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PROCURADOR:  

 

RELATOR: CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 

 

ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 388/17 - Segunda Câmara 

 

Prestação de Contas. Exercício 2015. Município de 
Manfrinópolis. REGULARIDADE das contas, com RESSALVAS 
quanto ao resultado orçamentário/financeiro de fontes não 

vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e 
RPPS e à não comprovação de publicação dos Relatórios de 
Gestão Fiscal - RGF no exerc ício de 2015 (pela Agenda de 

Obrigações). 

 

 

As contas do MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, relativas ao 

exercício de 2015, foram encaminhadas pelo à época Prefeito CLAUDIO GUBERTT, 

dando cumprimento às disposições e determinações legais. 

A Unidade Técnica, mediante a Instrução n.º 3431/16 (peça n.º 12), 

indicou a seguintes restrições: 

a) Resultado orçamentário/financeiro de fontes não vinculadas a 

programas, convênios, operações de créditos e RPPS; 

b) Ausência de encaminhamento do Balanço Patrimonial emitido 

pela Contabilidade e/ou da respectiva publicação. Considera ainda a hipótese de a 

publicação não atender às especificações; e 

c) Não comprovação de publicação dos Relatórios de Gestão 

Fiscal - RGF no exercício de 2015 (pela Agenda de Obrigações). 
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Quando do contraditório, o MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, 

representado pelo à época Prefeito CLAUDIO GUBERTT, apresenta documentos 

complementares (peça n.º 23/27), alegando que: 

a) Ante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve 

ser relevado o déficit de 2,11% (dois virgula onze por cento), eis que houve a queda 

da arrecadação, embora mantida as necessidades da administração; 

b) em razão da considerável queda da receitas municipais, não 

logrou êxito em reestabelecer o equilíbrio financeiro, embora tenham sido tomadas 

as medidas para a contenção de gastos e limitação de empenho, com a emissão do 

Decreto n.º 855/15; 

c) em razão das enchentes suportadas, fora despendidos gastos 

inesperados. 

A Unidade Técnica, mediante a Instrução n.º 943/17 (peça n.º 29), 

opinou pela IRREGULARIDADE das Contas do MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, 

em razão do “Resultado orçamentário/financeiro de fontes não vinculadas a 

programas, convênios, operações de créditos e RPPS”, com aplicação de multas e 

pela RESSALVA em relação à “não comprovação de publicação dos Relatórios de 

Gestão Fiscal - RGF no exercício de 2015”. 

Quanto à IRREGULARIDADE, argumenta que no transcorrer do 

exercício orçamentário, o Município ocasionou o déficit de execução na fonte livre, 

no valor de R$ 171.605,96 (cento e setenta e um mil, seiscentos e cinco reais e 

noventa e seis centavos) que, acrescido do déficit acumulado que possuía no 

exercício de 2014, resultou em 2015 no déficit financeiro de R$ 229.278,03 

(duzentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e três centavos), em 

contrariedade aos preceitos da Lei n.º 101/00, impondo a aplicação da MULTA do 

artigo 5º, III, e § 1º, da Lei Federal n.º 10.028/00, em prejuízo do à época Prefeito 

CLAUDIO GUBERTT;  

No que concerne a RESSALVA referente à “não comprovação de 

publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF no exercício de 2015”, a Unidade 
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Técnica informa que o prazo para a referida publicação findou em 31/07/2015, tendo 

se efetivado em 01/08/2015, sendo, portanto, aplicável a MULTA do artigo 5º, III, e § 

1º, da Lei Federal n.º 10.028/00, em prejuízo do à época Prefeito CLAUDIO 

GUBERTT. 

Por fim, entendeu REGULARIZADO o item referente à “Ausência de 

encaminhamento do Balanço Patrimonial emitido pela Contabilidade e/ou da 

respectiva publicação. Considera ainda a hipótese de a publicação não atender às 

especificações”, ante o encaminhamento e publicação do Balanço Patrimonial.  

Por sua vez, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 

por meio do Parecer n.º 3009/17 (peça n.º 30), manifesta-se no mesmo sentido da 

Unidade Técnica. 

É o relatório. 

 

II – VOTO 

Verifica-se que assiste parcial razão à Unidade Técnica, no sentido 

da REGULARIDADE das contas do MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, exercício de 

2015, com RESSALVAS diante do (1) resultado orçamentário/financeiro de fontes 

não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS e da (2) não 

comprovação de publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF no exercício de 

2015 (pela Agenda de Obrigações). 

 

Do resultado orçamentário/financeiro de fontes não vinculadas 

a programas, convênios, operações de créditos e RPPS 

Inicialmente se verificou um déficit no valor de R$ 229.278,03 

(duzentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e três centavos) na 

execução da fonte livre, que equivale a 2,11% (dois vírgula onze por cento) das 

receitas dessa fonte. 
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Contrariando o entendimento exarado pela Unidade Técnica e 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, deve ser afastada a irregularidade, 

pois, conforme demonstrado, o referido déficit é inferior a 5%, o que vem sendo 

entendido por esse Tribunal de Contas como passível de RESSALVA, conforme 

Acórdão de Parecer Prévio nº 089/13 – Primeira Câmara. 

Portanto, seguindo o reiterado entendimento desta Corte  de Contas, 

conclui-se pela RESSALVA do item, SEM aplicação de multa. 

 

Da ausência de encaminhamento do Balanço Patrimonial 

emitido pela Contabilidade e/ou da respectiva publicação. Considera ainda a 

hipótese de a publicação não atender às especificações 

Oportunizado o contraditório, verifica-se que a Municipalidade juntou 

aos autos o Balanço Patrimonial (peça n.º 26), assinado pela contadora responsável, 

bem como devidamente publicado, pelo que é passível de se confirmar a 

REGULARIDADE do item. 

 

Da não comprovação de publicação dos Relatórios de Gestão 

Fiscal - RGF no exercício de 2015 (pela Agenda de Obrigações) 

Embora constatado inicialmente a ausência da publicação dos 

Relatórios de Gestão Fiscal no exercício de 2015, verifica-se que esses foram 

efetivamente publicados em 01/08/2015, portanto, em atraso de um dia, 

considerando o prazo fatal de 31/07/2015. 

Embora o artigo 54, § 2º, da Lei n.º 101/00 estabeleça o prazo de 

trinta dias a partir do encerramento do período, para publicação do relatório, no 

presente caso, o atraso de apenas um dia não se apresenta suficiente a desabonar 

a gestão, razão pela qual o item merece ser convertido em RESSALVA, SEM 

aplicação de multa. 
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III – CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, acompanhando parcialmente a 

Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o douto Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas e, ainda, considerando tudo mais que consta no processo, 

propomos, na forma do artigo 23 da Lei Complementar n° 113/2005: 

1) que o PARECER PRÉVIO deste Tribunal recomende o 

julgamento pela REGULARIDADE das contas do MUNICÍPIO DE 

MANFRINÓPOLIS, exercício de 2015, de responsabilidade do Ex-Prefeito, 

CLAUDIO GUBERTT, CPF 628.422.939-91, com RESSALVAS em decorrência do 

resultado orçamentário/financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, 

operações de créditos e RPPS e não comprovação de publicação dos Relatórios de 

Gestão Fiscal - RGF no exercício de 2015 (pela Agenda de Obrigações);   

Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Execuções, nos 

termos do artigo 301, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, 

para registro de recomendação, determinação legal, ressalva e/ou sanções, tendo 

em vista o disposto no artigo 28 da Lei Orgânica desta Corte, e no artigo 153, incisos 

I e IX, combinado com o artigo 248, § 1º, ambos 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 ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, por unanimidade, em: 

I- Emitir o PARECER PRÉVIO pela REGULARIDADE das contas 

do MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, exercício de 2015, de responsabilidade do 

Ex-Prefeito, CLAUDIO GUBERTT, CPF 628.422.939-91, com RESSALVAS em 
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decorrência do resultado orçamentário/financeiro de fontes não vinculadas a 

programas, convênios, operações de créditos e RPPS e não comprovação de 

publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF no exercício de 2015 (pela 

Agenda de Obrigações); 

II- Encaminhar os autos à Coordenadoria de Execuções, nos 

termos do artigo 301, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, 

para registro de recomendação, determinação legal, ressalva e/ou sanções, tendo 

em vista o disposto no artigo 28 da Lei Orgânica desta Corte, e no artigo 153, incisos 

I e IX, combinado com o artigo 248, § 1º, ambos do Regimento Interno. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, IVAN LELIS BONILHA e IVENS ZSCHOERPER LINHARES. 

Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER. 
Sala das Sessões, 2 de agosto de 2017 – Sessão nº 26. 

 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 

Presidente  


