documentos 
mínimos necessários em caso de con1radi1ório: a) Comprovação do recolhimenlo ao !NSS das 

"" contribuições devidas, necessariamente corroborada com os registros respectivos no sistema 
SIM-AM; b) Outros documentos e/ou esclareclmen\os considerados necessários. 

Oocumen1os mlnimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação do recolhlmenlo 
ao INSS das contribuições devidas, riecessaríamente corroborada com os regis!roa respectivo$ 
no sistema SIM-AM; b) Ou1ros documentos e/ou 
esdareclrnen!os considerados necessârios. 

Dos l!e11s 1 e 2: 

E
0

m analise aos Itens 1 e 2 do apontamento do Tribunal de Contas do Estado d 
Paranit, alravés da analise de prestação de contas de 2013 do Munic_JpJo de Pato Branco 
Res/ · iio - Fa//a de e a se de conlribu s ral/d s dos Servido li o 1.N S.• 

Bes/liciio - Fa//e de rapasse de oon!ribujcôes pl'llroneis pera o /NSS analisamos novamente os 
arquNos contábeis referente ao exerclclo flnancelro de 2013, ~esla forma elaboramos o 
demonslralivo "Tabela 1" que segue em ane){o, com os valores do base de calculo, valor re1!do, 
valor patrona!, como valor recolhido e as dalas de recolhimento comprovando a igualdade en(re 
os valores relidos e recolhidos e lambém as valores pafronaJs devidamente recolhidos dentro 
de suas resped1vas coinpeliincías. 

Em anexo !ambém enviamos os relatórJos slnlélicos das folhas de pagan1e11lo 
referente ao exe_rcfclo de 2013 demonslrando a base de calculo de JNSS para cada mês, como 
la?1bém a refaçao de empenhos orçamenlátios e empenhos exlra orçamenlário demonslrando 
a igualdade enlra oa valores a recolhidos de INSS e 1ambém as gulas de recolhimento da /NSS 
devidamente aulenllcadas. 

Outro fato que devemos levar em conslderaç~o para analise do recolhimenlo regulw 
do INSS é a Certidão Negativa dê INSS junto ao órgão oompeten1e, e qual segue em anexo, 
dewonslrando a inexisl(jrjc/e de débitos do Munldpio de Palo Branco junto ao órgão de 
arrecadação. 

Assim, faca aos documan1os encaminhados a este Tribunal e considerando que as 
vala:e$ to1ais devidos ao INSS foram integralmente recolhidos, requeremos que este Item da 
analise seja considerado regular. 

DOCUMENTO E ASSINA!ii-JRA(S) DIGITAIS 
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Nesta oportunidade o responsável juntou aos Autos, peças processuais 

nº 94, 95, 97 e 98: 

a) Relação dos documentos extraorçamentários e empenhos emitidos por competência, 

b) SEFJP, por competência, 

c) Demonstrativo da Folha Completa-sintético, por competência; 

d) documentos relativos aos pagamentos; 

e) Demonstrativo dos valores devidos e recolhidos: 

Tabela 1 

DEMOllSJRATIVO Of VALORfS DEVIDOS E nl:rotHID05 AO RGP.I , ANO lOll 

l•«"••i"'-"'' w"l""'" (o'>l-·.Otl<,;r, T"-l<n••.<µo ,~_.,,,,..,,, 

''"'"' ~,;'~" ''"''"! "'"''""~<li 
""'"""'!.Jl<r v.lotln•~""IIJI n"'"'º"·"•"·' 

Wl ·~ "11(!\tl -~ ". >ON,l' ·~ m:13..:_'~~-"!"1,, llOHn •! lllWOól •! 11llm~: ·~~),)OIJ - •s 

:.~"-~; ~~~~~ ~-!~:-~: ;-~~:---::.~~~ :-~~ ~::~· ~-
\!.·~ •Gtl H J iro 111.~l ,, l)):fü)] •n~';1;11 " '~•P< t; .1~)'.l' '<S 111m1J 'l •1111:,11,; 11m;~ '.,_· ~•-m_.m~"+"~' -~'-t-==-t-~--i 

''"' "" 
,, •mw,u: " "';m_rn )Q(><.)J)) " 

"'<'\ " ••ll•l'~' " imm<: lM!;!OU " ·-
'''· fi'; " HlH<~.N ,, IH>JJUl ;,0;w:;11 <J _ _______;;_ 

"""' «;<; " •mm.Oi< " Ull.I< " !01>!.' " 1;·..,11 " 11i:rn_;; )~lr.il~tl " . 

''''""'· «'l 'l uon11;; " !''.!.'" 1l ., 1!\,.,l_fl " rn:oHp ·~'l:i!fü '; •P• 
:''·"' im " •m.1n;,; " •IJ,',1' " ·~;u; " j)(,U))i " w~mµ t:\'l\!::it; 

11\-H>i." wll;:m " 
~-1cq~==p...~~1~=10-~='f"-'!~l,l !~0;1.1J ~:!.~~-!"~.!"ic"~~'"-1-"~~~-·
.. ,,.,,., 1.;;1 >.l •MtJ!~1~!; <M.11_:1~~~~~ ";'~'-'~.'~•-c=~i-~=c+~-~ 

:;..,~.;., M'l •l •mm;;•; "~o.:• '4 ""'-'; 'I ""'"' >! l'""'rn 'i '°'"°·" '! •"lmJ' ,1 1mm.•1 N%m1 

" •lJI 

li <lllHl!l1 lj llltl.1~ O.S lllll.11 '1 'llllll!.F •$ 11\Jtl<ll/J •l !~Ul,il I! 1!.111'11.11 •! iOIHll." 'i 

Observa-se que não consta dos documentos apensados aos autos o 

documento "base da folha - SEFIP", mas somente o emitido pelo sistema folha. 

Os mencionados documentos foram analisados por meio de comparação 

dos valores da SEFJP x valores empenhados x valores pagos e constatou uma pequena 

divergência, situação que ensejará a ressalva do item. Anota-se que este item de exame 

foi analisado, juntamente, com o item que trata do repasse de contribuições patronais 

para o INSS, por estarem vinculados. 

DOCUMENTO E ASSINAIÍilJRA(S) DIGITAIS 
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: !J[M()l;~IllM l'üllM;n\IPA,l!'li' 

wmpe1én)(;li:1 ;-p /'U!J - -- :-~!~i lü·J.if-1\1 l'.él.ii '><llll.\ 11 l'.h\,Í" ''l\!i:IH!<ov-11:• fl,~J;•-U-1 atai Patronal SER outrnscomp Ji'llf(\idl(J -- (\Jl;i i l'i\-"IY<pi\1) 
. 

1ar.;13!94. pág. 5 ' 331,112,94 331.112,94 784.783,H U7.l34,86 911.916,00 4.0ô9,S7 1,247.07tl,81 

fev/l3(9.J.- pág. 11 :lAlf•.JJ',,I~ 296.68~,81 296.6M,81 695.554.33 112.679.SO 808.234,H S.079,75 1.1l2.991l,69 
mar/13;94. ná•. 17 lH)ii.•l·M,11 323.997,93 464,50 324,q62,43 757.501,26 124.535,20 B!H.615,.16 105,57 844,60 4.039,87 1,2U.2118,93 

abr/B\94-pàg. 24 ':l.<J~i),µ,97,~1 334J)82,13 771,26 ~34.853,~9 793.039, !9 !28.472,34 9H.S11,S3 !JS,29 1.402,35 4.oas.a1 1.2M.982,5l 

l-~ill/!3i94·pá~. 30 ·U·J'.'Jl8·J.4D 341.699,23 1.(lH,12 342.772,35 829.412.~6 134.~M,38 96~.777,74 209,G.f L9~.h!!. _ --l.0>9,37 1.312,750,79 
jun/13'94- p~Jl. 35 4.J•;J .. j JJ){; 343.712,05 1:!57,81 344.569,86 831.8M,49 13~. 7~2,37 966.628,86 l94,9"6 1.559,68 1..'112.953,36 
)u!/B>94·p~l '1.!T!.l(M,(!1 353.1~6,37 LJB9,03 354.33S,40 849.376.20 137.679,94 987.556,14 2J0,23 1.161,89 4.039.87 1.348.363,53 

ago/13]94· pág. 45 ·1.?·lô 4~J.fJf, 350.849, 70 350.849,70 849.213,44 137.572.57 986.786,01 3.079,75 lMS.715,46 

1e1/!3!9~- pág. 50 •l.l'!l.HJ,\1~ 3SS.795,87 1.040,H 356,836,14 862.189,11 H9.6H,63 1.00J.863,74 236,45 1.891,67 1.::lG0.8J8,10 

Ollt/f3!94·páe. 54 '1.211.•hi~,S! 356.4~!,76 959,21 357,400,97 856.SJS,67 138.823,57 !195.7S9,14 213,01 1.744,09 4.0~9.67 1.359,162,111 

n~~JJ3!9~-P<it. 62 •1.J.\;ó/lf.<,,I/ 363.148,95 .,as,n 364.137,17 S6SA99,li5 140.596,94 1.009.196,59 214.60 1.796,83 ·l.039.87 1.319.a95,o6 

dez/B194-ná~. 70 ,LJ(!l.i();\,Bl 394.230.42 929,42 395.159,90 941,763,96 
-~· 

152,565,76 I.094.129,n 211,25 l,690,04 12.119,62 1,503.510,SJ 

B/l3°·94-pág, 7l •Lifül..l!l)Ji'l 364.490,31 364.490,31 BSIJ.371,C-O 135.732,lO 99S.ID3,JO 1.359 •. ~93,41 

:5oma 4.509.392,57 8.271,00 ~.517.66~,57 J0.787.006,30 1.747.494,% 12.Sl4.SOl,l6 1,846,00 1~.042,]4 56.558,21 17.115.613,38 

; H.44t>,S5 

'·'"·-···· ' .... ' ~:r1,,\·F 52,75 '·'"l'"nl;ad<> 12.534.501,17 76.611J,74 

'Nota; não (Oíl>rn d~ SHIP·PP 94 Ba1~ füll;a ,11fe1~n~a \Bf!p ~ ernpeflhCl/doctos eMr<11 0,01 ' ;"L' ,., 

lONffRENCIA CüMPROVANTE DE PAGAMENTO 

competên! ( f j'E~\\.'ljHh) ·Sal. Fam tt Patrona!·liq. n serv+patr. Llq comp. Pgto PP Pagto diferença i•,\i d 

jan/13.: 1.247.070,81 23.011,79 892.946,0B 1.224,059,02 
1
94-pág, 6 1.224.059,02 19/02}2013 

fe4l3i'., 1.112.998,69 22.431,85 793.882,03 l.090,566,84 94· pá~. 12"13 1.090.566,84 19/03/2017 

mar/13 1,221,288,93 21.S4B,77 874,877,H 1.199.340,16 94"oág.18 a lO 1.199.340,16 12 não legível e 18/04í2013 
abr/13 1.261.982,S.:J 31.663,90 . 895.41.i!t,14 L230.3Hl,6J 'J4·pág.1S e 26 l.230.318,63 l7JOS/201:!· 
rnai/I3i LJ12;1so,19 30.30.t,44 939,674,00 1.282.446,35 94· Já~. 31 1.281.446,35 12/06/2013 
jun/13° 1.312.953,36 26.142,64 942.240,86 L2B6.810,72 94-pág,36e37 1,286,810,72 1~ não legh1el 16/07/2013 
jlll/13) 1.348.363,53 25,351,10 968.677,03 1.323.012,43 94·Pág,42e<l3 1.323.012,43 18/08/2013 

ago/13; 1.345.715,46 15.862,84 979.002,92 1,329.852,62 94-oág.46 1.329.852,62 18/09/2013 
se!f13i 1.360.828,10 17,575,71 986-416,09 l.343.252,33 94· pág,51 l.34o.r..S3,84 3.163,49 18/10/2013 

·--~~:v13; 1<'359.162,18 20.082,19 981,679,0Z - 1.339.079,99_ 94-~Se57 ·-- 1.339.079,99 20/l~/201~ 

nov/13 1.379,395,06 21.520,44 993,737,45 1.357.874,62 9"4.
0

pá&.6~ i.357.374,62 l6/i2/20lJ 

dez/13 1.503.-510,53 2B.760,46 1.079.59-0,17 1.474.750,07 94-pág, 71·75 1.474.750,07 lifl'df.'HV, 

13/13', 1.359.593,41 21.608,63 973.494,47 1,337.984,78 94-pág, 78-79 1.337.984,78 20/12/2013 

' 17.125.613,38 306.164,82 12.301.682,99 16.819.348,56 16.816.180,07 3.168,49 

' 

DA MULTA: 

Embora as justificativas e documentos apresentados pelo interessado não 

permitam sanar integralmente o apontamento de irregularidade, possibilitam justificar em 

parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, 

considerando as disposições da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, igualmente, 

afastar a multa antes proposta em relação a este ponto. 

Conclusão: RESSALVA 

DOCUMENTO E ASSINAJuRA(S) DIGITAIS 
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Restrição - Falta de repasse de contribuições patronais para o INSS. - Fonte de 
Critério - LF 8212/91 e Instrução Normativa RFB 971 /2009; Multa: LCE 113/2005, art. 
87, Ili, c/§4°. 

Primeiro Exame 

A análise evidenciou falta de pagamento de contribuições . patronais 

devidas ao Regime Geral de Previdência Social - INSS. 

A inadimplência sujeita à multa administrativa , por infração à norma legal 

ou regulamentar, prevista· no inciso Ili do art . 87, em conjunto com o§ 4°, do mesmo 

artigo, da Lei Complementar Estadual 11 3/2005 - Lei Orgânica do Tribunal. 

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: 

a) Comprovação do recolhimento ao INSS das contribuições devidas, necessariamente 

corroborada com os registros respectivos no sistema SIM-AM ; b) Outros documentos e/ou 

esclarecimentos considerados necessários. 

Comentários do Analista no Primeiro Exame: 

Neste item de aná lise, a partir da base de dados do SIM-AM, gerou-se 
fa lta de repasse das contribuições previdenciárias patronais do exercício de 2013 ao 
INSS, no montante de R$ 1.070.860,50, provocando inconsistência em relação ao 

Demonstrativo das Contribuições Repassadas ao INSS (Modelo 22) acostado aos Autos 
(peça processual nº 27), pois, neste não há va lores a repassar ao INSS e naque le o 
montante é de R$ 1.070.860,50, conforme se pode observar nos demonstrativos abaixo 

transcritos: 
Mês Contribuição Reqime vi Devido v/Recolhido v/Diferença 

Janeiro Patronal RGPS 911.917 ,63 0,00 911 .917,63 
Fevereiro Patronal RGPS 808.234,12 911 .918,00 -103.683,88 

Março Patronal RGPS 891.836.46 808.234,13 83.602,33 
Abril Patronal RGPS 921.511,55 924.983,53 -3.471,98 

Maio Patronal RGPS 963.777,75 920.123,61 43.654 ,14 

Junho Patronal RGPS 966.628,86 959.470,21 7.158,65 
Julho Patronal RGPS 991.739,34 965.180,32 26.559,02 

Agosto Patronal RGPS 986.786,01 977.415,91 9.370,10 
Setembro Patronal RGPS 1.003.400,56 988.498,94 14.901 ,62 
Outubro Patronal RGPS 995.330,78 1.004.370,16 -9 .039,38 

Novem bro Patronal RGPS 1.009.196,60 997.197.49 11.999,11 
Dezembro Patronal RGPS 2.089.432,85 2.0 11 .539,71 77 .893,14 

Soma 12.539.792,51 11.468.932,01 1.070.860,50 

DOCUMENTO E ASSINA&JRA(S) DIGITAIS 
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INSTllUÇAO NORMATIVA 96/7014 

MODHO 22 

OLMONSTRATIVO OA'l CONnr~nu1Çô[:S fUPASc~AOf~AO INSS, j\ QUAlQUER lfllJLO 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO E STADO DO P ARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às páginas 2, da peça processual nº 89. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

A análise reali zada por meio da Instrução nº 3012/14 - DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 39, apontou restrição no item em função do não repasse 

integra l das c::ontribuições patronais para o INSS. 

Em sede de contraditório o responsável apresentou esc larecimentos que 

foram analisados por meio da Instrução nº 4322/16 - COF IM Contraditório, peça 

processual nº 76 , permanece ndo a restrição, tendo em vista a ausê ncia de documentos 

comprobatórios 

Nesta oportunidade o responsável pela Entidade manifestou-se à peça 

processual nº 89, página 2 , nos seguintes termos : 

llUlllfJO - Jalh do ll:tpnn de contrlltulfÔt' l Ulldu dM S~rvido1.u 

pua n 1 IU.S.-f ont• lft (!ltlrlo- l J 12U/t l, lf, HU/00. ut t•, t lU', 1rt. O, f 22, N. Mult.-LC.t . 
IU/ZOU, t rt.11,lle/i.-•. 

ll.11111, 10 - f11ta d•ll PU JC d • cont11W~&c1 pJllOHh Jllll o 1:4U , 

fcintc ... a lttrta - li tlU/'1 • 1n1tr\lfi o ftOfM•I"'• IUI t 11/lOM; Mulh ; 1a 11 J/ 200S, :llL 11 111. 
r/I •~-

Cm 1ti:j~r • c!«Umtnu~·Jo 111\'lldl ro FIOU IUJ dt piWnc"• l11.l;Y! \'1t1r.uri•nt t;L!I!' u C'-'fu 

rf~ Grs toin u drAJu • 111i&:uir ... l<bc.1 t:l o u tiv•rn arh.ttlu • úonim1nl•~~ 1n.lri11d• "º p ouu3 ik 
dctu.1, ckis1t !01"m1 t:roC.frW!lwn·-.n t1Uta t '1.tortjt PtlO litpari.rr.c.n~n dt rDf'!f.ablMdadf: com os 

VI.O.IH m1trm1ls rit 1tlf"':ÕU li' vf!OIU ck nli1lt;1t&cl1 p11mnalt, wrtll't t11nt..lrt1 01 •11rc.ru 1t~!rit\!01• 
lt l11ó1lt11 tMlt11do ul~sJo do f'l'IUl\l':tJs Otflfl"'4r:Urlru:, r11ittfb <-')lllenóoos ... .a'orn J ot 1ch1~Cu e 

., '"'º CCMIPfO'.'lllt!:i o v•I~ llll• I cio "'-ml'.l·n•n10 CXl"1 n \UH de'ttdH MUtr.rtk1çi5ts... 

Dom lfl•m.1 hlllum:uo~\Mncb1 Q'JltOt.,,.1oiu upostin nal.lwladlJ'lckl1 2 e ri;tllnl 6d~ 

lr~u~.Jo n • •Ull/!15 - tofft.' - C...'1lr1Ct:ónr. n~ c.cr.dlt 111m • tH Yd;l!.e dos. \•1ln1fiS 1tt)dcH e 
1uoL"i\dc1 pelo Municio :lt P.1:0 Oranui, l t!tllfo º' ,.•'nru !Ofttlcst.ltn'ltir~Omlorn• ~~rnnnla~lo u11 

u c>.o. Con.o t•tn°'m *' s. ~t:llOI "' ubr::!J Q P•&'.tl• 6 "'' 1m;n(lti "' 4J2.J/1ti rwtGe ' 
dcnH>'lntlllo CSVl!IO•t'I daCon1'1t:uftla P111on11, <lfldP.n ~•!or dtvtltn dl" r>!l'IJl1p'lt1 p11ronai111Jo d o 

lt(blh!C:U :lt11t•odo ir.,h Ulfrtnlt, t 1im rec.::tJ,fa1 • tt 1 d1lt do V<tt1~'1\f'llC d• CP5, ov t~;.l, rlto"1id• 

NI •nb 'i'f"intt, M QY-1 do r.th de #ne!iro OI v1lotC. ~J,"' rttl)tltldQ1 "!O ir.ti CIO 1c ... e1ci111 • ~H ,., p1.r1 
111d etNlsmt'°''· 

Já, o senhor Augusto Zucchi , Gestor das Contas, manifesto u-se à peça 

processual nº 100, páginas 1 e 2 e 3, nos seguintes termos: 

lle1112 

RHlrlç io. Falta de rep uu de conlrlbulçõu pa lromi•l• p11r• o INSS. 
Fonta dn Crll 6tJo. LF 8.112J81 • ln•huçlo NormalJ\la do lt~5S 0312005; Mull11; LCE-
11312005, art. 87, IH, cll4'. Font• dt Crti•rlo • lf 821211 1 • ln•lrn~lo Nornu1iva do INSS 
0312005; Multa: LCE 113/2005, a rL 87, Ili. clf "º· 
A 1nilin ev1den:J01.J l:all• de pagamtl'llo de conttU.MJ!ça,n pauonais de•itda' ao Reg:1ne Ge1al 
dt! Pre~fnci• Soc\lil • IUSS. A lnadirnpif,ncb '~etla à mtAta DdJrinlo:taltva, por inl1u.ç.10 ai 
normJ leg31 ou rt.gulOJmtnl3r, Pftoyfc1a no Inciso Ili do 111. 87, "m co1)jumo cem o 5 A•, do 
ir.esmo artij)o, cb Ltl <'..otn0IM1Entar E.i.tadual 11312005- l•i Org~11tco cJo Tribun3I 

Documentos mlntnos n.ctninos em e.aso de conlradilótio. 1) Compc<Naçlo do nicolhlmenlo 
ao INSS dH contribúçl>o• devidas, nece&Hrlamenla couoborada com os registro• respectivos ,,. 
no altlema SIM-AM; b) Oul<os documtnlo1 e/ou 
~sçlareclmen\os conakter1d01 nacessjrios 

DOCUMENTO E ASSINAlíli)RA(S) DIGITAIS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Dos11Ms1e 2: 

~m anaHoe aoo Ren• 1 e 2 do •ponlamenlo do Tnbunal d• Conlas do Eslodo cj 

Paraná, alrnvé• da anolise do proo!ay.io de oonl•• de 201~ do Munlclplo da Palo Br•nco 
@.~ . fDllo (/9 Repasse <Je ÇIJ!llrl!Jvltjj@ ml/rlus do< S~ o /_N_S 

ReS!jdo • F11/1B '!" awasse rle OOQ!abulcl!tt§ pa/10flãis para o INSS analisamo• novamente o• 
orqu1vos con!áb<1cs fofomnle ao e><'lrclc'm ílnanceiro de 201."l e desla lormo elaboramos 0 
demonslfãlwo 'Tabela 1" que segue em anexo, com os valores do bo•e de calculo, valorretido, 
valor palronal, como valor recolhido e ao dai ao do mcolhimelllo comprovando a Igualdade enlce 
o• valores rolldo• e ,..colhidos e lamb@m os valora• patronal• <1evldamen1e recolhidos dentro 
da 9U39 <O•P<lclFVaa compelAndao 

Em anexo lambl!m enviamo• o• rela16rlos slrolélicos das fofha• da pagamenlo 
referente ao axerc/do do 201J demonolrand~ aba"" de calculo da JNSS para Cõlda m<\• como 
l•'."bóm a rala~ão da emponho• orçamonl:lnos a emP<Onhos e~l;e orçomenlárlo d"mons'lrando 
~~~~~~·:n~:~~';:,~~c::~• a recolhtdos da!NSS e lamhl>m as guias do recolhlmenlo rte JNSS 

Outro fato que devamos levor em consiaeraç~o para analise do recothlmen(o ~ 
!&l/'Hiii d a Certidão Neaa!lva da INSS j11nlo ao ó19iio compelenla, a qual segue em enoxo, 
t~::~::•~~i;:::o 8 m11XtsWnc1a de débl!os do Município de Palo Branco jun10 ao óryão de 

Assim, faca ªº' documonJ~ encaminhados a eslo T1ibunal e considerando que os 
valo~e• 1°1•1• devidos ao INSS foram ln1011ralmen1e recolhidos, requeremos que es1e llem da 
anal1Se s•ja ~on•ldarado ~-

Nesta oportunidade o responsável juntou aos Autos, peças processuais nº 

94, 95, 97 e 98: 

a) Relação dos documentos extraorçamentários e empenhos emitidos por competência, 

b) SEFIP, por competência, 

c) Demonstrativo da Folha Completa-sintético, por competência; 

d) documentos relativos aos pagamentos; 

e) Demonstrativo dos valores devidos e recolhidos: 

Tabela 1 

Ol:MOllSlllA TIVO D! ~AtoftfS Df\'IOOS E RffOlHIOOS AO R<iPS • A~O lO!l 

ic:-.~ti.rn 11,~lm!l 

J,., f(lj " l!!!e\111 ,, •m,"l " Hl')Jl' ., llJ;,,),1 ;nm1r " lill\il ., 11>emJ1 " l\llilHI l)jWlJH 

.11;-j f.iif\ " 1mum " )Jl!,10 " lô~,11 •; u.oi) •i Jlill\!) '-' Hill.~ " 11l',!'i,lJ '' l))Ui!,ll ;(,1il'im " . 

\110 f(f! " ll>i!!l.«) " J1l!,% 'l lll!lJ' " Hi lfi )Jl 1; Hlll/1~ " '"~~-~ " !11\!!!N " l-1~UJ-l~ Jl/O'JM! 

,.,J, r.w " ~mm.a " ~m"' 
,, 

" u;1:ul•; l!íil!!l! ,, :•m.!• " JJ)•I)!,;; \} l)UJ;!/1 11,~11m1 ,, 
'·J~' ,_u.L..1 j)!;!(~~) " Jil)J<l " rnw " liH1Ulllf mm." ., H.m_1i " il!HJl,ll " lfül;!?! ;;t~'Ml 

·\;<.~ ri;i: ,, c;u;:~; ., 14!1_'.>l " ! fr!'i.!~ " 011'1_,~[i; W.'..\•-'il " 1\10:>; " 1mum " u:1mi1 lC-ll;i<Ml 

lu,~~·, "'"''f 1il)l1J,!l " !>'.!.;.; _\) " mm11I» ,~:•r.iJ~ •.: l!!l~_IJ " ilN·!!.1-1 " iu:m•~ ;êj:nm 

,,,,~, 1_;;r1 ., l!111!l_lll!! !))',,;; " ·~li.l' •; l!•w:.l1i "\))ll' ;! :..> ~;)J1 " lllólJH,,> !.; :mm;s i:ÇH_'Illl 

l.""''k ~(IS " U)\.-:1!.') ,, <MUI " n1,_r, ., lJlllU\11; P:Gfü() " llll-!<.t •_; HHW,;: " !\!IH!~) J),!lf),lfl 

:,,,.,,~, 

"" " 1 r~:•"i.!l " u~::• " 11.i•_<> l.f Y'-'Hé.•11 '; i'll''-11>1' 1) ali(!~ " 1'1<'!\'(' ., \\•1m1: J'i\l!)'>ll ?.) º~' 
-:..~,, rrfl 

,, 
" " )/.!,;J\jl•~ mwi:1 ,1: llllVil " i})H!l,il ~; L\!7m:; i-~w;iu '~ . 

~!___, ~!!~h!! ~1" _'!,_l.!.,!8;!! .!:!...._!~i11)•l illil.!~!?. o )!ll;/E-1,J! !,L.!!2!;!!~Jl " 1ll!Hll$! :; ~Q) 

Ob1~rva1õo1: 

Observa-se que não consta dos documentos apensados aos autos o 

documento que contém "base da folha - SEFIP", mas somente o emitido pelo sistema 

folha. 

DOCUMENTO E ASSINl$1JRA(S) DIGITAIS 
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTJFJCADOR PBILCJ8T.Y8YG.G1JE 



/ 
/ 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Os mencionados documentos foram analisados por meio de comparação 

. )Cfos valores da SEFIP x valores empenhados x valores pagos e constatou uma pequena 
,..~ ·: 

·., ... ';.··divergência, situação que ensejará a ressalva do item. Anota-se este item de exame foi 

analisado, juntamente, com o item que trata do repasse de contribuições retidas dos 

Servidores para o LN.S.S., por estarem vinculados. 

UEMlifi'ifHr,1 'IODN>O'if!Ji\S!-l!F 

4.039,87 1..247 .010 111 
~,11:~. __2_,l 11':.;~ ~9fi.6e4.61 ---· ~96,6114,111 695.~S~.33 llJ.679,00 808.214,13 
ma•/!3;9->·pâ~.17 J.~H·.ú-H,it 523.997.93 46~.Sú ~24.462,43 767.501,26 12~.335,20 891.836,46 105,57 

l75,l~ 1,4(12.JS 4.ú39.~7 i.261.98) 5J 

-~!/L?d.~:~.:.~~ •UN.~d,iQ_ ~!-5~9.23 1.on~g 842.772,~~ -~-Al2.e5 - .. ~ - 963.777,:t!_ 
)ull/13j94-pé~. 3S •l.l<;/.<IJ1,.'h 343.712,05 857,81 '.!44.569,116 83l.8tl6.49 134.762,37 966,62B,86 !94,96 1.312,953 36 

2()9,64 1.951,19 4.039,87 l.J12,7SO 79 
l.559,63 

oi;o/Hi94-p~o. 45 '' 35(1.849.70 350.849,70 lN9.213,4'1 137.572,57 986.786,01 8.079,75 L345.71S,46 
1etiB\~4-pâ~. 50 •U"°TJ.Xn.n» S55.n5.87 LD40,37 956.1136,14 861.189,ll 139.674,63 l.OOU16J,}4 23ti,45 1.a91.úi' 1.J(ill.828,10 

.-11'.n)94-p~g.41 ;,,):! 3S3:U6,~?_ __2}09:..03 __ J54,'1JS,40 '----,, 349.376.W B7.679,9A 981.~~ -"'c'"~'"'"-~'"16l,(l9. 4.~i39,37_ l • .J48,36J,S3 

soma 4.509.391,57 B.H3,00 4.Sll.~6S,S1 10.101.l){)!i,JO 1.147A94,% n.~H.501,l6 IJM!i,00 15.041,34 56.~SB,ll 17.t15,6H,JB 

' 
!2.SJ4.SOl,17 76.618,14 

!Neta: não rnmrn d~ Sffl!' .. P/> 9~ Base folha O,Ol ~-----·c'c''c'c"---~ 

CONffRENClA COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

rnmpe:tên! l'! (kJVqqhj ·Sal. fam tt Patronal·Uq. Tiseo11patr. llq Comp. P11to PP Pagto diferença Lli·l·\ 

~! 1.:Z47,070,81 201.011,7.9 892,946,08 J.224.059,02 94- pãg_. 6 ___ 1.224.059,02 19/02/2013 -· 
fov/13: l,112.998,ti9 22.431,85 793,8112,03 1.090.565,IM 94. pág. U·13 1.090.566.84 l':i/03fJOl'/ 

mar/13 1.221.288,93 21.948, 77 874.877,n 1.199,340,16 94-pau.!8a20 1.199.340,16 1~ n~o Jeglvel e !ll/04/lOB 

abr/B' 1.251.982,53 31.663,90 695.465,1<1 1.230.318,53 S4·pág, 25 e 26 1.2:10.318,63 17/05/2013 

lllai/13 1.312.750,1!1 30.3N,44 !139.674,00 l:~~'.!_46,35 ~ll2..!.---· 1.282.<146,35 12/05/2013 
·-J-;;õ;·13': L~l2.9S3,36 26.142,64 942.240,66 1.2B6.8!0,7l 9d-pág. 36 e 37 1.186JH0,72 -H não l~gi~el 15,'Õ.7/101_3_ 

)'Jl/13. 1.348.363 53 25.351,10 968.677,0J 1.323.012,43 94- pág. 42 e 43 1.323.012,43 18/0812013 

~go/B; 1.345.715,46 15,862/14 979,002,92 J.329.852,62 94- Eil~A6 1.329.852,fü 18/09/2013 

1et/Bi 1-360.826,10 17.575,77 986.416,0!l 1-343.252,33 94-pág.51 1.341l.C83,84 3.1158,49 18/.W/2013 

üU1/l3 1.359.162 18 20.082,19 981.679,02 1.339.079,99 94- [Jág.55 P. 57 1.339.079,99 20{1!/2013 

nc~j13 1.179.395,06 21.510,44 993.717,45 1.357.&74,62 94-pás. 63·66 1.357.874,62 16/12/2013 

de1/B 1.!10].!110,53 1iL760,46 L079.5!l0,17 1.414.750,07 94-).'.Ílg, 7!·75_ 1.47<1. 750,07 
----'~ 

i) \!i;h'l-: 

13/lJi 1.359.593,41 21.608,63 973.494,117 1,3)7,984,78 94-pJ~, Jr3.79 1.337.9114,78 20/12/2013 

: 17.125.613,38 306.264,82 12.301.662,99 16.819.348,56 16.816.180,07 3.166,49 

' 

DA MULTA: 

Embora as justificativas e documentos apresentados pelo interessado não 

permitam sanar integralmente o apontamento de irregularidade, possibilitam justificar em 

parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, 

considerando as disposições da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, igualmente, 

afastar a multa antes proposta em relação a este ponto. 

Conclusão: RESSALVA 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO Esr ADO Dá p ARANÁ 

COORDENADORIA DE F ISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

• Restrição - Existência de baixas indevidas de contas do Passivo 

Financeiro - Fonte de Critério - LF 4320/64, arts. 87,88,89; Multa: LCE 

113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4°. 

Primeiro Exame 

A análise das contas aponta ocorrência de eventos contábeis de natureza 

patrimonial , para baixa de va lores consignados no Passivo Financeiro. 

Sem adequada fundamentação fática e jurídica, a operação caracteriza 

apropriação indevida de recursos de terceiros, sendo passível da multa administrativa, por 

infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso Ili do art. 87, em conjunto com 

o § 4°, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual 113/2005 - Lei Orgânica do 

Tribunal. 

Documentos mínimos necessários em caso de contrad itório: 

a) Comprovação da contabi lização dos va lores na recei ta orçamentária, em período 

subsequente, necessariamente correspondida com os registros respectivos no sistema 

SIM-AM; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. 

DA DEFESA 

Os escla recimentos constam às páginas 2 e 3 da peça processua l nº 89. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

A análise rea lizada por meio da Instrução nº 3012/14 - DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 39 , apontou restrição no item em função da ocorrência de 

eventos contábeis de natureza patrimonial para baixa de va lores consignados no Passivo 

Financeiro. 

Em sede de contraditório o responsá vel apresentou esclarecimentos que 

foram analisados por meio da Instrução nº 4322/16 - COFIM - Contraditório, peça 

processual nº 76, permanecendo a restri ção, tendo em vista a necessidade de 

comprovação documental. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

Nesta oportunidade o responsável pela Entidade manifestou-se à peça 

processual nº 89, páginas 2 e 3, nos seguintes termos: 

Re.-triç!IP - t>d•tôncl• d• b•i•as ind•vicl'6 do conla< do P•""º 
flnin,o!ra- fonie de Ctílérlo .IJ 4120/M, arll.U, H3, B9; Mu!to, lCJ; 113/lOOS, .n, 81, Ili,(/§ 41, 

Quimo •o 11ponl~menlo d; ~J"~' iMe,,,1a1 d~ cc.,td> 11-:> ~"""" fln~"c"im p~I• ~nlicatle 
reforento• •t•n•l ~ otraoo1 r11 ar dom d• lt) ~.Sll.111,a enH1farlo)L1'(i"(at1 q<> '•~m• cieH• volct i· 
refe!Onle • lt~s l•nton,.ntos w,11ábel< rnoforme demonl!miô •ba1">: 

Oiiili/01/20B 
C-2.LU.LOl 9S.J5 R$ 1 . .397,18 

... 'iiãl;l'iii(fa-120li - ---------·-
!= · l.l.ft.8.lilLSU.'; 1!$ llJ~,fJ! 

1 
Ó~t.o lOÍÍ>-1/21iiJ 
~,. p.u.B.!.íl~ ~~-!~ .. ~ 7.3~5~,0~' ---

----1 

Pore~l Oito< :a~(>rn•ol11; fo1;ni P.\túrnõdo; "" '"' <oo;h!n<i•, co:1l•mve 1~e11c; 

L 

1 
l_ 

~ •• .;;o;;;;~
Do!~ Sl/Ol/2013 
c-:U.UJ.01~9J5 HSJ-'~11,18 

O- l.l.1.11'°2.oo.oo «$ l,:Wl.Ja 

\an1a1Mnto d~ t:!tomo 
Da!~ Olf02/<0ll 
LI-ll,B.ILJ,1)1!19~5 KS2J97,18 
C-U.?.U,02.ôo.oa H$J.l91,1H 

ia"çam~n10 li~-i~i.~ 
Data lS/Ul/2013 
C - 2.l.U,1.úl.99.lS R5100,Gô 
0-U.7.llOl!i!J_O() k$JúCT,t,;I 

Lonç~menlo de Estomo 

Oat~ a1/0l/20ll 
O-:USBl-0!.9915 H$1N,6S 
C-tl7.1l,\Jl.00Ct) ft$J00,68 

~1'"11,ntodc BoÍ,o 
O•l•J!l/04{1013 
O -l.LB.8.Hll.U9.ll K$ 7.n5_01 
e -2_2 7.U_Ol.oo.oo n~ 7-l25,!ll 

tonµomon10 d<> f>1omo 

Dota 02/05/20U 
e - l.l.8.8.l .OL9l.l5 RS J .3~~.01 
0-<.)_7.U.ülúú.f.0 11$1.~15,0! 

1 

1 

1 

J 
l umbi.m cH,m<>I qll• ~<\(Mponh>rM> orn ,., • .,, robt~rlo <on!~ndo n ~l;\!lo ó• (C01a <->nt,ib~ 

d~ âenio"l:••nd<' OI lor>f"''"""'" de d•b!to o <oorlit<> "" d"•i<l'> <•losoti<" e os""""º lon<;OlMnln• 
la111l\én1 f"rl•m 'º' <01\S,lll.1~,l<V., ,·,\l~tP-" SIM-Mv1 

l:n\f~!dnl<> i•"lrlkarnu• o re•fU"(-'<> de' lon\õmon\o\ r.OO\l~l:~i• deocrllo> oçlm• ~'"' !~"" 

foll•J> oon'.fooi< e •on>o~õM\O'llOl\t< a kd,.,,,ento do m~• do SIM-A!~ onrlo '""lodorm•"\' <e 

,.,bGu • b•i•~ ti• fo"''" corr~l> ofo rneno ma•' norn•«Í<io o r~at;,.1iio ~~ l;>nçn•Mntoi rnntiiboil 

ccnbcon~ rmnn•ow;~'' Mi<> .,1umo dos l•nç•menlo•. 

Já; o senhor Augusto Zucchi, Gestor das Contas, manifestou-se à peça 

processual nº 100, páginas 3 e 4, nos seguintes termos: 

Em ª!mr.~e an Uem 3 qu~nlo a lN.s1!/r;1fo - Ex/s1,•uc/<J w hms l!IM@~(>/]li!~ 
d<J__._f?'1Bi!m . .f!!.Wtl!i!llfE., nov~milnle a11afs11rnc1 a S•IUllÇÔO apta~onlacta e em ~~riQcacão ao~ 
tcgt~U01 conlilbeis do exe1dcki rle 20tJ va1rnc.1mos que os va101es epo11la<l<>S einda ~ 5tavam 
cons•gnados, confomie prinl do sistema {Xl11@11111nviad!Js om aMxo, 

º"•!MJmcu qu" ç<mfonn"' defcn enviada anlerlormenle os lançamanloa <Jbal•D 
for<>m ~(eculadoa çon(or"ie suas rogpec!iva• dala3: 

DOCUMENTO E ASSINAJr4iJRA(S) DIGITAIS 

D~!a l1/0l/2013 
e - 2.1.0.a.1.ourn 1s R$2.397J6 
o - ~.:i.1_ 1.2 02.00.00 n.s 2391,1s 

Da1a 0110212013 
U-2.1 6 6.1.Dl 99.15 Ri2_391,1a 
C-2.3.712.02.00.co Ri2:rn1.rn 

Data 2610212013 
C- 2. 1.B B. l01.9S. 15 RS 100.63 
0-2.3.7.L202.00.00 R$100,66 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PBll.CJ8T.Y8Y6.G11E 
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Dala Of/0312013 
D-2.1.8.81.01.99.15 RS 100,68 
C-2.3.7.1.2.02.00.0o RS 100,ea 

Dala J0/04/2013 
D- 2.1.e.B.1.01.99.15 R$ 7 325,01 
C-2.3.71.2.02.00.oo RS 7-325_01 

Data 0210512013 
C- 218.R1.0L99.15 R$ 7.325,01 
IJ- 2.3.7.1.2.0Vm.oo R$ 7.325.0J, 

Entreranto como podemos perceber os lançamentos Uveiam seus lançamentos 
in\'er~os executao'os no mãs posterior, ficando assim o saldo do passivo r~locaào a sua con!a 
de 011gen1, Oesla foram ele1uamos a baixa ~tes valores alia1rés do seu pagamento na data 
d~ 1Sl07/2017 ccrlmme segue no!a de documento eXlrn em anexo, e extrato bancário em 
anexo 

Foram juntados ao processo, peças processuais nº 84 e 93, razão 

contábil efetuado na conta 2.1.8.8.1.01.99.15-Faltas e Atrasos, onde se verifica os 

lançamentos efetuados nas mencionadas contas (créditos e débitos), e documentos 

relativos a regularização do valor de R$ 9.822,87, no exercício de 2017. 

Os lançamentos acima mencionados foram confirmados no banco de 

dados do sistema captador SIM-AM 2013 e 2017, e estão abaixo demonstrados: 

687~2 ;·.\J..J c,1; ;Y1·· 2 Mov!rn~n· 9 Ol!!ro< 

B78l5 J-)l1 'S:,· ·•p 2 Muvlmt;n' 9 Oult<l< 

14196~ ''1' 1'1/ •O!E 2 Movlm,,n' 9 Ol!\fO< e 

U9519 · 'i(, )jl J 2 Movl'1\"n' 9 Outro< P 

/e257ll (;J \ V ',(o!• ô l Movlme"· 9 Ou\10" 

tr<'di1o 

Débilo 
Crédito 

Pébllo 
Cr.Odito 

2.S97,l8 

2,J97,U 

Jíl0,6g 

Hl(!,68 

7.3:/0,01 

1.ns,01 

99~9 EV8il0 A IJ n1ao Lancamen 
2as AJUST~., t () 24371 Tron>fer<li 

9999 EVfNTOA () ti"9H lan'"'"'"" 
ias AJEJSTE5 e (J 709~~ lantoo..en 

999~ EVfNTOA o l3~7SO L•n<Ornen 

9999 EVENTO A O l-IJDS Lm•r·""~" 

9? ou1rn< Re i 3 7 
99 Oulr0< Re 1 3 ' ' ' ' S90U\ro;R" 2 3 l 2 l 

19 Ou!ro'R" 2 3 7 1 :/ 

990\Jho>Re 2 3 1 l 2 ~ 

vlOper .i!.ídEveni_ ~ 'd•Everi ~ · ruEvetl' • 11tldm; ~ · d•Hl~t" ~) ídllpo\ • 'dHlpoi ."·' • ! 1 • '---! i ~ • •: i • -! • ; • 

M372 lt;J;J _cl/''l,'l'i l Movlmen· 1 flnamelr(C Crédito 2.397,18 9999 EVENTO A () 321B6 lan~•men 99 OlltrosRe 2 l B B 1 1 99 15 

56741 )DH :>;/<:>2/13 2 MovJrn<!ff 1 Ftnunrnlr!O Débito 2.397,lB 285 AJUSTES e 34371 Tr~mreoi!> 99 Ollll05 Re 2 l 3 l 99 15 

.B732ô """' 
141965 ;v;:i 
2796CO '"L 
2E25~9 Ou]} 

2i !/!' 2 Movlmeor l finanrnln e Crédl!O 1()(),68 

(<!/ •oí/1-: 2 Mov!men· 1 fm•ncelr<D tl<'bi(O lúQ,M 

JP; ,,;/1.'< 2 MoVimeff 1 flnancelnC CràdHo 7.325,úl 

'J:!/'1"•' t:i 2 Meo~im~n· 1 Financeh< O Débito 7.325,úJ 

~,-_ro~ /'.)'; !'''··"' LMº"'' 'º""º' e Cfoidno , ">'i'' ]M '"("';• 

4-;'.jM n,,;;p '"'º"'' l"n•n'-'""º Nh,1n .,,,,,,,., ]!-1º" ""h,;' ,.,., 
._\S';•;J ;>dJ LM°"h lfinon«>l!(( Ct;!~llo •,,;;;-· 7fl2'. '';;;.,l\i'' 

',-, J'< 2 Mor.IF ~ º~"º' !).l~·\o 

,., ,,-,;,-,, 2Mu>ll 1üutooi Cródilo 

l ~\D·•h 9 Cu"º' 
l M'-"•;F 9 C~1'6I 

N~llo 

t••~u~ 

9999 EVENTO A 

285 AMSTES t 
9999 EVENTO A 

999!1 EVENTO A 

56913 L~nç~rn<!n 

7(11B3 Uinc•men 

l39790 Lancanrnr> 
141275 Lanrnmen 

~1 !O'!)C..l~ [1c,c.ln>e~!o.l Ct< -'~ O<J!rM Ro~I 

~, 197'0f,/;~ """"""'~tn•D~ '"Ou\rc.<RO~t 

197'líl09 lA"<ini•~lnn n< •• o,.tro< n~:.I 

21 !971'00 l••><>moclo • ü• •~ º""º' R•n• 
17 ltt7BO~ta~c"n~Mo•Ç" •> (ho"~'R•~t 
27 rn7HD7 l"""º""'º' [•O "J 0u]<U5 íl~ij• 

27 J~lllü7 l"'""'"º'º • C« "J Ow<" íl•R• 
Z7 J~7Hn•to""m~'-'º'"e oJ Ou"u'll•~i 

11 J"7!l08 '"""'"""'º' ~" 9J Ou;io;R~~' 

99 Outros Re 2 a l 99 15 

99 outrosRe 2 a B t 1 ~9 15 

990u\rosRe 2 1 3 e 1 t 99 15 

990,,trnsR" 2 i a 8 l 19915 

I' U O O ~ Oll'l'<>N'lllU!>A 

f o o o "m~r,·m•BHIOA 

··' '°ºO O r,FAO.JAl•AT•A 
270 O O í;(U.C/•:;10·>.' 

~-10 O O DCê!'.C/('.Jl1..:· 
(·0 o oVMor.ÇAOPAT 

O O O Ré((IT" A r.;;Al 
G O O RE~(!T.\ ílO,\l•~ 

t> [.!;Pc,1@•UOA 
OCO.SPC)N'.MH),) 

Face ao exposto o item poderá ser convertido em ressalva, tendo em 

vista a regularização ocorreu em 19/07/2017. 

BALANCEH CONTÁBIL MENSAL (SOMENlE COM MOVIMENTO FECHADO/JÁ ENTREGUE) 

DOCUMENTO E ASSINtlfrVRA(S) DIGITAIS 
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BALANCITE CONTÁllL MENSAL jSOMENTE COM MOVIMEJllO FECHAOO/ JÃ EJllREGUE) 

124ll MUNlcf PIO OE PATO BRAtlCO Mis:12 Ano: 201! .HUAUlA BA!ANCETI 1 
COXJÁllL 

!<-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'- - ~~ -

!•Oi~JJ 

DA MULTA: 

Embora as justificativas e documentos apresentados pelo interessado não 

permitam sana r integra lmente o apontamento de irregularidade, possibi litam justificar em 

parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressa lva e, 

considerando as disposições da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, igualmente, 

afastar a multa antes proposta em relação a este ponto. 

Conclusão: RESSALVA 

• Restrição - Contas bancárias com saldos a descoberto - Fonte de Critério -

LF 4320/64, arts. 89 e 105, § 1°; DL 201 /67, art. 1°, V; Multa: LCE 113/2005 

art. 87, Ili, c/§ 4°. 

Primeiro Exame 

A análise apontou a existência de contas correntes bancárias com saldos 

a descoberto, conforme a posição a seguir. 

A ocorrência caracteriza, em tese , descontrole financeiro e sujeita à multa 

administrativa, por infração à norma legal ou regu lamentar, prevista no inciso Ili do art. 87, 

em conjunto com o § 4°, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual 113/2005 - Lei 

Orgânica do Tribunal. 

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: 

a) Esclarecimentos das causas do saldo sem cobertura ; b) Outros documentos e/ou 

esclarecimentos considerados necessários. 

DOCUMENTO E ASSIN~RA(S) DIGITAIS 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PBll.CJ8T.Y8Y6.G1 IE 



TRIBUNAL DE CONTAS DO Esr ADO DO p ARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

BANCO AGÊNCIA CONTA DESCRIÇÃO SALDO 

104 2658-1 114-0 CEF Aplic.C/ Outras Taxas -392.999,64 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às páginas 3, da peça processual nº 89. 
. . 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

A análise realizada por meio da Instrução nº 3012/14 - DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 39 , apontou restrição no item em função da existência de 

contas bancárias com sa ldos a descoberto no enceramento do exercício. 

Em sede de contraditório o responsável apresentou esclarecimentos que 

foram analisados por meio da Instrução nº 4322/16 - COF IM - Contraditório, peça 

processual nº 76, permanecendo a restrição. 

Nesta oportunidade o responsável pela Entidade, senhor Ivo Polo, 

manifestou-se à peça processua l nº 89, página 3, nos seguintes termos: 

Rtllll1io- - Fonte de Crilérlo-lf 4l20/61,ail1. 89 e 101, § Jt; Ol 

201/67, 1rt. 11, V; Muh1: lCE lll/lOOS arl. 87.111, c/§41, 

Em ir.füe 10 1pon:arr.1nlo Jtln;a cl11da, ytrifumos llOl'lrie.111 11 concfü16u b1ocl111s 

reanudn !m ll/ll/iOB n1 ccnti b1nw~ lll·O -CU, <onf01m11e1ui nb16';o d!:l'Otlllr1~bt1 rr.i 
a~e;o, nr1d; i1 contilia1ô11 b11~i 1ill 1 serem 1111í:ad11 ~io 111nsler!rui11 i111 l\lltras roo:es 71 

U(!ltlOI. (f'tf'(l ., Íl•r;:u lilO • ~ 1 1 e!IHlf t1.1h•1 lo•t.nl a tonl• u .. o 4 u ...... 'º"':' bUl(.•tO 

FU\cl'ltt~t • °oolf dt rtít.tlO\ tr.t1 HMo ri.ie o fn~•ufro C: t fr.~G CO<\S·d~rail'lâo o u lrlo 

l':l'f.J~h'o d> <.Ct:11 bu.c.wbí li ,. O 1'nã> 4 p.,1!li-.:t . so1111lo qut-. .tl~fllffrA~ d• cor~'" lnt>C"•1l 1 

FOCt•IA lfl 1tl.tt:ot1 d" lnll o•.-t·• '°"-'' bMU1l1. C.<:::mo po! t'(tlnJllO ., O•l~) l:u.l\:ilJi.t 2~ 'ªr::l .-r 

u too f P\lf.Ul"o t~ 'H/11/20ll d• A~ l.~n.1~1.lO orodt a 1~ç.io •cYU 'ren~.d. j)Or u h ttrfto. 
<0•\11,• t>lo ~c1i• o:ctrMc., llflllf\ «.?n•l11'fl01 •n &nnr. íf'l.ttó•1t1 t1nr1 ukto1 bJ rt< l·~s e~<lel"oll•l1C-' QI 
Hlo~I fUl<1'•~-:. lla.~r.tMl d l.-..J.U. 

O~lltt lb Op(ISt , 1tt•lffi'0trlf' ""' ~'\t•:;i t 1fÓNI) 1lf:1 '*"''• • <oc.Uhlfd;11.d1 da t.h11"•tdsiN 

t!c r•10 J n,_;:•.0110" •"'"-'' Ili Cllrtf1• J cf o t11'1(;.11\ 1r.t ur1lt111 d• lljl f)l,~ictnrl• ' 'll' tl.lb.:>fHiodt 

Ntlr.11 tc110 h t\ctril,. nul t oio d .li (O'l.1.11 bnnf.t Hll-il <ONI """ nlSo d• 1.'72 Ml.lft, ~run 
•~1rt1i11r:u q ,te (\ •P<.n:J1'"tn10 ~rima d!r.t..1il:o "11<1 'ri• {l)r.ti.O:u 1d1> """" ali·•\-'º 1 nMm:r. 1tc1~ 

~cl~O 'fi't OS !1'tll'T\O l!)f,UI\ tt~ll~lt .Hdos t lJnol1 doU•!Ol'IU CO '!tlÇtnltrJO ~ p(:"l l1P"1i0111-.enl1 1;:11o::la 

ê• lamn tnntla. ( Or\Íl)l'IY'ltl JXlllt ltr t.cnu\dt.tdn tlll\ a1iUio1 11,~-tâb.lt de i:fipilõ ,·orir1 Jo ~lf.t-.VI. 

Já, o senhor Augusto Zucchi, Gestor das Contas, manifestou-se à peça 

processual nº 100, páginas 4 e 5, nos seguintes termos: 

Res11iç,lo · C<>!las baqg!rias can solOOs o desa;~ft!J9. 
F{!ti/o do CriMrio· f.F 432/l~! srts Bh 105, § 1 ~ DL20f/ô7 @ri. f' V· Mtriip· LCE 11312005 
ad. 811/f d§f 

Para a conla bancária com saldo a descoberto IJs üficamos que o rnklo da fonre de 
recursos não se apresentava a C'escobvto referida da1a, sendo posslvel ef!tiva.f Iodas as 
cnn~ações pendentes, e assim enviamos em anexo comprovação da realização das 
conciiações confOITlle segue: 

DOCUMENTO E ASSINAlf]RA(S) DIGITAIS 
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PBll.CJ8T.Y8Y6.G1 IE 
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i-º.fil!_ Valor Doe 
12/09/20M R$10.344,49 Extraio Bancário CIC 167-

.Jti09í2õW'--.RS 8.006.19 
o 
Extraio Bancário C/C ª6...:!!.. 

_21/01/2015 RS 432.837 58 Extraio Bancário C/C 
02/01/2014 RS 11.650,56 Extraio Bancário CIC 114-

RS 39.399,50 o 
R$ 34.572,20 
RS 9.718,78 
Total R$ 95.341 04 

31/0112014 R$ 21.808,63 Compensação 
Afaslamenlo Malernldade~ 
Lançamento Conlábil 
Conltalo INSS a recolher 
31/0112014 - prlnt em 

n'1ltHMn 1 4 
anexo 

,., .............. A , - -

l 0310112014 
............. 

RS 29.520,87 ExUalo Bancãrio CIC 7-0 
Conslnnações Çff__ 

17/0112014 RS 128,20 Extraio Banc6rio 

2oiomo14 
17/0112017 C/C 114-0 

RS 44,00 P~gamenlo Documento 
Extra 213120H, Ex1rato 
Bancário C/C 647.177·5 

07/01/2011 RS3.711,56 Extrato Banc;i(io C/C 
127õlii2014 ____ 

"R$'108,43 
647.194·5 
Extraio Bancário C/C 

õãiõt/2017 
624.008-1 

RS 316,29 lrans ferêncla Flnanceiril 
C/C 56.681-0 

" 

_ ~sia for~a cnYllnios em anexo ex~alos billlCários de1nons1'1mdo ,_Âtke~das 
tjlf!raçoe. frtance~~ cooforrne desalo i!Clnta para comp;ovaç.ão da reg~a~ àas 

roncliaçõcs bancárias ct:flfolme l.ern aponlado pelo Tribunal de Conlas do Eslado do Pa1ar.á 
- TCE·Pr. 

Nesta oportunidade, o responsáve l juntou aos autos, peças processuais 

nº 85 e 96, relação de contas bancárias contendo o saldo contábi l de contas corre ntes, 

em 31/1 2/2013, e documentos relativos a conciliação bancária das contas 114-0 - CEF e 

82-8- CEF: 

Buto do <.lo L>l) r<Hi~ 

~l'.'C 'Í(l 4\· ui:.• HHl\l r. 1( ).01 ~ dtt Pntu rt run1.!n 

Cour.:.i l.lo'Jerlello 

Rbti• lt •jo ~ Ocd 1.11)1 c.· loM ( l. t "l:O)t) 

3 f1fi6 e.& c/C :IJltlG-3. r.·. V . l t. 

3Y61 ll.U. C:/.:.!:29"'3l·'1-t. 'ICUD 

3o'n [).f\. c1c~ !Jli:~-1 . t '.l'lt 

.ut6!J a .e. C/C:4Z09~ !>. C/ ~Qv1menlo 

3 013 cs.r. f;/Ct l'f - 3 . Mu Vitrcnlo 

.)$'1" Cr.f" • C/C : l \ot~U. Oul;ro:- 'fur.~:t 

J$"JY n.n . r:/r.1·•M 1 2 - 7 . 1-C.) l . !L 

JUOO u.o . C/C:JS2~U- 6 . t.1;• .v. n . 
JG 6 1 e. a . C/t:.: 1 ti6 l 7 .. (). LP.l. Í':Xl''J l 

J ll82 r:c.;e; . C/C !1'1-'i , 1: s·1·m~- 1w1:,wl o11. 

:l iUi3 IJ . n . C./C1t 1 2.)U-9 . D.l.J.Jplv ::,- 11ac l. 

:l(lO!i CSI:' C/ C.onl.:.11. J 2 o !J11let1· t o 

)UIUi CCT CI t.:unLa Com.:::urnon 

:rnou CIH' C/ l' tH• t tl l'(Jl!I VI óloclo 
311~1 ccr . e /e: 11!1-0 . l 'ur.úo Mun i c l p.i ,,,. ........ l -io!\ CIU' C/ t1o vin-..ont.o C/C: 2~1 ·O 

--3906 t;R r C/ (';on u -11r1. f~o11) 11oto u no. u c, 

.391~, t:lí'r Apllc.ct Out: t· .a~ ·1axa x 

)91& CEr l\p lie , C/C: Ll)-=t l4o v t monto 

4\l)&-J 

~8 :1 1 i l .. .. 

9 J'lY-"I 

1 (ifit "7-0 

51 - ·1 

-. 1 ~ .l(';- ') 

"5-l 

u·1 ~ 9 

lt!i- 0 

1 19"0 

;M l -9 

~;0 1-G 

1 lJ; - C) 

L'1- .l . 

11a l <h:. "º EJ.'.U IC':I"; 

0,00 

( 1,00 

0,00 

o, uo 
!10,00 

!10,no 

IJ , 00 

D,00 

ª· 00 
0, \)0 

º · 00 
o.on 

º · ou 
20, ,., 

~o,on 

:'lo, nn 

º· 00 
l) ,WIR, CiO 

161 . 121, !Jll 

DOCUMENTO E ASSfNJ(i~RA(S) DIGITAIS 

C"o"ll h .'.lt 

n,, , ,·1u CO! tl lll•ll Pl(" .. 1-.,11t:N 

O, ao o.ºº 
o, ºº ü,00 

C,tlO o, ºº 
1!>5.263191 -1 ~~- :?6l, 9 l 

- 6 11, 00 l lE , (10 

- -t fl 2. 6"111, 1- 'I 4llZ . 72il,24 

O, GO n, no 
n, on º·ºº 
n, ou o, on 
o. 00 o,nn 
(l, tl O ll, 111) 

o, 00 o , no 
0, Oll (),IJ{) 

2.1),"fl; 0,11(1 

c•u, 011 10,0U 

~u, OfJ O , 00 

o, ao O,liu 

9 . 6', R, GO º·ºº 
16"/ .1::t 1. 90 o, uu 
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C..-lo:-.. .,.1:04 
l '91t: h .. Dl1•• il,.,llrA.'H 

, ........ 1.1 ~.d•h••ll111C• 

U.W.1('#'11•pr1,l'.U'OOIAl•DO 

''"";i "'5l·( U C)C:IJ·tc-t• fuo.(..ot11{iclililN..i .. ~•..1 

, ............ fl - • 51\lh 

~•nU..1.t"•"nl!~ - ·' t)1.Ut,H 
Dil"""'~-- · _ _. 

Jt•O.MM~a.l• l'""'""' ... M I,_ 

Jlfll/N :I °""""..,but'""'"' ... 1u
U/11ll"l ob.t.:rt-w.l ... ~tM 
l1f1UJ.111-'"'"' ""l!' ""' ... 111 ... 
JIJUn:>u "''""*lrl.•11 

u --• 1lrl- 1 •M lo..,u ...... 1f10.u 
U&.zt O/IUJ<:H toull ftl""(o 

11- o..r ... D.1~ ... . ~, ...... , .. taWM•l• 
11/U/'JOll•'(-~ .... ob .. r:u.... l'Al-1 

l l/!ln.11) ~<du•--• ••-•'"'• ~HU-0 

---·- ··--------
-,,,.,._-~-.. . -.1-1-•.• -, --·- ---- ;;;,.;.: ~ 
----· ----- -

/Ili . D .. "'"'' 110, .. ,, .. 

, ,,.,,c., ........ 11-• 

Ulb: l 1dtllolu•••••t>CiU 

Embora o responsável tenha apresentado o motivo que ensejou o saldo 

negativo da conta contábi l e sua conci liação bancária, os mesmos não têm o condão de 

afastar a restrição, pois resta demonstrado que a conta contábil no encerramento do 

exercício estava negativa, por ausência de contro le financeiro eficaz. 

Observa-se ainda que a conciliação bancária é uma ferramenta utilizada 

para a conferência das contas bancá rias com o co ntro le financeiro interno da Entidade, 

com o objetivo de verificar se está tudo co rreto , e, existindo inconsistências, providências 

devem ser tomadas para sua regularização. Portanto, a mesma deve ser tratada como 

uma ferramenta de controle e gestão financeira. 

Apesar do responsável ter apresentado a conciliação bancária como 

comprovante para j ustificar o saldo negativo da conta contábil, importa em anotar que , 

confo rme abaixo demonstrado, se o lançamento co ntábil estivesse ocorrido no banco , o 

saldo no extrato, també m, estaria negativo, igual ao co ntábi l: 

m~ mApl:c.C/OW!llatil l4l,C~ !30Ui;!,11 !C!Jl.lSJ.l) .;~J~;!M: 0.00 :S4)i)~ ~~:.!:: ~: 97l!.!O 0.00 rnuc 1.m.11 SClJJl.11 ~:1 ·a.~· 

!l ~ (ff tiH~C/W.fürl! · k&.lr ll!lli.íl 1rn1::<,(í ll.lll!~.D l!Cl.111,!i ~.ro Qf.•l 11-0i\\l,!l 11111~.c~ Q,(-0 11í1ll,CI l))!ll,15 O,CJ 11;rnu: 

Ml-1 i!Vi fü(/l.tormrr.:otft:?lM v.00 1.111.iH,ll 6.C4l.!1!01 tmisr·, o.co Q.(G l!!llll' lllllil.ll Q,(~ l.Hllll, 0,00 0,00 tilllil,lí 

Face ao exposto , mantém-se a restrição. 

DOCUMENTO E ASSIN.i(J©RA(S) DIGITAIS 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONiVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PBll.CJBT.YBY6.G11E 
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DA MULTA: 

Tendo em vista o não saneamento do item de irregularidade a questão 

permanece passível da multa prevista no art. 87, 111 , com § 4° do mesmo artigo, da Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 113/05), em face da constatação 

de ato irregular (art. 16, inciso Ili , b) que não enseja a imputação de débito ou reparação 

de dano. 

Conclusão: NÃO REGULARIZADO 

~SPECTOS PATRIMONIAIS! 

• Restrição - Divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos 

do balanço patrimonial entre os dados do SIM/AM e a contabilidade. -

Fonte de Critério ·- Lei 4320/64 Capítulo IV - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 

Ili, c /§4°. 

Primeiro Exame 

A comparação entre os valores dos grupos do Ativo e Passivo do Balanço 

Patrimonial, emitido pela contabilidade, evidenciou discrepância com os números 

levantados a partir dos dados enviados no Sistema de Informações Municipais -

Acompanhamento Mensal (S IM-AM), conforme demonstração abaixo. 

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 

ou regulamentar, prevista no inciso Ili do art. 87, em conjunto com o § 4°, do mesmo 

artigo, da Lei Complementar Estadua l nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: 

a) Demonstrativo individuali zando as diferenças apuradas e os esclarecimentos para 

justificar as diferenças ; b) Comprovação da regularização dos va lores no sistema SIM-AM 

ou na contabilidade; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados 

necessários. 

DOCUMENTO E ASSIN.cilli)RA(S) DIGITAIS 
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Comentários do Analista no Primeiro Exame: 

Diferenças constatadas conforme segue demonstrativo do item: 

u1IHJJi~mmu·.,mr.mmt;11· 
tüHf:lJ!H?.1 V mi11~1 I · ::J::ffT.TjJll l· m~:r.~WM· t'W'l'":r.f'!1:"~"1p!.W .. 1 . , T~t ... 

12433 MUNlcf PIO OE PATO BRANCO ATIVO CIRCULANTE 65.324.596,34 65.302.987, 71 21.608,63 
12433 MUNICIPIO OE PATO BRANCO ATIVO NÃO-CIRCULANTE 343.226.563,91 343.226.563,91 0,00 
12433 MUNlclPIO OE PATO BRANCO TOTAL DO ATIVO 408.551.160,25 408.529.551,62 21.608,63 

i 12•133 MUNICIPIO OE PATO BRANCO ATIVO FINANCEIRO 27.2l!l .098,37 27.387.933,97 ·166.835,60 
12433 MUNICIPlO OE PATO BRANCO ATIVO PERMANENTE 381.332.061,88 381.141.617,65 190.444,23 

12433 MUNICIPIO OE PATO BRANCO SALDO PATRIMONIAL 375-154.961,68 376.312.442,98 ·1.157.461,30 
i 12433 MUNICÍPIO OE PATO BRANCO Saldo dos Aios Polenclals Alivos 0,00 0,00 0,00 

12433 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PASSIVO CIRCULANTE 7.392.325,17 7.370.716,54 21.608,63 
i 12433 MUNICIP10 DE PATO BRANCO PASSIVO NÃO·CIRCULANTE U.286.592, 23 11.286.592,23 0,00 

1 12433 MUNICIPIO DE PATO BRANCO TOTAL DO PASSIVO 18.678.917,40 18.657.308.77 21.608,63 

! 12433 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO TOTAL 00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 389.872.242,85 389.872.242,85 0,00 

12433 MUNlciPIO DE PATO BRANCO TOTAL 00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 408.551.160,25 408.529.551,62 21.608,63 

i 12433 MUNICIPIO DE PATO BRANCO PASSIVO FINANCEIRO 22.109.586,34 22.220.008, 77 -110.422,43 

1 12433 MUNICIPIO OE PATO BRANCO PASSIVO PERMANENTE l l.286.592,23 9.997.099,87 1.289.492,36 

12433 MUNICIPIO DE PATO BRANCO Saldo do1 A101 Potenciais Passivos 0,00 0,00 º·ºº 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às páginas 4, da peça processual nº 89. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

A análise realizada por meio da Instrução nº 3012/14 - DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 39, apontou restrição no item em função da verificação de 

divergênçias nos saldos do balanço patrimonial emitido pela entidade e os dados do 

SIM/AM. 

Em sede de contraditório o responsável apresentou esclarecimentos que 

fo ram analisados por meio da Instrução nº 4322/16 - COF IM - Contrad itóri o, peça 

processual nº 76, permanecendo a restrição, tendo em vista que o balanço encaminhado 

ainda apresentava-se divergente dos dados encaminhados pelo sistema captador de 

dados Sim-AM. 

Nesta oportunidade o responsável pela Entidade manifestou-se à peça 

processual nº 89, página 4 , nos seguintes termos: 

DOCUMENTO E ASSIN.4ttJRA(S) DIGITAIS 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PBll.CJ8T.Y8Y6.G11E 
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Aostriçáa - DNetiinci•n de nldo1 cm quelsqJ«r di11 d anes ou C'upo1 

do balanso patrimonial entH~ ur. dados do SIM/AM e li con~bllid1dt - Fonte d t C.i1érto- l 11I 020/ 64 
Cilphulo IV-Múlta LC.f. l U/ZOOS, u t. 87, 111, c/t 4". 

t:m u1llise ~ o.s valett\ dl) K•141íl(O Pauh:un!•I d..i .-in11t1aoe coimanu! n" po:.glr'l!I O\ da peça 
r.rocQJsu11I nlt 57 e 01 Vllfores .lprcs.:n1Jdo na PilGiniit 14 d<1 lnsttu(lo ov •1:-147/16 COílM, e '":r.IJ~m o 
Ktila nç-o Pauimo11~.1J eml11do f' tlo slnerna S!M·l1M pcrc~bt1nK1s umo1 d1Jtrcph.da c!e valoru t11trt' os 

Yillort~ •llf~~enlítdo na 1tt-.1rlfÇ.1Q no 021/16 COF1M 1: os valntu do ~Ójnço Pauimonbl a:mitidn 
;)trhiS do SIM·;.M. 

OtU• :0<m~ tno1l'lh1h;n,os em an140 nwo bal1n<o puritnonial da cnticítde dt\'9d1rntnte 

oh)tn .. do e publiado com villores id!ntkus iCiS vu;ru do 01t1nço Patnnanial ~milldo a11.avu J!t 

•httrria SIM·Al\4, ond~ sohclt11mos qlH. º' \11lcres apresentados n11 pagin~ H dit l:ntruç.';o n' 4122/16 

d11 COílM J~ja d~\.~0115IJ1m1tlo f: sejl l'l\ <ons•dcrados p:r;;i litíelló!J tht 1náll ~! os valotes 1oro:rc111N; ~o 
Bnl,mço P1it1 1l1U.,nloll e:mltldos ;nr.ivi!~ Uo Slf,J·AM. 

Foram juntados aos autos, peças processuais nº 86 e 90, cópia do 

Balanço Patrimonial e sua publicação, assinado pe los responsáveis. 

Após devida análise restou constatado não mais existirem divergências 

de seus dados comparados aos do SIM-AM, podendo assim a restrição ser afastada: 

~'~ ' liililil'r • ~· '''""'"""--- ., d~d·!~~I., 
12433 MUNlcfPIO DE PATO BRANCO 

12433 MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

12433 MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

1l4H MUNI CÍPIO OE PATO BRANCO 

12433 MUNICfPIO DE PATO BRANCO 

124H MUNl cfPIO DE PATO BRANCO 

J 2433 MUNICf PIO DE PATO BRANCO 

12~33 MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

12433 MUNICf PIO DE PATO BRANCO 

l24H MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

12433 MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

12433 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

l 24H MUNlcf PIO DE PATO BRANCO 

12433 MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

12433 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

Ç0LHA OE PAGAMEllTO . CONSULTA POR CPF · ACUMULO 

15010 ATIVO CIRCULANTE 

152 10 ATIVO NÃO.CIRCULANTE 

15810 TOTAL 00 ATIVO 

15830 ATIVO FINANCEIRO 

15840 ATIVO PERMANENTE 

15850 SALDO PATRIMONIAL 

15860 Saldo dos Atos Potenciais A tivos 

16010 PASSIVO CIRCULANTE 

16210 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 

16500 TOTAL DO PASSIVO 

16800 TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

16810 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO Lioumo 
16830 PASSIVO FINANCEIRO 

16840 PASSIVO PERMANENTE 

16860 Saldo dos Atos Poten<lals Passivos 

65.324.596.34 65.324.596,34 

343.226.563,91 l43.22õ.563,91 

408.551.160,25 408.551.160,25 

27.219.098,37 27.219.098,37 

381.332.061,88 381.332.0ól.88 

375.154.981,68 375.15~.981,68 

7.392.325,17 7.392.32.5,17 

11.286.592,23 ll.2B6.592,23 

18.678.917,40 18.678.917,40 

389,Sn.242,85 389.872.242,35 

408.551.l ó0,25 408. 55 l.160,25 

22.109.586,34 22. l 09. 586,34 

ll.286.532.23 1 1.286.592.23 

nrcpt "' nmnomo .,, lrlPe.ssoa ~ nmRoz.ooSoclol r ! dsvolor 
-'238707931 l l.L1\l1· .f , ~V/ ' 1,1 ~!t:Hl...!., L ,. •l.Vi\ 12-i 33 MUMICIPIO OE PATO BRANCO Velo Bás1co/Sal:irio 

TY nrAnofnclusao 7.TI c1sCargo , ' rl.sTlpoCargo ., !C:oluno1 • 

•1230707931 ELIZAllORA KOVALSKI lfüllES DA SILVA 12JJJ,hlUMCIPIO OE PATO BRANCO Velo 1láS1co/Saló1io 
4238707931 fl fdltfi;: 1,lJ\11- ~iit l !-.JtHf' ; ./\ ~d V/l 12433 MUNlciPIO OE PATO BRANCO RernuMr1tção Bn!lil 
4238707931 LLl1Aflr fl . l'i)\lpJ SiJ t iU, lES tii: ~il \1 ·• 12433 MUMlciPIO DE PATO BP..AJ·ICO Romu"or;açllo Biuta 

DA MULTA: 

2016 cr.:~ ff\O; 11~ í it.1r'{1 L;;1 ;J 21.1 13.20 
20 tG·< 0fHtdh11i H·ikl~ L <J :1 28.009 22 
20 15 ti;fJIAh·•~t l Ll, l::·l,d 
2016 GOt lfACOR · l~fo1 . .;a-E::-.1~a 

20 910.83 
·16 128 31 ~ 

Diante das justificativas e dos documentos apresentados pelo 

interessado, os quais permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser 

afastada a ap licação de multa antes proposta em relação a este item. 

Conclusão: REGULARIZADO 

DOCUMENTO E ASSIN~RA(S) DIGITAIS 
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!OUTROS ASPECTOS LEGAI SI 

• Restrição - Falta de Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento 

do FUNDES ou não apresentação de esclarecimentos pelo seu não 

encaminhamento - Fonte de Critério - Lei nº 11494/2007, art. 24 - Multa 

LCE.113/2005, art. ·a1, Ili, c/§ 4º I art. 87, 1, b. 

Primeiro Exame 

Não foi anexado ao processo de prestação de contas o Parecer do 

Conselho do FUNDEB tratahdo sobre as contas do exercício, conforme exigido em ato 

normativo, impossibi litando atestar a efetividade da ação fiscalizadora deste colegiado ou 

não foram cumpridos os requisitos exig idos pela Instrução Normativa nº 97/2014 -

TCE/PR. 

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 

ou regu lamentar, prevista no inciso Ili do art. 87, em conjunto com o § 4°, do mesmo 

artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 

A obrigatoriedade de apresentação da documentação no processo de 

prestação de contas até a data definida para o cumprimento do dever legal está 

objetivamente disciplinada na Instrução Normativa 97/2014. 

Diante disso, deve-se registrar que - sem prejuízo do resultado do exame 

de mérito do conteúdo - a entrega extemporânea pode, eventualmente , possibilitar a 

regularização da omissão forma l, sem, contudo, desonerar da multa pela remessa fora do 

prazo, prevista no art. 87, 1, b (LO-TCE/PR). 

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Anexação 

do referido Parecer devidamente assinado por todos os membros do Conselho; b) Outros 

documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. 

Comentários do Analista no Primeiro Exame: 

O parecer do Conselho do FUNDEF foi desconsiderado, pois, além de 
não haver assinaturas de todos os membros, não se encontra de acordo com padrão 

DOCUMENTO E ASSIN~RA(S) DIGITAIS 
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estabelecido e exigido de conformidade com a Instrução Normativa nº 97/2014, Modelo 
10. 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às páginas 4, da peça processual nº 89. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

A análise realizada por meio da Instrução nº 3012/14 - DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 39, apontou restrição no item tendo em vista que o Parecer do 

Conselho do FUNDES apresentado não continha assinaturas de todos os membros, bem 

como não atendia ao disposto na Instrução Normativa nº 97/2014. 

Em sede de contraditório o responsável apresentou esclarecimentos que 

foram analisados por meio da Instrução nº 4322/16 - COFIM - Contraditório, peça 

processual nº 76, permanecendo a restrição, tendo em vista que o Parecer não fora 

acatado novamente, pois a entidade deixou de atender a Instrução Normativa nº 97/2014, 

ou seja, o relatório estava incompleto quanto aos quesitos que compõe o modelo 10 da 

Instrução. 

Nesta oportunidade o responsável pela Entidade manifestou-se à peça 

processual nº 89, páginas 4, nos seguintes termos: 

RestdfljQ falta tl~ Parernr d<;> Coo,~!ho Mu11lclpo! dfl 

Acompanhamento do rnrmrn ou nl!o apre1en!açijo de eidara<:'mcntos pelo s~u nilo 

e11wminh~munto - fonte de Critêrlo5 - Lei 1\1! 11494/2D07, art. H - Multa lCf, JB/2005, an:. 87, !li, 
c/§41/~rt.87,1,b. 

fan .Jíliili>e ~o oµonlam~~!o do lnsln:çfo ~i ~322/Jli-· COfll,1 pil~lnas LI) & n enaminhamos 

"º~º P~rncer do Cimsr.lho ~fonicii:~I de f"<lmpMh~nll!r.to fo íUNOtB wnfrm~ íl'Oli~lo oprei~nt.ido 

110 lnmuçiio No,mativô 97/llJld mni a1 ~11inatar;i1 de tndos os membro~. d!lt;> fm;na 10!ir.itamD1 Qt•e 

!ej~ w11r~c1adu o novo pare,er poril r.leito> de onJ~it. 

Considerando que o responsável pela Entidade juntou à peça processual 

nº 87 o Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDES pela aprovação das contas da gestão, em atendimento a Instrução Normativa nº 

97/2014, a restrição poderá ser afastada. 

DOCUMENTO E ASSIN,ft4JRA(S) DIGITAIS 
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DA MULTA 

Diante das justificativas e dos documentos apresentados pelo 

interessado, os quais permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser 

afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item. 

Conclusão: REGULARIZADO 

lcoNTROLE 1 NTERNOI 

• Restrição • O Relatório do Controle Interno encamin~ado não apresenta os 

conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. - Fonte de Critério -

Constituição Federal, arts. 31 , 70 e 74 - Multa LCE. 113/2005, art. 87, Ili, c/§ 

4° I ART. 87, 1, b. 

Primeiro Exame 

A verificação do conteúdo do Relatório do Controle Interno juntado ao 

processo de prestação de contas da entidade evidenciou as deficiências abaixo descritas, 

notadamente em relação às abordagens mínimas necessárias e imprescindíveis, à 

caracterização de atuação satisfatória do Sistema de Controle Interno no decorrer do 

exercício sob exame. 

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 

ou regu lamentar, prevista no inciso Ili do art. 87, em conjunto com o § 4°, do mesmo 

artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 

A obrigatoriedade de apresentação da documentação no processo de 

prestação de contas até a data d~finida para o cumprimento do dever legal está 

objetivamente disciplinada na Instrução Normativa 97/2014. 

Diante disso, deve-se registrar que - sem prejuízo do resultado do exame 

de mérito do conteúdo - a entrega extemporânea pode, eventua lmente , possibilitar a 

regularização da omissão forma l, sem, contudo, desonerar da multa pela remessa fora do 

prazo, prevista no art . 87 , 1, b (LO-TCE/PR). 

DOCUMENTO E ASSIN'2flRA(S) DIGITAIS 
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Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Novo 

relatório que apresente conteúdo suficiente, tendo em vista o modelo anexo à Instrução 

Normativa 97/2014-TCE/PR, que regulamenta a prestação de contas deste exercício; 

b) Esclarecimentos adicionais, apresentados pelo Responsável pelo Controle.Interno, face 

às questões apresentadas pela análise técnica a seguir indicadas; c) Outros documentos 

e/ou esclarecimentos considerados necessários. Deficiências constatadas na análise 

técnica: 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às páginas 4 e 5, da peça processual nº 89. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

A análise realizada por meio da Instrução nº 3012/14 - DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 39, apontou restrição no item em função do não reenvio de 

Relatório do Controle Interno após encerramento do SIM-AM. 

Em sede de contraditório o responsável apresentou esclarecimentos que 

foram analisados por meio da Instrução nº 4322/16 - COFIM - Contraditório, peça 

processual nº 76, convertendo o item em ressalva. 

Nesta oportunidade o responsável pela Entidade manifestou-se à peça 

processual nº 89, páginas 4 e 5, nos seguintes termos: 

Rcnii(ao-0 Relatório do Controle Interno Mcaminhado não 

ar1mnta oi tonleudm mínimos rrrn1íln1pelo11ibunal.- fonte de CritarlHon11i!ui(ao Fedc~I, 

01!!.ll, 70 • 74 -Milita lCf, lll/1005 art. &7, 111, 1/j 49/ art. 8i, I, b. J 
Diante do dpontamento efaboramM ncvó 1e!atúrio e /l(l\'0 p;ircrnr ib Wíllrr~~ int~rno 

cor1fornw modelos diipor.:bifü~dos pelo TU·PR wnforme JnUrvPo f.io1mati1a 97 /2014 rnnforme 
datal de en:rng;i do SIM·AM, 

Foram juntados aos autos, peça processual nº 88, Relatório do Controle 

Interno, assinado pelo controlador interno Sandro Marcos Cândido Silva, servidor efetivo, 

com emissão de Parecer com ressalvas, recomendações e irregularidade. A 

DOCUMENTO E ASSIN41(ilRA(S) DIGITAIS 
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irregularidade apontada pelo Controlador refere-se ao Parecer do Conselho Municipal de 

Saúde, que fora considerado nulo tendo vista que o Conselho não estava efetivamente 

nomeado. 

Observa-se que, nos termos da Instrução nº 4322/16 - COFIM -

Contraditório, peça processual nº 76, a irregularidade mencionada no Relatório do 

Controle Interno, relativa ao Conselho Municipal da Saúde, foi afastada, tendo em vista 

que a Entidade apresentou esclarecimentos e juntou aos autos documentos relativos a 

nomeação dos conselheiros e novo Parecer do Conselho. 

Considerando que, com relação ao item objeto deste exame, foi apensado 

novo Parecer do Controle Interno emitido em 23/09/2016, o item poderá ser regularizado. 

DA MULTA: 

Diante das justificativas e dos documentos apresentados pelo 

interessado, os quais permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser 

afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item. 

Conclusão: REGULARIZADO 

3 - RESULTADO DA ANÁLISE 

De acordo com os motivos e conclusões antes explanados, entendemos 

que a entidade não apresentou justificativas ou medidas suficientes para afastar, em sua 

tota lidade, os apontamentos contidos no exame da prestação de contas, sendo as 

seguintes as conc lusões obtidas da análise do processo. 

3.1 - DAS RESTRIÇÕES 

lrregularida de Responsável C.P.F Tipificação Conclusão 
Restrição - Contas bancárias AUGUSTINHO 450.562.939-20 Fonte de Critério - LF Restrição 
com saldos a descoberto ZUéCHI 4320/64, arts . 89 e 105, § Mantida 

1 º; DL 201/67, art. 1º V; 
Multa: LCE 113/2005 art. 87, 
Ili, c/§ 4°. 

DOCUMENTO E ASSINi2°]RA(S) DIGITAIS 
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Irregularidade Responsável C.P.F Tioificaç ão Conclusão 
Restrição - Divergências de AUGUSTINHO 450.562.939-20 Fonte de Critério - Lei Restrição 
saldos em quaisquer das ZUCCH I 4320/64 Capítulo IV - Multa Sanada 
classes ou grupos do balanço L.C.E. 113/2005, art. 87, Il i, 
patrimonial entre os dados do c/§4º. 
SIM/AM e a contabil idade . 
Restrição - Existência de baixas AUGUSTINHO 450.562.939-20 Fonte de Critério - LF Ressalva 
indevidas de contas do Passivo ZUCCHI 4320/64, arts . 87,88,89 ; 
Financeiro Multa: LCE 113/2005, art. 

87 , 111, e/§ 4°. 
Restrição - Falta de Parecer do AUGUSTINHO 450.562.939-20 Fonte de Critério - Lei nº Restrição 
Conselho Municipal de ZUCCHI 11494/2007, art. 24 - Multa Sanada 
Acompanhamento do FUNDEB LCE. 113/2005, art. 87, Ili , 
ou não apresentação de c/§ 4°/art. 87, I, b. 
esdaredmentos pelo seu não 
encaminhamento 

Restrição - Falta de repasse de AUGUSTINHO 450.562.939-20 Fonte de Critério - LF Ressalva 
contribuições patronais para o ZUCCH I 8212/91 e Instrução 
INSS. Noílllativa RFB 971/2009; 

Multa: LCE 113/2005, art. 
87, Il i, c/§4°. 

Restrição - Falta de Repasse de AUGUSTINHO 450.562.939-20 Fonte de Critério - LF. Ressalva 
contribuições relidas dos ZUCCHI 8212/91, LF. 9983/00, art. 
Servidores para o l.N.S.S. 1 º, LRF, art. 43, § 2°, li. 

Multa L.C.E. 113/2005, art. 
87, Ili, c/§ 4°. 

Restrição - o Relatório do AUGUSTINHO 450.562.939-20 Fonte de Crité rio - Restrição 
Controle Interno encaminhado ZUCCHI Constituição Federal , arts . Sanada 
não apresenta os conteúdos 31, 70 e 74 - Multa LCE. 
mfnimos prescritos pelo 113/2005, art. 87, Ili, c/§ 4° / 
Tribunal. ART. 87, 1, b. 

3.2 -DAS MULTAS MANTIDAS 

A - Decorrentes de Restrições ind icadas nesta instrução 

Irr egularidade Responsável C.P.F. Tipificação 
Restrição - Contas bancárias com AUGUSTINHO ZUCCHI 450.562.939-20 Fonte de Critério - LF 4320/64, 
saldos a descoberto arts. 89 e 105, § 1°; DL 201 /67, 

art. 1 º,V; Multa: LCE 113/2005 
art. 87, Ili, c/§ 4°. 

4 - PARECER CONCLUSIVO 

Em face do exame procedido na presente prestação de contas do 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO, re lativa ao exercício financeiro de 2013 e à luz dos 

comentários supraexpendidos, concluímos que as contas estão IRREGULARES , por 

ofensa a norma regulamentar, nos termos do art. 16 Ili, "b" da Lei Complementar Estadua 1 

nº 113/2005. 
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Nos termos contidos no título "DAS MULTAS MANTIDAS", poderá ser 

aplicada multa administrativa ante os fatos ali indicados, tendo em vista o disciplinamento 

do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005. 

Destaca-se, contudo, que estas conc lusões não elidem responsabilidades 

por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas 

infórmações . de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de 

procedimentos fi scalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias. 

É a Instrução. 

COFIM, 6 de outubro de 2017. 

Ato emitido por RUTE PERASSOLI CORDEIRO - Analista de Controle - Matr. nº 51.667-8. 

Encaminhe-se ao MPjTC, conforme art. 353 do Regimento Interno. 

Encaminhado por EDNILSON DA SILVA MOTA- Coordenador- Matr. nº 51.239-7 . 

DOCUMENTO E ASSIN.4M)RA(S) DIGITAIS 

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PBll.CJ8T.Y8Y6.G11E 



Excelentíssimo Senhor 

JOECIR BERNARD! 

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

APROVADO ' 
Data {)\\ 1 O~ tJO\$ 
Assinatura ~ 
CN-/iARA MUNICIPAL ~ PI:/ R~"!.Ç_Ç' . 

Requer prorrogação de mais 40(quarenta) dias para W. 
')..l 

emissão de parecer da Prestação de Contas do ....... 

exercício Financeiro 2013, do Executivo Municipal. 

Os vereadores infra-assinados, Claudemir Zanco - PDT, José Gilson 
Feitosa-PT e Marco Antonio Augusto Pozza-PSD, membros da Comissão de 
Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

requerem prorrogação de mais 40(quarenta) dias para emissão de parecer da 

Prestação de Contas do exercício Financeiro 2013, do Executivo Municipal. 

Nestes termos, pede deferimento . 

Pato Branco, 04 de junho de 2018. 

(\ 
l ' 
\ \ 
\ \ 
~la~de 
\ Me 
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\ 

~ .\\~ a\lo- DT 

~~~elato 

~ 
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/ 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85505-030 Pato Branco 
Site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Ofício nº 37/2018/DA Pato Branco, 8 de junho de 2018. 

Senhor Presidente, 

Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas ao Ofício nº 304/2018-
DL, de 16 de maio de 2018: 

1. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT solicitando que através do 
departamento competente, seja providenciada a substituição das lâmpadas nos postes 
de iluminação pública na Rua Marília, entre as Ruas Aquiles Pastoreio e João Lora, 
Bairro Jardim Floresta. Justificamos o pedido, conforme solicitação dos moradores, que 
por questões de segurança estão preocupados com a falta de iluminação, 
principalmente próximo ao ponto de ônibus. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

2. Do vereadorJosé Gilson Feitosa da Silva - PT solicitando que através do 
departamento competente, providencie a mudança de local do poste de iluminação 
pública na Rua Pioneiro Arno Bohn, em frente ao número 132, Bairro Cristo Rei. O 
pedido justifica-se, pois os moradores não conseguem adentrar na garagem da 
residência devido ao poste de iluminação que está em frente. Ver foto: 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

3. Do vereador Moacir Gregolin - MDB solicitando enviar a esta Casa de Leis 
informações sobre possíveis medidas para atender a população da Zona Sul, com a 
criação de espaços públicos de esporte e lazer. Justificamos o pedido tendo em vista 
que essa região fica distante das áreas existentes, como por exemplo o Largo da ~ 
Liberdade e Parque do Alvorecer, frustrando muitas pessoas que buscam por esses, 
locais mas tem dificuldades por conta da localização. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

A Sua Excelência o Senhor 
JOECIR BERNARD! \), \ - /.. 4-
Presidente da Câmara Municipal .~(.q-.0 da_~ ~ l3 · 
Pato Branco - PR 
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4. Do vereador Rodrigo José Correia - PSC solicitando que seja determinadoo reajuste 
do auxílio-transporte dos servidores públicos municipais. Conforme preceitua o Decreto 
nº. 7.376, de 21 de março de 2014, o valor estipulado por quilômetro percorrido pelo 
servidor é de R$ 0,50 (cinquenta centavos), logo, necessário se torna o reajuste do 
referido va lor, visando assim disponibilizar valor justo ao servidor no deslocamento da 
sua residência para o trabalho e vice-versa. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

5. Do vereador Rodrigo José Correia - PSC solicitando que através do departamento 
competente prnvidencie a revitalização do campo de futebol do Bairro São Roque, na 
Rua Sorocaba, em frente à sede da Associação de Moradores. O campo de futebol é 
utilizado por d1veíSas pessoas para a prática de atividade esportiva ou para outras 
atividades, entretanto, para que possam continuar utilizando este local será necessária 
a execução de melhorias, dentre elas a limpeza, corte de grama, melhorias no gramado, 
conserto das telas do campo, pintura e colocação de tela nas traves. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

6. Do vereador Vilmar Maccari - PDT solicitando que providencie a inclusão no Programa 
Asfalto 100%, da Rua ltá, no Bairro Santo Antônio. A solicitação é dos moradores que 
requerem a execução da obra do asfalto, garantindo assim a segurança a todos que 
transitam pela referida via pública. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. 

7. Dos vereadores Claudemir Zanco - PDT e José Gilson Feitosa da Silva - PT, 
membros da Comissão de Orçamento e Finanças solicitando enviar a esta Casa de 
Leis, informações sobre os motivos das ocorrências errôneas encontradas na 
Prestação de Contas do Município de Pato Branco, referente ao Exercício Financeiro 
de 2013. Este pedido é com relação ao número de apontamentos referentes as 
restrições apresentadas nas peças nº 104, 105 e 108 do Processo nº 264838/14, da 
Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2013, que se encontra em trâmite 
nesta Casa de Leis. 
Resposta efetuada através do Ofício nº 29/2018/DA, de 21 de maio de 2018. 

8. Dos vereadores Claudemir Zanco - PDT, José Gilson Feitosa da Silva - PT e Marco 
Antonio Augusto Pozza - PSD, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, 
solicitando que seja analisado e posteriormente encaminhado a esta Casa de Leis, 
parecer relativo ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 110/2017, de autoria dos 
vereadores Fabrício Preis de Mello - PSD e Marines Boff Gerhardt - PSDB (cópia 
anexa), que dispõe sobre a colocação de cercas e alambrados em torno dos parques 
do município de Pato Branco. 
Resposta: EfetuGJda pela Secretarja ' responsável pela Pasta, de acordo com o 
documento anexo. / 

f'\ i n 1 / 

'! . " :l i 1 ' . l '-1\._, 
~ l ~, c,,l L.l l 1 

· · CLEV~RSONJv\~L~GI '. \ 
Diretor do D.e~jta~nto de Administ~ação ~ 

Respeitosamente, 



Excelentíssimo Senhor 
Joecir Bernardi 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 64/2018 

Requer a prorrogação de prazo de mais 60 dias para a 
emissão de parecer da Prestação de Contas do 
exercício financeiro 2013 do Executivo municipal. 

O vereador infra-assinado, MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA - PSD. JOSÉ 
GILSON FEITOSA-PT, CLAUDEMIR ZANCO - PDT , membros da comissão de 
Finanças e Orçamento, No uso de suas atribuições legais e regimentais, REQUEREM 
a prorrogação de prazo de mais 60 dias para a emissão de parecer da Prestação 
de Contas do exercicio financeiro 2013 do Executivo municipal. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Pato Branco, 07 de agosto de 2018. 

EM BRANCO 
CLAUDEMIR ZANCO - PDT 

Membro Relator 

EMBRANC0 
JOSE GILSON FEITOSA -PT 

Presidente. 

Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 Pato Branco 
Paranáe-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 



Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 

Es1ado cio Parnmi 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº ..i...82._12018 

Requer prorrogação de prazo para emissão de 
parecer do Projeto de Resolução, do Executivo 
Municipal. 

O vereador infra-assinado, Marco Antonio Augusto Pozza-PSD, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais ,membro da Comissão de Finanças e Orçamento, 
requer prorrogação de prazo até a data de 31 de dezembro de 2019, para emissão de 
parecer do Projeto de Resolução da Prestação de Contas do exercício Financeiro 
2013, do Executivo Municipal. 

Solicita esta prorrogação para melhor análise do Projeto de Resolução. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 17 de outubro de 2018. 

Marco AntJ~1 \ti,X, L za 
Ve1jadhx PSD 

Rua Araribola. 4!l1 - Cenlro Fone: (46) 3272- 1500 85501 -262 Palo Oranco Paraná 
sile: www.camarapalobranco.com.br - c·rnail: tcgislativo@camarapalobranco.com.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO Nº: 264838/14 

ASSUNTO: 

ENTIDADE: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICiPIO DE PATO BRANCO 

INTERESSADO: AUGUSTINHO ZUCCHI 

ADVOGADO/ 
PROCURADOR: 

RELATOR: CONSELHEIRO !VENS ZSCHOERPER UNHARES 

ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 32/18 - Segunda Câm~ra 

Prestação de Contas de Prefeito Municipal. Parecer Prévio pela 
regularidade com ressalvas. Conta bancária com saldo contábil 
a descoberto. Baixas indelÃdas de contas do Passil.O 
Financeiro. 

1. Trata-se da prestação de contas do Sr. AUGUSTINHO ZUCCHI, 

prefeito do Município de Pato Branco, relativa ao exercício financeiro de 2013. 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, após análise dos 

contraditórios, por intermédio da Instrução nº 2591/17 (peça 104), conclui que as 

contas estão irregulares em função do seguinte item: 

- "Contas bancárias com saldos a descoberto", sugerindo a 

aplicação da multa prevista no inciso Ili do art. 87, nos termos do § 4° do mesmo 

artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (fls. 16/20). 

Na mesma instrução, a Unidade Técnica ressalva a falta de repasse 

de contribuições retidas dos servidores (fls. 02/07) e patronais (fls. 08/12) para o 

INSS, bem como, a "existência de baixas indevidas de contas do Passivo 

Financeiro" (fls. 13/16). 

O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer nº 

8260/17 (peça 105), com fulcro na manifestação exarada pelo órgão instrutivo, opina 

pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação de multa. 

É o relatório. 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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2. As manifestações da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e 

Ministério Público de Contas são uniformes, pela irregularidade das contas, aposição 

de ressalvas, além da aplicação de multa. 

2.1 . Contas bancárias com saldo a descoberto : 

Em que pese o entendimento diverso da Coordenadoria de 

Fiscalização Municipal e do Ministério Público de Contas, entendo que a 

irregularidade apontada pode ser objeto de conversão em ressalva, e, 

consequentemente, afastada a multa sugerida. 

No exame preliminar, segundo a Coordenadoria, foi observada a 

existência de conta corrente com saldo contábil negativo, asseverando que "a 

ocorrência caracteriza, em tese, descontrole financeiro e sujeita à multa 

administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, (. . .). " 

BANCO 

104 

informa que: 

O quadro abaixo transcrito demonstra o apontamento. 

AGÊNCIA CONTA DESCRIÇÃO SALDO 

2658-1 114-0 CEF Aplic.C/ Outras Taxas -392.999,64 

Quando do primeiro contraditório (peça 53 - tis. 04), o responsável 

[ ... ] todas as taxas recebidas pela Caixa 

Econômica Federal são depositadas na conta corrente 114-0 

CEF aplic. C/Outras Taxas - conta bancária, cujos valores são 

posteriormente transferidos para contas correntes específicas 

segundo as fontes de recursos que os originou. 

Em suma, alega o responsável que, à época, constatou a existência 

de valores que deveriam ser transferidos para a conta corrente "82-8 CEF - Contas 

Taxas - Exercício Poder de Polícia", e que, para tanto, utilizou-se da conta 114-0, no 

montante de R$ 432 .837 ,581
. 

A defesa sustenta, ainda, que o atraso no encaminhamento de 

dados ao Tribunal de Contas, decorrente das alterações no plano de contas contábil 

e na nova metodologia de remessa pelo sistema S IM-AM, aliado ao atraso na 

1 ce acordo com os documentos da peça 49- fls . 06 e 07, está q>eração foi efetivada no banco dia 21/01/2015. 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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atualização do software do sistema contábil por parte da empresa fornecedora, 

também contribuiu para este apontamento. 

Em uma segunda oportunidade (peça 89 - fls. 03/04 e peça 100 -

tis. 04), a defesa, além de proceder à juntada de documentos, acrescenta que os 

lançamentos ocorreram na esfera contábil, equivocadamente, na conta 114-0, posto 

que, no banco não havia saldo, destacando que o lançamento correto de 

transferência de valores para outras fontes de recursos deveria ter ocorrido em uma 

conta bancária com lastro suficiente, como, por exemplo, a conta 291-9 - conta 

aplic., com um saldo financeiro em 31/12/2013 de R$ 1.672.203,30. 

Além disso, o responsável assevera que, junto ao banco, a referida 

conta não estaria com saldo a descoberto. 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, em derradeira análise, 

mantém a condição de irregularidade, pois entende que, muito embora o motivo que 

ensejou o saldo a descoberto tenha sido apresentado, é fato que a conta contábil no 

encerramento do exercício estava negativa, em face da ausência de controle 

financeiro eficaz, bem como, se o referido lançamento contábil tivesse ocorrido na 

instituição bancária, o saldo no banco também estaria negativo. 

No caso tratado, verifico que, em que pesem as alegações da 

defesa, a forma encontrada pelo Município para contabilizar sua movimentação 

financeira com o intuito de dar suporte às fontes de recursos não foi adequada, 

gerando, por conseguinte, um déficit contábil na conta corrente acima referenciada. 

Neste aspecto, releva notar que, não obstante o exercício financeiro 

de 2013 tenha sido um a no atípico, frente às dificuldades dos Municípios para se 

adequarem às alterações no sistema de informações, fruto da implantação das 

novas normas da contabilidade aplicada ao setor público, não pode o gestor se valer 

desta complexidade de fatores para convalidar os atos inadequados e mitigar as 

consequências deles decorrentes. 

Todavia, tendo em conta que, nas contas do exercício financeiro de 

2014 (processo nº 233855/15), em que este mesmo item - "Contas bancárias com 

saldos a descoberto" fazia parte do escopo da análise das contas e, naquele 

processo, conforme se depreende da análise preliminar, realizada pela Unidade 

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS 
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Técnica por intermédio da Instrução nº 1093/16 (peça 62 - fls. 01), nada foi 

constatado, indicando que esta situação se encontrava regular , não tendo persistido 

a situação de descontrole contábil indicada pela Coordenadoria de Fiscalização 

Municipal, não creio que esta anomalia, por si só, possa macular toda a gestão do 

senhor prefeito. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, de acordo com o 

extrato da Instituição Bancária, juntado no contraditório (peça 96 - fls. 12), não há 

qualquer indicação de que a conta corrente, efetivamente, apresentou saldo 

negativo. Portanto, afigura-se como uma falha procedimental de natureza contábil 

que não trouxe preju ízos evidentes. Até porque , não restou configurado dolo , má-fé, 

tampouco lesão ao erário. 

Ressalte-se que os Acórdãos de Parecer Prévio nºs 151 /15 e 

161/15, ambos da Primeira Câmara e de minha relataria , em casos análogos, 

converteram em ressalva essa mesma impropriedade, com fundamentos muito 

semelhantes. 

Sendo assim, o apontamento em análise, diante das circunstâncias 

apresentadas, segundo a inteligência do § 2°2 do artigo 244, do Regimento Interno, 

pode ser classificado como ressalva às contas, inclusive com o afastamento da 

multa sugerida, sem, contudo, deixar de admoestar o executivo municipal para que 

observe com mais acuidade a questão ora abordada, evitando manobras contábeis 

indevidas, sob pena de ter suas futuras contas consideradas irregulares. 

2.2. Falta de repasse de contribuições retidas dos servidores para o 

INSS: 

2.3. Falta de repasse de contribuições patronais para o INSS: 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal reali zou a análise 

concomitante destes itens, com base nos documentos apresentados, cotejando os 

valores da SEFIP, os valores empenhados e os valores pagos, detectando a 

existência de uma divergência no montante de R$ 3.168,49, conforme se observa do 

2 § 'Z' Ressal1as consrnuem as observações do Relator de natureza restritiva em relação a certos fatos verf icados no exame 
das contas, quer porque d iscorda do que foi registrado, quer porque tais fatos não estão em coríornidade com as nOf'mas e 
leis aplicáveis. 
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quadro abaixo reproduzido, concluindo que, por se tratar de "uma pequena 

divergência", o fato pode ser objeto de ressalva. 

1 CONFIREIKIACOMPROVANTE DE PAGAMENTO 

competên n 1 .rv.pJll) -SaLFam lt Palrooil-llq. TT servtpall. Uq Comp. Pglo PP Paglo d'tferenia DATA 

i>n/13 1.247.070,81 23.011,79 891.946,0S l 224.059.02 94·o.lo. 6 l 224.059,02 19,'Jl/2013 

frN/13 1.Ul.998,69 22.43l,85 79J.8Sl,Ol 1.090 S66,S4 94-o.le.12-13 1.090.566,1!4 19/03/2017 

mar/13 l .llt.288,93 21.948,77 874.m,H L 199.3.W, 16 94· oJr. 18 a 20 1.199.340,16 l ' nlo IE"<f1'l!I e 18/C)l/2013 

ab</ll l.Z6L98Ml 31.663,90 895..465,14 1.230 318,63 !>l· o.Ir. 25 e 26 1.230.118,63 17/05/2013 

maVll 1.311.750,79 30.30-l,44 939.674.00 1.282.~.35 94·D<lf. 31 L282.446,35 12/06/2013 

lun/13 l .112.9Sl,J6 26.142,64 94Ll40,86 1. 286.810, 72 94· o.H. 36 e 37 1.286.810,72 l• nJo ~:f..el 16/07/20Ll 

M/13 J.l48.l6J,Sl 25.351, 10 968.677.0l 1.323.012,43 !l.l·o.I•. 42 e 43 1.323.012,43 18/08/2013 

ai:o/U, t .345.715,46 15.862,84 979.002,92 1.329.852,62 !l.l·o.l•.46 1.329.852,62 18/09/2013 

<et/13. t .J60.828,IO 17.575,77 916.416'°9 1.343. 252,33 94. o.lt.51 1.340.083,84 3.16$,49 18/10/2013 

OUl/13. 1.159.162,18 20.082, 19 91L679.02 1.339.079,99 94-oJr .55 e57 1.339.079,59 20/11/2013 

rm/13 U79.l95,06 21.520,44 99Ul7,4S 1.357 874,62 !l.I· o.Ir. 63-66 1.357.874,62 16/12/2013 

de1/B l .SO.l.510,Sl 28.7f-0, 46 l.079. 590, 17 l.47J.750,07 94-p.lg. 71.75 1.474.750,07 17/1)1/2014 

ll/1 3~ 1.159. 593,41 21.608,61 973.494,47 l.3l7.9S4.78 94· oh. 78·79 1.337.984,78 20/12/20ll 

l7.12S.6B, JS 306.264,82 ll.301.682,99 16.819. 348,56 16.816.180,07 3.168,49 

Em que pese o posicionamento diverso da Coordenadoria de 

Fiscalização Municipal e Ministério Público de Contas, entendo que a ressalva pode 

ser afastada. 

Da análise do quadro acima, observo que a quantia de R$ 3 .168,49 

decorre da diferença entre o tota 1 devido para a competência set/13 - R$ 

1.343.252,33, e o pagamento efetuado - R$ 1.340.083,84 . 

Entretanto, releva notar que a tis. 53 da peça 83, consta um 

comprovante de pagamento no montante de R$ 3.168,49, também da competência 

set/1 3, pressupondo, desta feita , inexistir referida diferença, razão pela qual, 

entendo que os apontamentos em questão estão regulares, sem qualquer ressalva. 

2.4. Existência de baixas indevidas de contas do 

Passivo Financeiro: 

Neste item a defesa comprovou ter efetuado os devidos 

lançamentos corretivos. Todavia, por ter sido realizado somente em exercício 

posterior, este apontamento foi objeto de ressalva. 

3. Face ao exposto, VOTO, com fundamento no art. 1°, 1, combinado 

com o art. 16, li da Lei Complementar Estad uai nº 113/2005, no sentido de que seja 

emitido parecer prévio recomendando a regularidade das contas do Sr. 

AUGUSTINHO ZUCCHI, prefeito do Município de Pato Branco, relativas ao exercício 
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financeiro de 2013, ressalvando-se a existência de conta bancária com saldo 

contábil a descoberto e as baixas indevidas de contas do Passivo Financeiro. 

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Coordenadoria 

de Execuções para registro, e, posteriormente, ao Gabinete da Presidência, para as 

providências contidas no §6° do artigo 217-A do Regimento Interno e, por fim, à 

Diretoria de Protocolo, para encerramento, nos moldes do artigo 398, § 1° e art. 168, 

VII, do Regimento Interno. 

VISTOS, relatados e discutidos, 

ACORDAM 

Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS 
ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em: 

1- Emitir parecer prévio, com fundamento no art. 1 º, 1, combinado 

com o art. 16, li da Lei Complementar Estadua 1 nº 113/2005, recomendando a 

regularidade das contas do Sr. AUGUSTINHO ZUCCHI, prefeito do Município de 

Pato Branco, relativas ao exercício financeiro de 2013, ressalvando-se a existência 

de conta bancária com saldo contábil a descoberto e as baixas indevidas de contas 

do Passivo Financeiro. 

li- Remeter os autos, após o trânsito em julgado, à Coordenadoria 

de Execuções para registro, e, posteriormente, ao Gabinete da Presidência, para as 

providências contidas no §6° do artigo 217-A do Regimento Interno e, por fim , à 

Diretoria de Protocolo, para encerramento , nos moldes do artigo 398, § 1° e art. 168, 

VII, do Regimento Interno. 
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Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVAN LELIS BONILHA 
e IVENS ZSCHOERPER LINHARES e o Auditor CLÁUDIO AUGUSTO KANIA . 

Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2018 - Sessão nº 3. 

IVENS ZSCHOERPER UNHARES 
Conselheiro Relator 

IVAN LELIS BONILHA 
Conselheiro no exercício da Presidência 
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Offcio nº 09/2014/GP Pato Branco, 16 de janeiro de 2015. 

Assunto: Petição Intermediária encaminhando contraditório ao Ofício que encaminhou o Despacho 
nº 1278/2014 do Gabinete do Conselheiro lvens Zschoerper Unhares, e a Instrução 
3012/14-DCM, exarada em razão da anális.e efetuada na prestação de contas do Poder 
Executivo do Munlcipio de Pato Branco de 2013 - Processo 264838/14. 

Senhor Relator, 

Em atenção ao Oficio, que encaminhou o Despacho 1278/14, do Gabinete do 
Conselheiro lvens Zschoerper Unhares, vimos à presença dessa Egrégia Corte de Contas apresentar 
contraditório à Instrução 3012/14-DCM, exarada em razão da análise efetuada na prestação de contas 
do Poder Executivo do Municlpio de Pato Branco de 2013 - Processo 264838/14, na forma abaixo 
expendida: 

1 

1 

l-
i 
1 

1 

-·- ···-· - · ···-- -1.-DOS.REPASSESDAS CONTRIBUIÇÕES.RETIDAS.DOS.SERVIDORES PARA OJ.N.S.S. ____________ ___ -·· ··-·- -··· 
Quanto ao item 3.1, da Instrução 3012/14-DCM, que menciona "Falta de Repasse de 

contribuições retidas dos Servidores para o l.N.S.S.", esclarecemos que em consulta aos registros 
contábeis e aos comprovantes dos valores das contribuições retidas dos servidores recolhidos ao 
l.N.S.S. com autenticações bancárias, constatamos que os valores informados no "modelo 22 -
Demonstrativo das Contribuições Repassadas ao INSS, a qualquer tftulo", estão em conformidade coni 
os valores retidos e recolhidos. 

Para comprovar tal informação, encaminhamos cópias dos relatórios contendo as 
relações mensais dos empenhos extra-orçamentários, cujos registros compatibilizam-se com os valores 
recolhidos através das Guias da Previdência Social devidamente autenticadas, conforme cópias dos 
referidos relatórios inclusas no ANEXO 1 e dos comprovantes dos recolhimentos efetuados ao l.N.S.S. 
apensadas ao ANEXO Ili e. demonstrativo abaixo: 

Demonstrativo das contribuições retidas dos servidores e recolhidas ao INSS 
MES CONTRIBUIÇÃO REGIME 

Jan/13 Servidor RGPS 

Fev/13 Servidor RGPS 

Mar/13 Servidor RGPS 

Abr/13 Servidor RGPS 
Maí/13 Servidor RGPS 

Jun/13 Servidor RGPS 

Jul/13 Servidor RGPS 

Ago/13 Servidor RGPS 

SeV13 Servidor RGPS 

OuV13 Servidor RGPS 

Nov/13 Servidor RGPS 

Dez/13 Servidor RGPS 

Dec/13 Servidor RGPS 

Total Servidor RGPS 

A Sua Excelência o Senhor 
Dr. IVENS ZSCHOERPER UNHARES 
MO. Relator do processo 264838/14 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Curitiba - Paraná 

RETIDO DATA RECQLH. 
331.112,_94 20/02/2013 

296.684.81 20/03/2013 

323.997,93 20/04/2013 

334.082,23 20/05/2013 
341 .699,23 20/06/2013 

343.712,05 20/07/2013 

353.146,37 20/08/2013 

350.849,70 20/09/2013 

355.795,87 20/10/2013 
356.441,76 20/11/2013 

363.148,95 20/12/2013 

394.230,42 20/01/2014 

364.490,31 20/12/2013 
4.509.392,57 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Para 

RECOLHIDO 
331.112,94 
296.684,81 

323.997,23 

334.082,23 
341 .699,23 

343.712,05 

353.146,37 

350.849,70 

355.795,87 
356.441,76 

363.148,95 

394.230,42 

364.490,31 
4.509.392,57 
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Face aos documentos ora encaminhados a esse Tribunal, e, considerando que os 
valores das contribuições retidas dos servidores para o INSS foram integralmente recolhidos, 
requeremos que este item da análise seja considerado regular. 

2. DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS 

Concernente ao item 3.1, da Instrução 3012/14-DCM, que cita "Falta de repasse de 
contribuições patronais a /NSS', esclarecemos que em consulta aos registros contábeis e aos 
comprovantes dos valores das contribuições retidas dos servidores recolhidos ao 1.N.S.S. com 
autenticações bancárias, constatamos que os valores Informados no"modelo 22 - Demonstrativo das 
Contribuições Repassadas ao INSS, a qualquer titulo - li Contribuições Patronais Devidas sobre Fol/Ja 
de Pagamento dos Servidores/ou Empregado", estão em conformidade com os valores devidos e 
recolhidos. 

Para comprovar tal informação, encaminhamos cópias dos relatórios mensais contendo 
a relação dos empenhos orçamentários emitidos em favor do l.N.S.S., cujos registros compatibilizam-se 
com os valores recolhidos através das Gulas da Previdência Social devidamente autenticadas, conforme 
cópias dos referidos relatórlqs inclusas no ANEXO li e dos comprovantes dos recolhimentos efetuados 

. . ·- . .. _ .... -- ... ao.LN.S,S .. apensadas ao ANEXOJll.edemonstrativo abaixo:_ ..... _ _ ·-- ·- - - ___ - · __ . ·- __ ___ ---· __ .... 

d 'õ . d 'd Demonstrallvo as contribu1c• es patronais ev1 as e reco lh'd 1 as ao INSS 
MES · CONTRIBUIÇAO REGIME DEVIDO DATA RECOLH. VLR 

RECOLHIDO 
Jan/13 Patronal . RGPS 911.918,00 20/02/2013 911.918,00 

Fev/13 Patronal RGPS 808.234, 13 20/03/2013 808.234, 13 

Mar/13 Patronal RGPS 891.836,46 20/04/2013 891.836,46 

Abr/13 Patronal RGPS 921.511,53 20/05/2013 921.511,53 

Mal/13 Patronal RGPS 963.777,74 20/06/2013 963.777,74 

Jun/13 Patronal RGPS 966.628,86 20/07/2013 966.628,86 

Jul/13 Patronal RGPS 987.556,14 20/08/2013 987.786,01 

Ago/13 Patronal RGPS 986.786,01 20/09/2013 986.786,01 
SeU13 Patronal RGPS 1.001.863, 75 20/10/2013 1.001.863, 75 

OuU13 Patronal RGPS 995.759,24 20/1 1/2013 995.759,24 
Nov/13 Patronal RGPS ~ .009.196,59 20/12/2013 1.009.196,59 
Dez/13 Patronal RGPS 1.094.329, 72 20/01/2014 1.094.329,72 
Dec/13 Patronal RGPS 995.103, 10 20/12/2013 995.103,10 
Total 12.534.501,27 12.534.501,27 

Outro aspecto que !~vamos ao conhecimento desse Tribunal, diz respeito ao fato de que 
as contribuições previdenciárias são recolhidas até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente, conforme 
informação r~gistrada na coluna "data de recolhimento". Assim, o valor devido do mês de janeiro de 
2013, foi recolhido em fevereiro de 2013. 

Na página 14 da instrução 3012/14 - DCM - Primeiro Exame, (coluna vlDiferença) 
constatamos que o valor do mês de janelro/13 não foi corno recolhido, pois na referida planilha a 
importância recolhida no dia 20/02/2013 está sendo considerada como se fosse do mês de fevereiro/13, 
quando na realidade se refere a janeiro/13. Na informaç~o (modelo 22) enviada juntamente com a 
prestação de contas de 2013, no item li - Contribuições Pali"onals Devidas sobre a Folha de Pagamento 
dos Servidores e Empregados, página 15 da Instrução 3012/14 - DCM - Primeiro Exame, na coluna 
"Data de Recolhimenton, consta a informação de recolhimento efetuado no dia 20/02/2013, v or este 
que não esta sendo considerado na planilha elaborada por esse Tribunal corno recolhido. 

Rua Caramuru, 271 ° 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
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Com base nos documentos ora encaminhados a esse Tribunal e considerando que os 
valores das contribuições patronais devidas ao INSS foram Integralmente recolhidos, requeremos que 
este item da análise seja considerado regular. 

3. SÍNTESE DOS VALORES DEVIDOS E RECOLHIDOS AO INSS 

Pertinente à contribuição total devida e recolhida ao INSS, informamos que, com base 
nos demonstrativos acima e cópias das Guias da Previdência Social apensadas ao ANEXO Ili, . a 
administração municipal recolheu integramente os valores devidos à previdência social, conforme 
demonstrativo abaixo: 

MES RETIDO DEVIDO SALARIO INSS Vir TOTAL Vir Total 
EMPREGADOS EMPREGADO FAMÍLIA Terceiros DEVIDO RECOLHIDO 

/MATERNIDADE(- (+) 
) 

Jan/13 331.112,94 911.918 00 23.011,79 4.039,87 1.224.059,02 1.224.059,02 
Fev/13 296.684.81 808.234, 13 22.431 85 8.079 75 1.090.566 84 1.090.566,84 
Mar/13 323.997,93 891.836,46 21.948,77 4.039,87 1.197.925,49 1.197.925,49 
Abr/13 334.082,23 921.511,53 31 .663,90 4.039 87 1.227.969 73 1.227.969, 73 

341 .699,23 963.77i,f4 
·-·. 

Mal/13 . . 3"(5:304 44 "4.0-3"9,8"7 1.279.6"37;1D "1.279~637~1 o-. 
Jun/13 343.712,05 966.628,86 26.142,64 º·ºº 1.284.198 27 1.284.198 27 
Jul/13 353.146 37 987.556 14 25.351, 10 4.039,87 1.319.391,28 1.319.391,28 
Ago/13 350.849,70 986.786,01 15.862,84 8.079,75 1.329.852,62 1.329.852 62 
SeU13 355.795,87 1.001.863,75 17.575,77 o 00 1.340.083,84 . 1.340.083,84 
OuU13 356.441,76 995.759,24 20.082 19 4.039,87 1.336.158 68 1.336.158,68 
Nov/13 363.148 95 1.009.196,59 21.520,44 4.039,87 1.354.864,97 1.354.864,97 
DeZ/13 394.230,42 1.094.329, 72 28.760,45 12.119,62 1.471.919 30 1.471 .919,30 
Dec/13 364.490,31 995.103, 10 21 .608.63 0,00 1.337.984 78 1.337.984,78 
Síntese dos valores devidos e recolhidos ao INSS 

Face aos documentos ora encaminhados a esse Tribunal e considerando que os valores 
das contribuições totais devidas ao INSS foram integralmente recolhidos, requeremos que este Item da 
análise seja considerado regular. 

4. DA BAIXA DE CONTA DO PASSIVO FINANCEIRO 

Com referência ao Item 3.1, da Instrução 3012/14-DCM, que cita "Existência de baixas 
indevidas de contas do Passivo Financeiro", em consulta aos registros das movimentações contábeis 
efetuadas na conta de nível 2.1.8.8.1.01.99.15 - faltas e atrasos, verificamos 3(três) lançamentos 
contábeis que totalizam R$ 9.822,87, cujo montante compatibiliza-se com o valor citado na instrução 
3012/14 - DCM- Primeiro Exame, sendo; 

Valor 1 
Valor2 
Valor 3 
Total de 

R$ 2.397,18 
R$ 100,68 
R$ 7.325,01 
R$ 9.822,87, 

Ocorre que os referidos valores não foram baixados do Passivo Financeiro em razão de 
suas movimentações terem sido efetuadas tendo corno contrapartidçi a conta contábil 2.3. 7.1.2.02 -
Superávits ou Défiçits de Exercícios Anteriores, sendo que, posteriormente, estes lançamentos contábeis 
foram estornados, conforme cópias do razão da conta de nlvel 2.1.8.8.1.01.99.15, apensadas ao NEXO 
IV. 

Data 31/01/2013 
C - 2.1.8.8.1 .01.99.15 RS 2.397,18 
D-2.3.7.1.2.02.00.00 R$ 2.397,18 
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Data 01/02/2013 
D-2.1.8.8.1.01.99.15 R$2.397,18 
C- 2.3.7.1.2.02.00.00 R$ 2.397, 18 

Data 28/02/2013 
C-2.1.8.8.1.01.99.15 R$100,68 
D - 2.3.7.1.2.02.00.00 R$ 100,68 

Data 01/03/2013 
0..-2.1.8.8.1.01.99.15 R$100,68 
C-2.3.7.1.2.02.00.00 R$100,68 

Data 30/04/2013 
D-2.1.8.8.1.01.99.15 R$ 7.325,01 
C- 2.3.7.1.2.02.00.00 R$ 7.325,01 

Data 02/05/2013 
C - 2.1.8.8.1.01 .99.15 R$ 7.325,01 
D-2.3.7.1.2.02.00.00 R$ 7.325,01 

GADlllETE DO PRêFEITO 

Pertinente aos registros contábeis adma, esclarecemos que os mesmos podem ser 
consultados nas informações contidas no SIM-AM (Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal) nas datas acima citadas, comprovando tratar-se apenas de movimentações 
entre contas contábeis, de forma que o saldo do Passivo Financeiro voltou a seu valor.original. 

Face aos esclarecimentos acima expendidos e ao~ documentos ora encaminhados a 
esse Tribunal e considerando os lançamentos contábeis foram estornados, requeremos que este item da 
análise seja considerado regular. 

5. DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA 

Quanto ao item 3.1, da Instrução 3012/14-DCM, qué cita "Contas bancárias com saldos 
a descoberto", esclarecemos que em consulta aos registros contábeis e as informações contidas nas 
conciliações bancarias do mês de dezembro de 2013, constatamos a existência de valores a serem 
transferidos da conta corrente 114-0 CEF aplic. C/Outras Taxas, para a conta corrente 82-8 CEF -
Contas Taxas - Exercício Poder de Policia. 

No caso especifico da conta corrente 82-8 CEF - Contas Taxas - Exercício Poder de 
Policia - conta vinculada a fonte da Taxa de Poder de Policia, esclarecemos que no dia 31/1212013, foi 
efetuada uma transferência financeira da conta corrente 114-0 CEF aplic. C/Outras Taxas - conta 
bancária de recursos ordinários (livres) no valor de R$ 432.837,58, cuja Importância destinou-se a cobrir 
o saldo· negativo no valor de R$ 392.999,64, conforme cópia dos relatórios de saldo de bancos e 
relatórios de conciliações bancaria inclusas no ANEXO V. 

Pertinente ao fato da conta éorrente 82-8 CEF - Contas Taxas - Exercício Poder de 
Polícia apresentar saldo negativo, esclarecemos que este fato ocorreu de maneira circunstancial, haja 
vista que todas as taxas recebidas pela Caixa Econômica Federal são depositas na conta corrente 114-0 
CEF apllc. C/Outras Taxas - conta bancária, cujos valores são posteriormente transferidos para contas 
correntes especificas segundo as fontes de recursos que os originou. 

Outro aspecto que contribuiu para o ocorrido, decorreu do atraso no encaminhamento de 
dados a esse Tribunal em razão da$ alterações efetuadas no plano de contas contábil e na nova 
sistemática de remessa de informações através do SIM-AM. 

Cabe destacar, que as alterações efetuadas no plano de contas contábil 
severos problemas operacionais no sistema de controle financeiro das contas correntes, haja vi que a 
empresa fornecedora do software do sistema contábil atrasou a atualização do sistema cont il a vo 
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Em que pese as dificuldades enfrentadas pelo atraso no processamento dos registros 
contábeis gerado pelo atraso na atualização do software do sistema contábil, esclarecemos que tão logo 
o setor financeiro detectou a necessidade de transferir recursos da conta corrente 114-0 CEF aplic. 
C/Outras Taxas - conta bancária de recursos ordinários (livres) para a conta corrente 82-8 CEF - Contas 
Taxas - Exercício Poder de Polfcia, conforme cópia dos documentos apensadas ao ANEXO V. 

1 

1 

1 

1 .. 

Em que pese o ocorrido, fica claramente demonstrado que este fato foi circunstancial, 
haja vista que na conta corrente 114-0 CEF aplic. C/Outras Taxas foram depositados os valores 
recebidos da Taxa de Poder de Policia, cujo montante de R$ 432.837,58, foi transferido para a conta 
corrente 82-8 CEF - Contas Taxas - Exercício Poder de Polfcia. 

1 

Assim, fica claramente demonstrado que o valor R$ 432.837,58 estava depositado na 
conta corrente 114-0 CEF apllc. C/Outras Taxas e que em razão no atraso na atualização do software do 
sistema contábil esta importância foi posteriormente transferida para a conta corrente 82-8 CEF - Contas 
Taxas - Exercício Poder de Policia. 

Face aos documentos ora encaminhados a esse Tribunal e considerando a existência de 
- -····-······--- - - saldo -financeiro -disponível-na-conta-corrente-1.14=0-CEF-aplic. _C/.Óutras_Taxas __ em_v.alocsuficieo_te_à __ ________ ---· 

cobertura do saldo negativo apresentado na conta corrente 82-8 CEF - Contas Taxas - Exercício Poder 1 
de Polícia, requeremos que este item da análise seja considerado regular. 1 

6. DAS CONTAS PATRIMONIAIS 

Quanto ao item 4.2, da Instrução 3012/14-DCM, que menciona a existência de 
"Diverg§ncias de saldos em quaisquer das classes do balanço patrimonial entre os dados do S/MIAM e a 
co.ntabilidade", esclarecemos que este fato foi gerado pelo software do sistema contábil utilizado pelo 
município, cuja divergência foi devidamente corrigida, sendo que o Anexo 14 - Balanço Patrimonial, 
devidamente assinado, foi republicado, conforme cópia do referido do.cumento apensada ao ANEXO VI. 

Considerando que os valores informados a esse Tribunal através do SIM-AM 
compatibilizam-se com os constantes do balanço patrimonial extraído do sistema contábil devidamente 
publicado, requeremos que este item da análise seja considerado regular 

7. DAS OBRAS PARALISADAS 

No item 5.7, da Instrução 3012/14-DCM, que cita "Existência de obras paralisadas 
concomitante à inclusão de novos projetos em lei orçamentária 011 de créditos adicionais ... ". 

A este relato, esclarecemos que em relação à construção da Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas - UPA - obra 12433-1-2011 - a mesma está sendo executada pela empresa 
W.REICHERT CONSTRUÇÃO CIVIL L TOA, através do contrato 2224/2011, decorrente da Concorrência 
nº 24/2011, sendo que na data de 19 de novembro de 2013, a referida empresa foi notificada sobre a 
necessidade de sanar os problemas existentes e concluir a obra, conforme cópias dos documentos .... 
inclusas no ANEXO VII. 

Quanto aos problemas detectados no decorrer da construção da Unidade de Pronto 
Atendimento 24 Horas - UPA - obra 12433-10-2011, informamos que a administração municipal tomou 
os procedimentos cablveis ao caso através de notificações, registro!) fotográficos, entre outros, sempre 
buscando sanar as falhas detectadas e com o objetivo de que a referida obra fosse concluída. 

Em decorrência das notificações efetuadas pela administração municipal, a medição final 
e liberação da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA ocorreu no dia 17 de novembro e 2014 
- doe. ANEXO VII, ·cujas informa_ções serão, futuramente, encaminhadas a esse Tribunal a} vês do 
SIM-AM, Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal. ./ 
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Com vistas a atender a Instrução nº 3012/14 - DCM - Primeiro Exame, informamos que, 
apensado ao ANEXO VII, encaminhamos cópias do edital de licitação, da planilha orçamentária, do 
contrato de execução da obra incluindo a planilha da empresa, dos aditivos, dos projetos, da última 
medição realizada, contendo percentual acumulado dos serviços executados e registro Fotográfico. 

Pertinente à construção da Praça dos Esportes e da Cultura, (obra 12433-5-2012), 
informamos que a referida obra está sendo executada pela empresa AGO Empreendimentos Ltda -
EPP, através do contrato nº 2267/2012, decorrente da Concorrência nº 0612012 e que na data de 25 de 
novembro de 2014, a referida empresa foi notificada sobre a necessidade de sanar os problemas 
existentes e concluir a obra, conforme cópias dos documentos inclusas no ANEXO VII. 

Com referência aos problemas detectados no decorrer da construção da Praça dos 
Esportes e da Cultura, (obra 12433-5-2012), Informamos que a ;:idministração municipal tomou os 
procedimentos cabfveis ao caso através de notificações, registros fotográficos, entre outros, sempre 
buscando sanar as falhas detectadas e com o objetivo de que a referida obra fosse concluída. 

Em decorrência das notificações efetuadas pela administração municipal, a empresa 
contratada - AGO Empreendimentos Ltda - EPP, tomou as seguintes providências, notificando a 
empresa através de relatórios de problemas encontrados na obra e notificação apresentada pelo órgão 
fiscalizador, conforme cópias dos documentos apensados ao ANEXO VII. 
·--· -- -------·---- --··--- ----·---· ---- - -··-----· - - ---------- ·--- ··-- -·---- · -

Além dos documentos acima mencionados, informamos que, apensado ao ANEXO VII, 
encaminhamos cópias do boletim de medição indicando valor total pago da obra e demais documentos 
solicitados através da instrução 3012/14 - DCM - Primeiro Exame. 

Como se denota dos esclarecimentos trazidos a lume e da documentação encartada ao 
presente, fica claramente demonstrado que a administração municipal tomou as medidas cabíveis a 
cada caso, sendo que os problemas que retardaram a conclusão das mesmas foram motivados pelas 
empresas contratadas. 

Outro aspecto que levamos ao conhecimento desse Tribunal, diz respeito a que as 
referidas obras são financiadas com recursos do Governo Federal, tendo o Fundo Nacional de Saúde e o 
Ministério da Cultura, como órgão repassador e fiscalizador dos recursos transferidos ao município. 

Face aos documentos ora encaminhados a esse Tribunal, aos esclarecimentos acima 
expendidos, considerando que a construção da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA - obra 
12433-10-2011 está concluída, que· a construção da Praça dos Esportes e da Cultura, (obra 12433-5-
2012) encontra-se em fase de conclusão e considerando que as referidas obras são financiadas com 
recursos do Governo Federal, requeremos que este item da análise seja considerado regular. · 

8. DO PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDES 

Em atenção ao item 6.4, da Instrução 3012114-DCM, que menciona "Falta de Parecer do 
Conse/110 Municipal de Acompanhamento do FUNDEB ou não apresentação de esclarecimentos pelo 
seu não encaminflamenton, informamos que, apensado ao ANEXO VIII, encaminhamos cópia do Parecer 
do Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDES assinado por todos os seus membros. 

Face ao documento ora encaminhado a esse, requeremos que este item da análise seja 
considerado regular. 

9. DO PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Quanto ao item 7.3, da Instrução 3012114-DCM, que menciona "Falta da Resolução e/ou 
Parecer do Conse/110 Municipal de Saúde ou não apresentação de Esclarecimentos pelo se não 
en~~min/1amento·: esclarecemo~ que em análise a documentação encaminhada a ess~T. 1 unal, 
venf1camos que tanto a Resoluçao quanto o Parecer do Conselho Munfcipal de Saúde foran n lado 
juntamente com a prestação de contas anual. 
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Pertinente a "Ressalva 3 _- Conselho Municipal de Saúde" citada na página 34 da 
instrução 301212014 - DCM - Primeiro Exame", esclarecemos que os membros do Conselho Municipal 
de Saúde foram nomeados pelo Decreto nº 7386/14 -doe. ANEXO IX, cujos integrantes se manifestaram 
favoravelmente a aprovação das contas do exerclcio financeiro de 2013 - doe. ANEXO IX, fato que 
torna a ressalva do Controle Interno Infundada. 

Face documentos ora encaminhados a esse Tribunal e considerando os membros do 
Conselho Municipal de Saúde se manifestaram pela regularidade da prestação de contas de 2013, 
requeremos que este item da análíse seja considerado regular. 

10. DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 

Quanto ao item 8, da Instrução 3012/14-DCM, que menciona uo Relatório do Controle 
Interno encaminhado não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal': esclarecemos que 
estaremos enviando novo relatório do Controle Interno com correção de data instrução normativa 
emanada por esta egrégia corte, conforme cópias apensadas ao ANEXO X. 

Face documentos ora encaminhados a esse Tribunal e considerando a correção do item 
apontado, requeremos que este item da análise seja considerado regular . 

1 

i 
1 
i 
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.... _ ... ... - ·-·--11,-CONSIDERAÇÕES F-INAIS------·· --·-- ---·------------------·-·------- ·--------· _______ __ ____________ . 

Diante do exposto, solicitamos o recebimento da presente petição intermediária, dos 
documentos que a acompanha e, por conseguinte, a não aplicação das sanções sugeridas ao Gestor 
Municipal, posto que foram esclarecidas todas as questões apontadas na Instrução 3012/14-DCM. 

Por fim, requeremos ao Douto Relator do presente processo APROVAÇÃO das contas 
em epigrafe, nos termos fundamentados. 

Respeitosamente, 
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Estndo do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO .,, 
~ 

Parecer ao Projeto de Resolução é. ~ 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 t ~ 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram par~
analisar e :mitir parecer ao Projeto de Resolução da PRESTAÇÃO DE CONTAS~ 
DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, que segue: ~ 

CONSIDERANDO o Acórdão de Parecer Prévio nQ 32/18 - Segunda 
Câmara, do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, datado de 7 de 
fevereiro de 2018, que comunica a emissão do Parecer Prévio proferido pelo 
TCE nas contas do Poder Executivo Municipal, exercício financeiro de 2013. 

CONSIDERANDO parecer prévio, com fundamento no art . 1Q, 1, 
combinado com o art. 16, li da Lei Complementar Estadual nQ 113/2005, 
recomendando a regularidade das contas do Município de Pato Branco, 
relativas ao exercício financeiro de 2013, ressalvando-se a existência de conta 
bancária com saldo contábil a descoberto e as baixas indevidas de contas do 
Passivo Financeiro, pois a defesa comprovou ter efetuados devidos 
lançamentos corretivos. Todavia, por ter sido realizado somente em exercício 
posterior, este apontamento foi objeto de ressalva. 

CONCLUÍMOS após deliberação desta Comissão, diante do exposto, em 
relação à proposição em tela, verificando as informações que o referido 
Projeto de Resolução visa estabelecer, após análise, emitimos PARECER PELA 
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO EXERCÍCIO DE 2013, 
conforme Projeto de Resolução anexo. 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 18 de ai , - e 2018. 

José Gi ~,;'~sa - PT 

Pr sident~c~ --oN\AAR~ 
~~pp..RE.CE.R 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 8:>~ - Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: W\W1.camarapatobranco.com.br 
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Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 
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A Comissão de Orçamento e Finanças, através de seus membros infra-, 2i rv 
assinados, no uso de suas prerrogativas legais e com fundamento nos artigos 186l: : 
e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco, ~ â 
apresentam para apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis e solicitam o ~ :;:; 
apoio dos nobres pares para a aprovação do seguinte Projeto de Resolução: ~\__~ 

@ . 
~l 

~ ~ Projeto de Resolução nº .. i-1 ... ./2018 ~ 

Aprova a Prestação de Contas do município de 
Pato Branco relativa ao exercício financeiro de 
2013. 

Art. 1° Fica aprovada a Prestação de Contas do Executivo Municipal 
de Pato Branco, referente ao Exercício Financeiro 2013. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 12 de novembro de 2018. 

· Membro 
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