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PROCESSO Nº:   235220/18 

ENTIDADE:     MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA 

ASSUNTO:     PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 

INSTRUÇÃO Nº: 3545/2019 - CGM - CONTRADITÓRIO 

Ementa: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA. Prestação de 

Contas do exerc ício de 2017. Contraditório. Contas com 

Irregularidades - Cabe aplicação de multa. 

Trata-se da prestação de contas do MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, 

relativa ao exercício financeiro de 2017.  

O Primeiro Exame realizado pela Unidade Técnica responsável 

evidenciou a existência de restrições e/ou mesmo a ausência de elementos essenciais 

no processo de prestação de contas, que serão doravante tratadas em conformidade 

com a formulação que constou da Instrução nº 1621/2018-CGM-Primeiro Exame (peça 

processual nº 31).   

Oportunizado o exercício do direito ao contraditório, o Responsável 

procurou sanar as anomalias apontadas, razão pela qual retornam as contas para 

exame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução e as 

novas conclusões em face dos fatos apresentados na peça de defesa. 
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1 - DOS APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS ATÉ O EXAME ANTERIOR 

1.1 - DA ANÁLISE DAS RESSALVAS 

MULTAS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

Entrega dos dados do SIM-AM com atraso. 

Fonte de Critério: Instrução Normativa TCE/PR nº 138/2018 - Multa LCE nº 

113/2005, art. 87, III, "b". 

 PRIMEIRO EXAME 

Verifica-se no registro de entrega dos dados eletrônicos mensais do 

Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal – SIM/AM, que a 

Entidade não atendeu aos prazos estipulados nas Instruções Normativas TCE/PR nº 

115/2016 e 129/2017, relativa à Agenda de Obrigações para o exercício objeto da 

análise.  

A entrega mensal dos referidos dados eletrônicos está demonstrada no 

quadro abaixo, o qual informa o número de dias de atraso que a entrega intempestiva 

resultou.  

A situação é passível de aplicação de multa administrativa, prevista no 

art. 87, III, “b” da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas, aplicada em razão DE CADA ATRASO NA REMESSA MENSAL dos dados 

eletrônicos do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal – 

SIM/AM.   

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:  

a) comprovação de que o encaminhamento em atraso ocorreu por 

motivo de força maior;  

b) comprovante de recolhimento da multa;  

c) outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.  
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DEMONSTRATIVO DO ITEM 

Mês Ano Data Limite para Envio Data do Envio Dias de Atraso 

Janeiro 2017 02/05/2017 03/05/2017 1 

Fevereiro 2017 31/05/2017 06/06/2017 6 

Março 2017 31/05/2017 20/06/2017 20 

Abril 2017 30/06/2017 18/07/2017 18 

Maio 2017 30/06/2017 18/07/2017 18 

Junho 2017 31/07/2017 01/08/2017 1 

Agosto 2017 02/10/2017 17/10/2017 15 

Setembro 2017 31/10/2017 06/11/2017 6 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam das folhas 04 a 07 da peça processual nº 

31. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

O responsável destaca que o envio de informações ao SIM requereria 

o envolvimento de diversas áreas, asseverando que os servidores da unidade 

trabalhariam visando o atendimento da agenda de obrigações deste Tribunal, a 

despeito da sua parca estrutura. Registra ainda que a implantação de novas normas de 

contabilidade aplicadas ao setor público teria sobrecarregado os profissionais da 

contabilidade; que não teria havido dolo ou má-fé do gestor ou dos técnicos envolvidos; 

que o atraso não teria causado prejuízo ao erário, a análise das referidas informações 

ou das contas anuais. Invoca ainda os princípios jurídicos da razoabilidade e da 

proporcionalidade na aplicabilidade das multas e transcreve julgados deste Tribunal em 

que essas sanções teriam sido afastadas.  

Primeiramente, cumpre mencionar novamente que houve atraso nas 

remessas referentes aos meses de janeiro a junho e agosto e setembro de 2017. As 

remessas de dados encaminhadas ao SIM-AM são utilizadas para fiscalizações 

realizadas por este Tribunal de Contas, que ocorrem tanto em momento concomitante 

como a posteriori aos atos e fatos administrativos e contábeis. Desse modo, à medida 

que dados são encaminhados, ferramentas de fiscalização são aplicadas às entidades 

que enviaram as remessas pelas unidades técnicas desta Casa.   
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Considerando a manifestação do responsável, entende esta Instrução 

que é dever da gestão manter regulares os envios das remessas ao SIM-AM, conforme 

disposto nas normativas deste Tribunal, independentemente de problemas na estrutura 

da unidade ou em seus softwares, alterações em normas contábeis. Deve o 

responsável pelas contas planejar as atividades e demais fatores controláveis e 

prevenir riscos relativos a fatores não controláveis pela entidade, de maneira a cumprir 

tais obrigações.  

Quanto às demais justificativas, inclusive quanto às decisões dos 

órgãos colegiados desta Corte, estas tratam de matérias não somente técnicas, mas 

principalmente subjetivas, não tendo esta unidade técnica maior espaço para 

ponderações sobre o alegado, tendo em vista que a legislação não prevê exceções ou 

atenuações.  

Desta forma, tendo em vista que em sede de contraditório não houve 

apresentação de elementos capazes de alterar o entendimento inicial, considerando o 

disposto na Uniformização de Jurisprudência nº 10 (Acórdão nº 1582/08-Tribunal 

Pleno), permanece a recomendação de multa anteriormente proposta.  

DA MULTA 

Para fins de atribuição da responsabilidade pela referida multa prevista 

na L.C.E. nº 113/2005, art. 87, III, "b", indica-se como agente diretamente responsável 

o gestor que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela 

Administração. 

CONCLUSÃO: RESSALVA COM MULTA                                 
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1.2 - DA ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 

Resultado orçamentário/financeiro de fontes não vinculadas a programas, 

convênios, operações de créditos e RPPS. 

Fonte de Critério: LC 101/00 art. 1º, § 1º, arts. 9º e 13 - Multa LCE nº 113/2005 - art. 

87, IV, "g" 

 PRIMEIRO EXAME 

A demonstração da execução orçamentária e financeira, restrita as 

fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS (fontes 

livres), no exercício de 2017, evidenciou a ocorrência de déficit orçamentário conforme 

detalhado acima.  

A situação caracteriza a inobservância dos arts. 9º e 13, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que fixa o prazo de trinta dias a contar da publicação do 

orçamento, para que o Poder Executivo proceda ao desdobramento das receitas em 

metas bimestrais de arrecadação, a fim de que, ocorrendo a frustração da arrecadação, 

seja procedida a limitação de empenhos como forma de manter o equilíbrio fiscal.   

Para o cálculo foram consideradas todas as fontes de recursos, com 

exceção das fontes com o ID Origem Recurso igual a: 03 - transferências voluntárias + 

05 - operações de crédito + 08 - regime próprio de previdência + 09 - transferências de 

programas + 10 - antecipação da receita orçamentária ARO + 11 - 

programas/transferências voluntárias anteriores a 2013.   

Passível de aplicação de multa administrativa, por ofensa à norma 

legal, prevista no art. 87, IV, “g” da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas, conforme Acórdão nº 354/17-STP.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:   

a) relatório contrapondo, se for o caso, os valores do demonstrativo 

com exposição de motivos;   
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b) comprovação da existência de cancelamentos de restos a pagar não 

processados no exercício seguinte, necessariamente corroborada com a entrega do 

SIMAM;   

c) exposição dos motivos de força maior, sendo o caso, que justifiquem 

a ocorrência do resultado negativo;   

d) ato legal que promoveu a limitação de empenhos e movimentação 

financeira, acompanhado da respectiva publicação;   

e) outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.    

DEMONSTRATIVO DO ITEM 

ESPECIFICAÇÃO 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

1 - Receitas 
Correntes 

78.080.253,96 99,63 90.500.281,28 97,91 100.899.560,59 97,14 111.623.056,40 95,29 

2 - Receitas de 
Capital 

287.213,41 0,37 1.932.015,73 2,09 2.968.082,57 2,86 5.515.489,84 4,71 

3 - Soma da 

Receita (1+2) 
78.367.467,37 100,00 92.432.297,01 100,00 103.867.643,16 100,00 117.138.546,24 100,00 

4 - Despesas 
Correntes 

69.047.463,49 88,11 82.200.206,42 88,93 89.995.570,04 86,64 101.279.027,19 86,46 

5 - Despesas de 
Capital 

6.083.001,50 7,76 8.001.626,20 8,66 8.141.112,27 7,84 16.273.811,52 13,89 

6 - Soma da 
Despesa (4+5) 

75.130.464,99 95,87 90.201.832,62 97,59 98.136.682,31 94,48 117.552.838,71 100,35 

7 - RESULTADO 
ORÇAMENTÁRIO 

DO EXERCÍCIO 
(3-6) 

3.237.002,38 4,13 2.230.464,39 2,41 5.730.960,85 5,52 -414.292,47 -0,35 

8 - Interferências 
Financeiras 

-2.067.420,86 -2,64 -2.817.497,60 -3,05 -3.356.550,37 -3,23 -5.679.383,95 -4,85 

9 - RESULTADO 
DA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
DO EXERCÍCIO 
(7+8) 

1.169.581,52 1,49 -587.033,21 -0,64 2.374.410,48 2,29 -6.093.676,42 -5,20 

10 - Cancelamento 
de Restos a Pagar 

70.047,51 0,09 146.354,37 0,16 231.587,21 0,22 146.742,52 0,13 

11 - 
Inscrição/Baixa de 

Realizável por 
Cisão, Fusão ou 
Extinção 

0,00 0,00 -73.360,99 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Despesas Não 
Empenhadas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 - RESULTADO 

AJUSTADO DO 
EXERCÍCIO 
(9+10+11+12) 

1.239.629,03 1,58 -514.039,83 -0,56 2.605.997,69 2,51 -5.946.933,90 -5,08 
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14 - 
Superávit/Déficit do 
Exercício Anterior 

2.947.634,44 3,76 4.187.263,47 4,53 3.673.223,64 3,54 6.279.221,33 5,36 

15 - Total do Ativo 

Realizável 
2.546.346,92 3,25 2.724.425,30 2,95 2.906.240,48 2,80 2.065.925,56 1,76 

16 - RESULTADO 
FINANCEIRO 
ACUMULADO DO 
EXERCÍCIO 

(13+14-15) 

1.640.916,55 2,09 948.798,34 1,03 3.372.980,85 3,25 -1.733.638,13 -1,48 

Nota 1 – O demonstrativo é composto pelos recursos não vinculados a programas, convênios, operações de crédito e Regime 
Próprio de Previdência Social, conforme Instrução Normativa nº 138/2018.   

Nota 2 – Será gerada restrição para a entidade quando a linha 16 "RESULTADO  FINANCEIRO ACUMULADO DO  EXERCÍCIO" 
for negativo (Deficitário) no exercício de 2017 e o valor do resultado f inanceiro acumulado do exercício anterior (2016) for superávit, 

ou  o valor  do déficit  acumulado  do  exercício  anterior (2016) for inferior ao resultado f inanceiro acumulado (déficit) apurado no 
exercício de 2017, conforme definido na Instrução Normativa nº 138/2018.  

Nota 3 – Observa-se que para f ins de apuração do "RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (16)" foram 
excluídos os valores registrados no "ATIVO REALIZÁVEL (15)".  

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam das folhas 02 a 04 da peça processual nº 

31. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

O responsável destaca que o resultado apurado teria decorrido de 

queda na arrecadação em face da estagnação econômica vivenciada a partir do 

exercício de 2015, com aumento da demanda por serviços sociais. Registra ainda que 

editou o Decreto Municipal nº 483, de 05/09/2017, que limitou empenhos e 

movimentações financeiras, nos termos previstos na LDO municipal. Registra, 

finalmente, que o déficit apurado teria sido inferior ao que vem sendo admitido pelos 

órgãos deliberativos deste Tribunal.  

O Município provocou déficit de execução orçamentária na fonte livre 

(ajustado) no transcorrer do exercício, no montante de R$ 5.946.933,90, 

correspondente a 5,08% das receitas da referida fonte (linha 13, coluna 2017, do 

demonstrativo anterior). Desse modo, para se obter o resultado apurado, a 

municipalidade consumiu integralmente suas sobras existentes no encerramento do 

exercício de 2016, na monta de R$ 3.372.980,85 (linha 16, coluna 2016, do 

demonstrativo anterior), deixando um passivo a descoberto no valor de R$ 

1.733.638,13 (linha 16, coluna 2017, do demonstrativo anterior), correspondente a 

1,48% das receitas de fontes livres.  
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Sobre o tema, a Lei Complementar n. 101, de 2000, estabelece que a 

responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que 

se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e 

a obediência a limites e condições.  

Como forma de proteção do princípio do equilíbrio fiscal, a LRF 

encarregou a LDO de exercer diversas funções (art. 4º, I), destacando-se a destinada a 

dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas e a pertinente à definição de 

critérios e formas de limitação de empenho, na iminência de a arrecadação tender a 

não suportar as metas de resultado primário e nominal previstas para o exercício.    

Em complementação prática, o art. 9º da mesma LRF determina o 

contingenciamento de emissão de empenhos se percebido, ao final de um bimestre, 

que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 

resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. Por esse 

mecanismo, o Poder Executivo tinha a responsabilidade de expedir ato próprio no 

montante necessário, nos trinta dias subsequentes, limitando a emissão de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios que teria que fixar na lei de diretrizes 

orçamentárias respectiva.  

O contingenciamento procedido pelo Município (folhas 09 a 12, peça 

31), não foi oportuno ou no montante necessário, tendo em vista o resultado apurado. 

Com relação às despesas, verificou-se, conforme observa-se do demonstrativo 

anterior, um incremento de R$ 19.416.156,40 nas despesas custeadas com fontes 

livres da entidade. As receitas, por outro lado, tiveram um incremento de R$ 

13.270.903,08.  

No que tange à representatividade do déficit e os Acórdãos deste 

Tribunal, mesmo sabedor de que precedentes dos órgãos deliberativos do Tribunal têm 

possibilitado, com fundamento no princípio da razoabilidade, que a conclusão seja pela 

regularidade com ressalva quando o índice deficitário for de até 5%, esta Unidade 

Técnica não possui margem para a avaliação diversa do número retratado no balanço, 

concluindo-se então, pela manutenção da irregularidade já apontada.  
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Ainda para subsidiar a análise, apresentamos abaixo demonstração 

analítica da evolução do resultado deficitário, tanto no exercício em análise (2017) 

como no seguinte (2018). Sobre o exercício de 2018, é possível verificar que houve a 

apuração de resultado orçamentário positivo (R$ 3.733.977,92; linha 17), revertendo a 

situação de passivo a descoberto sob a perspectiva do resultado acumulado, 

resultando num ativo financeiro de R$ 1.941.829,40 (linha 20), considerando que o 

resultado negativo acumulado em 2017 encontrava-se em R$ 1.733.638,13 (linha 20).  

O quadro apresentado a seguir, elaborado a partir do demonstrativo 

anterior e dos demonstrativos seguintes, resume a situação verificada no Município.  

Item de Análise Valor (R$) 

Resultado financeiro acumulado do exercício de 2016 (a)        3.372.980,85  

Resultado ajustado do exerc ício de 2017 (b)  -      5.946.933,90  

Variação no Ativo Realizável em 2017 (c)  -         840.314,92  

Resultado financeiro acumulado do exercício de 2017 (d)=(a)+(b)+(c) -      1.733.638,13  

Resultado ajustado do exerc ício de 2018 (e)        3.733.977,92  

Variação no Ativo Realizável em 2018 (f)              58.510,39  

Resultado financeiro acumulado do exercício de 2018 (g)=(d)+(e)+(f)        1.941.829,40  

Exercício de 2017: 
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Exercício de 2018: 

 

DA MULTA 

Tendo em vista o não saneamento da irregularidade a questão 

permanece passível da multa prevista no art. 87, IV, “g” da Lei Complementar Estadual 

nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas, conforme Acórdão nº 354/17 -STP. 

CONCLUSÃO: NÃO REGULARIZADO                                   
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OUTRAS VERIFICAÇÕES 

Certidão de Regularidade Profissional emitida pelo CRC-PR 

Fonte de Critério: Artigo 20 do Regulamento Geral dos Conselhos de 

Contabilidade, instituído pela Resolução CFC nº 1.370/2011 - Multa LCE nº 

113/2005, art. 87, IV, "g" 

 PRIMEIRO EXAME 

Conforme dispõe o artigo 20 do Regulamento Geral dos Conselhos de 

Contabilidade, instituído pela Resolução CFC nº 1.370/2011, o exercício de qualquer 

atividade contábil é prerrogativa do profissional da Contabilidade em situação regular 

perante o respectivo CRC.   

A presente análise evidenciou a ausência da Certidão de Regularidade 

Profissional, emitida pelo CRC-PR, do responsável pela contabilidade da Entidade.  

A situação é passível de aplicação de multa administrativa, por infração 

à norma legal ou regulamentar, prevista na alínea “g”, inciso IV do art. 87 da Lei 

Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em 

decorrência do não cumprimento do requisito legal para o exercício da profissão de 

contador.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:   

a) Apresentação da Certidão de Regularidade Profissional emitida pelo 

CRC-PR;  

b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.   

COMENTÁRIOS ADICIONAIS DO ANALISTA 

Não foi apresentada a Certidão de Regularidade Profissional Restrita, 

na forma do item 2, do anexo 2, da Instrução Normativa nº 140/2018, do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, transcrita a seguir: "Obs.: Deverá ser emitida a Certidão 

Restrita (não emitir a Certidão Pública). www.crcpr.org.br - certidão de regularidade – 

acesso restrito ao cadastro do CRC – profissional." 
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DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam das folhas 07 e 12 da peça processual nº 

31. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

Em sede de contraditório, o interessado encaminha cópia da Certidão 

de Regularidade Profissional do responsável técnico da municipalidade (peça 

processual nº 31, folha 12), regularizando, desta forma, o apontamento evidenciado na 

instrução anterior. 

DA MULTA 

Diante das justificativas e dos documentos apresentados pelo 

interessado, os quais permitem regularizar o item, poderá ser afastada a aplicação de 

multa antes proposta. 

CONCLUSÃO: REGULARIZADO                                       

 

 

2 - 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 totalidade, os apontamentos contidos no exame da prestação de 

contas, sendo as seguintes as conclusões obtidas da aná lise do processo. 

2.1 - DAS RESSALVAS E RESTRIÇÕES 

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL CPF TIPIFICAÇÃO CONCLUSÃO 

Resultado 
orçamentário/financeiro de 
fontes não vinculadas a 
programas, convênios, 
operações de créditos e RPPS. 

RICARDO 
ENDRIGO 

549.210.239-72 

LC 101/00 art. 1º, 
§ 1º, arts. 9º e 13 
- Multa LCE nº 
113/2005 - art. 87, 
IV, "g" 

NÃO 
REGULARIZADO 
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Entrega dos dados do SIM-AM 
com atraso. 

RICARDO 
ENDRIGO 

549.210.239-72 

Instrução 
Normativa 
TCE/PR nº 
138/2018 - Multa 
LCE nº 113/2005, 
art. 87, III, "b". 

RESSALVA COM 
MULTA 

Certidão de Regularidade 
Profissional emitida pelo CRC-
PR 

RICARDO 
ENDRIGO 

549.210.239-72 

Artigo 20 do 
Regulamento 
Geral dos 
Conselhos de 
Contabilidade, 
instituído pela 
Resolução CFC 
nº 1.370/2011 - 
Multa LCE nº 
113/2005, art. 87, 
IV, "g" 

REGULARIZADO 

2.2 - DAS MULTAS 

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL CPF TIPIFICAÇÃO 

Resultado orçamentário/financeiro de 
fontes não vinculadas a programas, 
convênios, operações de créditos e 
RPPS. 

RICARDO ENDRIGO 549.210.239-72 

LC 101/00 art. 1º, § 1º, 
arts. 9º e 13 - Multa LCE 
nº 113/2005 - art. 87, IV, 
"g" 

Entrega dos dados do SIM-AM com 
atraso. 

RICARDO ENDRIGO 549.210.239-72 

Instrução Normativa 
TCE/PR nº 138/2018 - 
Multa LCE nº 113/2005, 
art. 87, III, "b". 

3 - PARECER CONCLUSIVO 

Em face do exame procedido na presente prestação de contas do 

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, relativa ao exercício financeiro de 2017 e à luz dos 

comentários supra expendidos, concluímos que as contas estão irregulares por ofensa 

à norma legal ou regulamentar, nos termos do art. 16, III, b, da Lei Complementar 

Estadual nº 113/2005.  

Conforme contido no título "DAS MULTAS", poderá ser aplicada multa 

ante os fatos ali indicados, tendo em vista o disciplinamento legal referido.  

Destaca-se, contudo, que estas conclusões não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e 

por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as 
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constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou 

denúncias. 

É a Instrução.  

CGM, 11 de setembro de 2019.  

Ato emitido por EVERTON PAULO FOLLETTO - Analista de Controle - Matrícula nº 522392.  

Encaminhe-se ao Ministério Público de Contas, conforme art. 353 do Regimento Interno.  

Encaminhado por DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador - Matrícula nº 514837.  


