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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

DECRETO SUPLEMENTAR N° 016/2016 - 30.12.2016
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL

CLAUDIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Municipal n° 0590/2015, FAZ SABER que a câmara aprovou e ele sanciona
a seguinte:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis,
Estado do Paraná, a abrir um Crédito Adicional, referente o exercício financeiro
de 2016, no valor de R$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais), destinados
as especificações a seguir:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

R$ 53.000,00
03.002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.124.0401.2007 - Manutenção das Atividades do Patrimônio Municipal
4.4.90.61.00.00 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
435 - 00501 – Receitas de Alienações de Ativos
Art. 2º - Para cobertura do presente Crédito Adicional Especial a ser aberto

de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os
recursos oriundos do Excesso de arrecadação de recurso vinculado, superávit
financeiro e anulações, conforme especificado:

06 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E
ESPORTES R$ 50.000,00

06.005 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.695.2701.2046 - Manutenção do Departamento de Esportes
3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

2870 - 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
06 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

R$ 3.000,00
06.005 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.695.2701.2046 - Manutenção do Departamento de Esportes
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA

JURÍDICA
2890 - 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto

entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 30 de

dezembro de 2016.
Claudio Gubertt - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

DECRETO SUPLEMENTAR N° 017/2016 - 30.12.2016
Súmula: Readequa o Instrumento de Programação Financeira e

Cronograma de Desembolso Mensal do Exercício Financeiro de 2016, e dá
outras providências.

CLAUDIO GUBERTT, PREFEITO MUNICIPAL DE
MANFRINOPOLIS – ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS
ATRIBUIÇOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA
Art. 1º - Fica readequada o Instrumento de Programação Financeira e

Cronograma de Desembolso Mensal do Exercício Financeiro de 2016 de
acordo com as alterações adicionais do cronograma de desembolso conforme
decretos do exercício que utilizaram como recursos o excesso de
arrecadação.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com
efeitos a partir de 30 de dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, 30 de dezembro de 2016.
CLAUDIO GUBERTT - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA

PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar,
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2016
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: ADEMAR RAYER E CIA LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA:
 VALOR: O contrato fica aditivado no valor de R$ 13.335,95 (treze mil

trezentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA:
EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação:
O prazo de execução do contrato fica aditivado até 30/07/2017 a contar a

partir de 31/03/2017, conforme Pregão nº 13 e Contrato original nº 28/2016.
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas

e condições do contrato original.
Manfrinópolis, em 31/03/2017

Caetano Ilair Alievi - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA

PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar,
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2016
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS

AGROPECUÁRIOS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA:
 VALOR: O contrato fica aditivado no valor de R$ 5.937,50 (cinco mil

novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA:
EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação:
O prazo de execução do contrato fica aditivado até 30/06/2017 a contar a

partir de 03/04/2017, conforme Pregão nº 14 e Contrato original nº 292016.
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas

e condições do contrato original.
Manfrinópolis, em 03/04/2017

Caetano ilair Alievi - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA

PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar,
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2015
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: FARMACIA E MEDICINA MATTOS LTDA - ME
CLAUSULA PRIMEIRA:
 VALOR: O contrato fica aditivado no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta

e quatro mil reais).
CLÁUSULA SEGUNDA: EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a

seguinte redação: O prazo de execução do contrato fica aditivado até 03/04/
2018 a contar a partir de 05/04/2016, conforme Pregão nº 17 e Contrato
original nº 26/2015.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original.

Manfrinópolis, em 04/04/2017
Caetano Ilair Alievi - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA

PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar,
EXTRATO DE CONTRATO. - CONTRATO Nº 30 de 2017.

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa de advocacia com registro na ordem dos

advogados do Brasil, para fornecimento de profissional que atue na
área jurídica, para exercer todas as atribuições da procuradoria jurídica
do Município com representatividade mandatorial do ente publico
para atendimento das demandas típicas das áreas, bem como do
setor administrativo com ênfase aos aspectos legais., conforme processo
de Processo dispensa nº 10/2017.

CONTRATADO: SCHEITT - S. I. DE ADVOCACIA.
VALOR CONTRATADO: 47.700,00 (Quarenta e Sete Mil e Setecentos

Reais).
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2017.
RECURSOS: próprios.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30 dias após emissão de

notas fiscais.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 Dias após a assinatura do contrato.

Manfrinópolis, 07/04/2017. - Caetano Ilair Alievi - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

PORTARIA Nº 2567/2017 - 19.04.2017
Súmula: Concede Licença Maternidade a Servidora Pública Municipal e

dá outras providências.
Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Municipal nº 0502/2013 de 03.07.2013, Art. 1º, Art. 2º e conforme Atestado
Médico de 19 de abril de 2017, RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade a Servidora Pública Municipal
Sra. ARLETE ZANCHI SERAFINI, portadora do RG sob n° 6.499.329-1
SESP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de PROFESSOR
III, conforme Matrícula n° 103-1 e ocupante do Cargo de Provimento Efetivo
de NUTRICIONISTA, conforme Matrícula n° 103-2, pelo período de 180
(Cento e oitenta) dias a contar desde 19 de abril de 2017 a 16 de outubro de
2017.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em
vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 19 de abril de 2017.
Caetano Ilair Alievi - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

PORTARIA N° 2568/2017 - 19.04.2017
Súmula: Concede Licença Prêmio a Servidor Público Municipal de

Manfrinópolis, Estado do Paraná e dá outras providências.
Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná,

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n° 0157/2002 de 08.07.2002, Art. 80 e conforme Processo nº 126/17 de 19
de abril de 2017, RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Licença Prêmio de 90 (Noventa) dias ao Servidor
Público Municipal Sr. ISMAEL JOSÉ KOCH, portador do RG sob n°
8.726.006-2 SESP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, conforme Matrícula n° 913-1, a
contar a partir de 18 de abril de 2017 a 17 de julho de 2017, referente ao
Período Aquisitivo de 16.04.2012 a 16.04.2017.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em
vigor com data retroativa a 18 de abril de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 19 de abril de 2017.
Caetano Ilair Alievi - Prefeito Municipal

Lair Dias - Secretário Municipal de Interior
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MANFRINÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000        – MANFRINÓPOLIS – PARANÁ 
Telefax: (0xx46)3562-1001 e 3562-10.86     –      e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

DECRETO N° 1002/2016 
07.11.2016 

Súmula: Dispõe sobre medidas visando o equilíbrio 
orçamentário e financeiro para o encerramento do 
mandato no exercício 2016 e dá outras providências. 

Considerando a constante queda na arrecadação das receitas livres do 
Município; 

Considerando a necessidade de adequação e o equilíbrio entre o fluxo de 
caixa e as despesas correntes a cargo da municipalidade, o que enseja alterações na 
estrutura e condução da administração; 

Considerando a obrigatoriedade do imediato ajustamento entre a receita e 
a despesa, decorrente dos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

DECRETA: 

Art. 1º - Este Decreto estabelece medidas visando o equilíbrio 
orçamentário e financeiro para o encerramento do mandato no exercício 2016. 

Art. 2º - Fica determinado a todas as unidades administrativas municipais 
o fiel cumprimento de todos os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Parágrafo único - Quando verificada a possibilidade do não 
cumprimento de algumas das metas estabelecidas, haverá a necessidade de 
justificativa e estabelecer o prazo e os mecanismos que serão imediatamente 
adotados para efetivar o cumprimento. 

Art. 3°. Nos termos do art. 9º da Lei Complementar n°. 101/2000, sempre 
que a receita realizada no bimestre anterior demonstrar possibilidade de 
comprometimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas na LDO, 
fica determinado: 

I - a limitação de empenho e de movimentação financeira de acordo 
com o que foi estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

II - a redução da despesa para compensar a queda da receita, 
observadas as despesas de caráter obrigatório;  

III - assegurar a correta execução do orçamento, observados os valores 
orçamentários de cada unidade administrativa; 

IV - limitar a abertura de créditos adicionais e não autorizar a emissão de 
empenho sem comprovada a disponibilidade financeira por fonte de recursos. 
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Art. 4°. Ficam ainda Suspensos durante a vigência deste Decreto, mesmo 
que não ocorra o comprometimento constante do artigo anterior, a prática dos seguintes 
atos: 

I - novos investimentos no Município, com exceção dos necessários para 
o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição Federal nas 
áreas de Educação e Saúde e de obras previamente contratadas;

II - novas nomeações de servidores efetivos e cargos em comissão,
contratações, convocações para regime especial, realização de serviço extraordinário 
(horas extras) e contratações de estagiários, ressalvados as situações de necessidade 
excepcional prévia e devidamente justificada;

III - novos afastamentos ou cedências de servidores, com ônus para o 
Município, para Órgãos Federais, Estaduais ou Municipais;

IV - concessão de novas gratificações;

V - concessão de licenças para tratar de interesses particulares, quando
implicarem em nomeações para substituição;

VI - concessão de férias e/ou licença prêmio com conversão em pecúnia;

VII – execução de serviços particulares pelas secretarias de Interior, 
Agricultura e Urbanismo, exceto as previstas em Lei especifica, autorizadas 
expressamente pelo Executivo Municipal;

VIII - o uso da frota de veículos e maquinas do município nos finais de 
semana e dias considerados feriados, bem como, sua utilização após o horário normal de 
expediente ressalvado os casos emergenciais de saúde, e de extrema necessidade que 
sejam devidamente autorizados;

IX – realização de despesas em valor excedente à média apurada no 
último quadrimestre ou, alternativamente, à soma do respectivo dispêndio no mês de 
outubro do fluente ano, reduzida em 20% (vinte por cento), prevalecendo a hipótese 
menos gravosa, com os seguintes itens: 

a) diárias; 

b) fornecimento de água e energia elétrica; 

c) ligações telefônicas;

d) aquisição de combustíveis e lubrificantes;  

e) propaganda, publicidade, divulgação e quaisquer outras veiculações de 
atividades governamentais;  
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Art. 5º. Fica determinada à Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças obrigatoriedade de estabelecer cronograma com datas limites para a 
execução orçamentária, conforme especificidades dos atos e fatos da gestão. 

Parágrafo único. Para o cumprimento do previsto no caput deste 
artigo deverá ser tomado como referência a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso previsto no art. 8º da Lei 
Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 6º. O Departamento de Contabilidade informará aos Secretários 
Municipais o cronograma que deve ser seguido para execução dos recursos 
orçamentários previstos na lei orçamentária, visando o cumprimento das ações de 
governo constante no PPA. 

Parágrafo único - Para cumprimento ao disposto nesse artigo ficam 
definidas como regra geral as seguintes datas: 

I - 12 de dezembro de 2016 - último dia para apresentar a prestação 
de contas dos adiantamentos concedidos a título de suprimentos de fundos e 
convênios sobre a responsabilidade da unidade administrativa; 

II - 20 de dezembro de 2016 - último dia para emissão de nota de 
empenho referente a despesas de manutenção, custeio e apresentação de folha de 
ponto e considerações sobre a folha de pagamento de dezembro de 2016, excluindo-se 
do prazo estabelecido neste inciso as seguintes despesas: 

a) as de pessoal, encargos sociais, obrigações patronais e outras 
despesas urgentes e emergentes; 

b) aquelas cujos percentuais de aplicação são definidos 
constitucionalmente ou através de lei específica; 

c) as custeadas com recursos recebidos de Convênios, com receita 
efetivamente arrecadada;  

d) as decorrentes de precatórios previstos no orçamento do 
presente exercício;  

e) nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência, conforme descritas no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, desde que autorizadas pela Secretaria de
Administração e Finanças; 

f) as que acarretem a inscrição do Município dos créditos não quitados 
de órgãos e entidades federais;  

g) as decorrentes de sentenças e custas judiciais; 

h) as decorrentes de juros, encargos e amortização das dívidas 
interna e externa; 
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i) aquelas decorrentes de Consórcios Públicos; 

III - 20 de dezembro de 2016 - data do fechamento das unidades 
responsáveis pela gestão orçamentária e financeira, não havendo mais empenho de 
despesas que não tenham sido solicitados até a data e que não se enquadrem nas 
alíneas do inciso anterior; 

IV - 20 de dezembro de 2016 - data da apresentação do 
fluxo de caixa e demonstração das disponibilidades financeiras pela Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças; 

V —27 de dezembro de 2016 - reunião com os conselhos para 
aprovação das contas dos gastos com FUNDEB, Merenda Escolar e outros;  

VI - 30 de dezembro de 2016 - data limite para emissão de 
empenho, data além da qual não se realizarão despesas, não se emitirão 
cheques e não se realizarão pagamentos, salvo nos casos estritamente 
necessários e inadiáveis, com prévia e expressa autorização do Prefeito; 

VII - 30 de dezembro de 2016 - último dia para Inscrição em 
Restos a Pagar e apresentação do demonstrativo numerário mensal (Termo de 
Conferência de Caixa) para efeito de transição de governo nos termos do decreto 
regulamentador; 

VIII — 31 de dezembro de 2016 - o Termo de Conferência de Caixa 
deverá ser lavrado ao final do expediente do dia 31 de dezembro de 2016, contendo 
informações sobre a composição dos valores encontrados em dinheiro, em cheques e 
demais documentos, devendo ser assinado pelo Contador, Secretário de 
Administração e Finanças e o Controlador Interno. 

IX - 31 de dezembro de 2016 - Fechamento das unidades 
responsáveis pela gestão orçamentária e financeira e transposição de saldos para o 
próximo exercício. 

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em 
vigor na presente data. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 07 de novembro de
2016. 
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Município de Manfrinópolis - PR

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 01614343000109     IE: 
Endereço: Rua Encantilado, 11     CEP: 85628000     Cidade: Manf rinópolis

Fone: 4635621001     Fax: 4635621001

Requisição NºNúmero

3766/2016 Ordinário
Tipo

01/09/2016
Emitido em Req. Compra Nº

Licitação
Tipo Número

Sequência

Contrato/Aditivo
Contrato Aditivo

Sem licitação

Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada

Credor
Fornecedor

AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR

Endereço

RUA PERU, 1301 - TERREO

Cidade/UF

Francisco Beltrão/PR 85654-470
CEP

33-7
Matrícula

046 3524-2653
Fone

46 3524-2653
FAX

CENTRO
Bairro

78.687.654/0001-22
CPF/CNPJ

Classificação da despesa
Saldo anterior

R$ 65.922,00

Valor empenhado

R$ 325,00

Saldo atual

02

02.002

04.122.0401.2003

3.3.90.39.88.01

00000

EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS

Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Recursos Ordinários (Livres)190 R$ 65.597,00

Outras informações

REF A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS NO DIOEMS.

Histórico

CLAUDIO GUBERTT

PREFEITO

Equiplano
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Município de Manfrinópolis - PR

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 01614343000109     IE: 
Endereço: Rua Encantilado, 11     CEP: 85628000     Cidade: Manf rinópolis

Fone: 4635621001     Fax: 4635621001

Requisição NºNúmero

4056/2016 Ordinário
Tipo

22/09/2016
Emitido em Req. Compra Nº

Licitação
Tipo Número

Sequência

Contrato/Aditivo
Contrato Aditivo

Pregão 44/2015 de 30/11/2015

871 91/2015 - SIM-AM: 912015
Início da vigência

29/12/2015
Fim da vigência

28/12/2016
Fim da vigência atualizada

27/06/2017

Credor
Fornecedor

COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA - JORNAL TRIBUNA REGIONAL

Endereço

AV. Santa Catarina, , 35 - sala

Cidade/UF

Barracão/PR 85700-000
CEP

21955-0
Matrícula

4936444181
Fone

4936444181
FAX

centro
Bairro

05.430.495/0002-93
CPF/CNPJ

Classificação da despesa
Saldo anterior

R$ 65.597,00

Valor empenhado

R$ 750,00

Saldo atual

02

02.002

04.122.0401.2003

3.3.90.39.88.01

00000

EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS

Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Recursos Ordinários (Livres)190 R$ 64.847,00

Outras informações

REF A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Histórico

CLAUDIO GUBERTT

PREFEITO

Equiplano



50.  Outros Documentos



Município de Manfrinópolis - PR

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 01614343000109     IE: 
Endereço: Rua Encantilado, 11     CEP: 85628000     Cidade: Manf rinópolis

Fone: 4635621001     Fax: 4635621001

Requisição NºNúmero

2652/2016 Ordinário
Tipo

04/07/2016
Emitido em Req. Compra Nº

Licitação
Tipo Número

Sequência

Contrato/Aditivo
Contrato Aditivo

Pregão 35/2014 de 22/07/2014

726 78/2014 - SIM-AM: 782014
Início da vigência

08/08/2014
Fim da vigência

07/08/2015
Fim da vigência atualizada

06/08/2016

Credor
Fornecedor

EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A

Endereço

RUA MATO GROSSO, 55

Cidade/UF

Francisco Beltrão/PR 85605-280
CEP

59-1
Matrícula

4635204000
Fone

4635204021
FAX

PRESIDENTE KENNEDY
Bairro

95.420.188/0001-33
CPF/CNPJ

Classificação da despesa
Saldo anterior

R$ 115.002,00

Valor empenhado

R$ 733,00

Saldo atual

02

02.002

04.122.0401.2003

3.3.90.39.88.02

00000

EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS

Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS

Recursos Ordinários (Livres)190 R$ 114.269,00

Outras informações

REF A DIVULGAÇÃO DE MATERIA, AVISOS E CAMPANHAS PROMOVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL.

Histórico

CLAUDIO GUBERTT

PREFEITO

Equiplano



51.  Outros Documentos



Município de Manfrinópolis - PR

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 01614343000109     IE: 
Endereço: Rua Encantilado, 11     CEP: 85628000     Cidade: Manf rinópolis

Fone: 4635621001     Fax: 4635621001

Requisição NºNúmero

2720/2016 Ordinário
Tipo

14/07/2016
Emitido em Req. Compra Nº

Licitação
Tipo Número

Sequência

Contrato/Aditivo
Contrato Aditivo

Sem licitação

Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada

Credor
Fornecedor

AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR

Endereço

RUA PERU, 1301 - TERREO

Cidade/UF

Francisco Beltrão/PR 85654-470
CEP

33-7
Matrícula

046 3524-2653
Fone

46 3524-2653
FAX

CENTRO
Bairro

78.687.654/0001-22
CPF/CNPJ

Classificação da despesa
Saldo anterior

R$ 2.688,29

Valor empenhado

R$ 325,00

Saldo atual

02

02.001

04.122.0401.2002

3.3.90.39.88.01

00000

EXECUTIVO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das Atividades do Gabinete

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Recursos Ordinários (Livres)130 R$ 2.363,29

Outras informações

REF A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Histórico

CLAUDIO GUBERTT

PREFEITO

Equiplano



52.  Outros Documentos



Município de Manfrinópolis - PR

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 01614343000109     IE: 
Endereço: Rua Encantilado, 11     CEP: 85628000     Cidade: Manf rinópolis

Fone: 4635621001     Fax: 4635621001

Requisição NºNúmero

2720/2016 Ordinário
Tipo

14/07/2016
Emitido em Req. Compra Nº

Licitação
Tipo Número

Sequência

Contrato/Aditivo
Contrato Aditivo

Sem licitação

Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada

Credor
Fornecedor

AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR

Endereço

RUA PERU, 1301 - TERREO

Cidade/UF

Francisco Beltrão/PR 85654-470
CEP

33-7
Matrícula

046 3524-2653
Fone

46 3524-2653
FAX

CENTRO
Bairro

78.687.654/0001-22
CPF/CNPJ

Classificação da despesa
Saldo anterior

R$ 2.688,29

Valor empenhado

R$ 325,00

Saldo atual

02

02.001

04.122.0401.2002

3.3.90.39.88.01

00000

EXECUTIVO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das Atividades do Gabinete

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Recursos Ordinários (Livres)130 R$ 2.363,29

Outras informações

REF A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Histórico

CLAUDIO GUBERTT

PREFEITO

Equiplano



53.  Outros Documentos



Município de Manfrinópolis - PR

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 01614343000109     IE: 
Endereço: Rua Encantilado, 11     CEP: 85628000     Cidade: Manf rinópolis

Fone: 4635621001     Fax: 4635621001

Requisição NºNúmero

4217/2016 Ordinário
Tipo

30/09/2016
Emitido em Req. Compra Nº

Licitação
Tipo Número

Sequência

Contrato/Aditivo
Contrato Aditivo

Sem licitação

Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada

Credor
Fornecedor

AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR

Endereço

RUA PERU, 1301 - TERREO

Cidade/UF

Francisco Beltrão/PR 85654-470
CEP

33-7
Matrícula

046 3524-2653
Fone

46 3524-2653
FAX

CENTRO
Bairro

78.687.654/0001-22
CPF/CNPJ

Classificação da despesa
Saldo anterior

R$ 64.847,00

Valor empenhado

R$ 325,00

Saldo atual

02

02.002

04.122.0401.2003

3.3.90.39.88.01

00000

EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS

Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Recursos Ordinários (Livres)190 R$ 64.522,00

Outras informações

REF A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS NO DIOEMS REF A 09/2016.

Histórico

CLAUDIO GUBERTT

PREFEITO

Equiplano
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PROCESSO Nº:   309182/17 

ENTIDADE:     MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 

ASSUNTO:     PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 

INSTRUÇÃO Nº: 3409/2019 - CGM - CONTRADITÓRIO 

Ementa: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS. Prestação de 

Contas do exercício de 2016. Contraditório. Contas com 

Irregularidades - Cabe aplicação de multa. 

Trata-se da prestação de contas do MUNICÍPIO DE 

MANFRINÓPOLIS, relativa ao exercício financeiro de 2016.  

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 3039/2017 - COFIM - Primeiro Exame 

(peça processual nº 24).   

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. 

1 - DOS APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS ATÉ O EXAME ANTERIOR 

1.1 - DA ANÁLISE DAS RESSALVAS 

ASPECTOS FISCAIS - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

Atraso na Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 

do Primeiro bimestre do exercício de 2016. 
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Fonte de Critério: Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/00 - Multa LCE nº 

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

PRIMEIRO EXAME 

A publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 

RREO do primeiro bimestre do exercício de 2016 ocorreu em atraso, conforme 

demonstrado abaixo. No entanto, tendo em vista a publicação extemporânea, a 

situação é passível de ressalva com 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, em razão do descumprimento do prazo para 

publicação previsto no art. 52, caput, da Lei Complementar nº 101/00.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:  

a) prova de publicidade do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, consistindo das folhas dos jornais, em original, onde conste a respectiva 

publicidade;  

b) justificativa para a publicação em atraso do RREO ou de elementos 

do mesmo;  

c) outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.  

   

COMENTÁRIOS ADICIONAIS DO ANALISTA 

Na peça nº 09 verificamos a publicação do Demonstrativo Simplificado 

do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria, no dia 20/04/2017, conforme o 

Jornal Tribuna Regional na edição 1.263. 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 4 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

Em sede contraditório, às folhas 4 da peça processual nº 37, a defesa 

justificou que, devido a um lapso da equipe técnica, não foram localizadas as 
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publicações, ocorrendo a republicação no exercício seguinte para dar publicidade aos 

relatórios. 

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

apresentação de elementos capazes de alterar o entendimento inicial, esta Unidade 

Técnica conclui pela ressalva do atraso da publicação do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária - RREO do Primeiro bimestre do exercício de 2016 e pela 

recomendação de aplicação de multa administrativa.  

DA MULTA 

Tendo em vista o não saneamento da irregularidade a questão 

permanece passível da multa prevista na LCE nº 113/2005, art. 87, IV, “g”, em razão do 

descumprimento do prazo para publicação previsto no art. 52, caput, da Lei 

Complementar nº 101/00. 

CONCLUSÃO: RESSALVA COM MULTA                                 

Atraso na Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 

do Segundo bimestre do exercício de 2016. 

Fonte de Critério: Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/00 - Multa LCE nº 

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

PRIMEIRO EXAME 

A publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 

RREO do segundo bimestre do exercício de 2016 ocorreu em atraso, conforme 

demonstrado abaixo. No entanto, tendo em vista a publicação extemporânea, a 

situação é passível de ressalva com 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, em razão do descumprimento  do prazo para 

publicação previsto no art. 52, caput, da Lei Complementar nº 101/00.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:  
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a) prova de publicidade do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, consistindo das folhas dos jornais, em original, onde conste a respectiva 

publicidade;  

b) justificativa para a publicação em atraso do RREO ou de elementos 

do mesmo;  

c) outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.  

   

COMENTÁRIOS ADICIONAIS DO ANALISTA 

Na peça nº 10 verificamos a publicação do Demonstrativo Simplificado 

do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria, no dia 20/04/2017, conforme o 

Jornal Tribuna Regional na edição 1.263. 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 4 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

Em sede contraditório, às folhas 4 da peça processual nº 37, a defesa 

justificou que, devido a um lapso da equipe técnica, não foram localizadas as 

publicações, ocorrendo a republicação no exercício seguinte para dar publicidade aos 

relatórios. 

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

apresentação de elementos capazes de alterar o entendimento inicial, esta Unidade 

Técnica conclui pela ressalva do atraso da publicação do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária - RREO do Segundo bimestre do exercício de 2016 e pela 

recomendação de aplicação de multa administrativa.  

DA MULTA 

Tendo em vista o não saneamento da irregularidade a questão 

permanece passível da multa prevista na LCE nº 113/2005, art. 87, IV, “g”, em razão do 
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descumprimento do prazo para publicação previsto no art. 52, caput, da Lei 

Complementar nº 101/00. 

CONCLUSÃO: RESSALVA COM MULTA                                 

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 124/2017 - 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 

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30 

Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20 

Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40 

Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21 

Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25 

Dezembro 2016 28/02/2017 27/04/2017 58 

Encerramento 2016 31/03/2017 27/04/2017 27 

  

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 5 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

A análise inicial acusou a ocorrência de fato sujeito à sanção prevista 

em Lei, consistente no atraso da entrega dos dados informatizados do sistema SIM-

AM, relativos aos meses de julho a dezembro e ao encerramento do exercício de 2016. 

Em sede de contraditório, às folhas 5 da peça processual nº 37, a 

defesa justificou que o atraso ocorreu por lapso da equipe responsável, a qual estava 

em adaptação devido à reforma administrativa efetuada. 

Da análise das justificativas, verifica-se que os atrasos decorreram 

exclusivamente de dificuldades operacionais do ente. 

Dessa 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 (Acordão nº 1582/08-Tribunal 

Pleno), esta Unidade Técnica conclui pela ressalva do atraso na entrega dos dados do 

SIM-AM e pela recomendação de aplicação de multa administrativa. 
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DA MULTA 

Para fins de atribuição da responsabilidade pela referida multa prevista 

na L.C.E. nº 113/2005, art. 87, III, "b", indicam-se como agentes diretamente 

responsáveis os gestores CLAUDIO GUBERTT, CPF 628.422.939-91, e CAETANO 

ILAIR ALIEVI, CPF 526.158.809-00, que nas datas limite para cumprimento das 

obrigações respondiam pela Administração. 

CONCLUSÃO: RESSALVA COM MULTA   

           

                    

 

Mês Ano

Data Limite 

para envio Data do envio Dias de atraso Responsável

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30

Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20

Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40

Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21

Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25

Dezembro 2017 28/02/2017 27/04/2017 58

Encerramento 2018 31/03/2017 27/04/2017 27

CLAUDIO GUBERTT 

CPF 628.422.939-91

CAETANO ILAIR ALIEVI 

CPF 526.158.809-00
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1.2 - DA ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES 

ASPECTOS FISCAIS - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

Obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato 

que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no Prejulgado 15. 

Fonte de Critério: Lei Complementar nº 101/00, art. 42 e Prejulgado nº 15 TCE-PR - 

Multa LCE nº 113/2005, art. 87, IV, "g" 

PRIMEIRO EXAME 

No exercício do encerramento do mandato, sob a norma do artigo 42 

da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), a assunção de compromissos nos últimos 

oito meses do final de mandato exige lastro financeiro, determinado pela apuração da 

disponibilidade de caixa. 

Em obediência aos arts. 8º, parágrafo único, e 50, I, da LRF, e de 

acordo com a sistemática do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do 

Tesouro Nacional, aplicável à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios por 

força do art. 50, § 2º, da LRF, a apuração da disponibilidade de caixa contempla o 

somatório de todas as fontes, segregadas por vinculação. 

Nesse aspecto, a aferição realizada na presente análise evidenciou 

que o Município apresentou origem de recursos com saldo negativo, conforme indicado 

no Demonstrativo da Disponibilidade Líquida por Origem de Recurso.   

A situação é 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, em razão da infração à Lei de Responsabilidade 

Fiscal.  

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) comprovação do registro de empenhos decorrentes de convênios, 

contratos e congêneres cuja liberação de recursos é efetuada de forma parcelada 

envolvendo mais de um exercício. Necessária a apresentação dos documentos que 

comprovam a origem dos registros bem como da liberação e ingresso dos recursos, 

corroborado, no que couber, com a entrega do SIMAM;  

d)extratos bancários que comprovem as liberações dos recursos dos 

convênios;  

e) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.  

   

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 2 e 3 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

A análise realizada por meio da Instrução nº 3039/17 - COFIM, Primeiro 

Exame, peça processual nº 24, apontou restrição em virtude de déficit financeiro no 

encerramento de mandato de R$ 8.124,00 no saldo de Transferências do FUNDEB, 

conforme quadro: 

 

 

Em análise aos documentos apresentados e os confrontando com os 

dados do SIM-AM, verificou-se que o saldo de Transferências do FUNDEB era 

composto pelas seguintes fontes: 

DESCRIÇÃO

ATIVO 

FINANCEIRO         

(a)

PASSIVO 

FINANCEIRO        

(b)

CONTAS 

PENDENTES               

( c )

REALIZÁVEL          

(d)

RESULTADO 

ESTATAL          

(e)

RESULTADO 

FINANCEIRO              

(a-b-c-d-e)

Transferências do FUNDEB R$10.047,94 R$18.171,94 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$8.124,00
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Em sede de contraditório, às folhas 2 e 3 da peça processual nº 37, a 

defesa justificou que o Município tentou de todas as formas harmonizar as receitas e 

despesas em 2016, inclusive com a edição do Decreto nº 1.002, de 07 de novembro de 

2016, relativo à adoção de medidas para atingir o equilíbrio orçamentário e financeiro 

do exercício, porém, devido à queda na arrecadação, houve saldo a descoberto. 

Justificou que as principais receitas do Município são o FPM e o ICMS, 

as quais sofreram quedas bruscas, iniciadas em 2013, com a crise e com as 

constantes isenções fiscais promovidas pela União para socorrer o comércio e a 

indústria nacionais, o que prejudicou a receita de todos os municípios, situação que se 

estendeu até 2016. 

Justificou que o Município foi constantemente assolado pelo fator 

climático, ocorrendo problemas de seca nos primeiros anos do mandato e de excessos 

de chuva nos últimos anos de mandato, o que ocasionou alagamentos, destelhamentos 

e destruição de vias vicinais, de forma que foi reconhecida a calamidade pública no 

Município em 2015, conforme Decreto nº 905, de 12 de dezembro de 2015, o que 

acarretou gastos extras aos cofres públicos para atendimento da população. 

Justificou que, no caso concreto, não se verificou efetivo descontrole 

orçamentário e financeiro da entidade, pois, apesar de ocorrer saldo a descoberto, 

referido montante não se mostrou suficiente para impedir a conversão do item em 

ressalva, tendo em vista que não implicou em mácula à gestão orçamentária. 

Da análise das justificativas, verificou-se que não houve contraposição 

em relação aos valores do demonstrativo, tampouco a comprovação de restos a pagar 

não processados no exercício seguinte relativos às fontes deficitárias das 

Transferências do FUNDEB. 

Fonte Fonte de Receita Mês Ano Ativo Financeiro

Passivo 

Financeiro

Resultado 

Financeiro

101 Fundeb 60% 12 2016 R$10.047,94 R$15.177,31 -R$5.129,37

102 Fundeb 40% 12 2016 R$0,00 R$2.994,63 -R$2.994,63

R$10.047,94 R$18.171,94 -R$8.124,00Total
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Apesar de ser enviado o Decreto nº 905/2015, que declarou estado de 

calamidade pública no Município, observou-se que houve o descumprimento da Lei 

Complementar nº 101/00, art. 42, nos últimos dois quadrimestres do exercício de 2016, 

data posterior aos eventos danosos, e sem o envio de documentos que 

estabelecessem correlação entre os prejuízos causados pelas chuvas e o resultado 

deficitário das Transferências do FUNDEB. 

Ademais, apesar de o resultado deficitário da origem Transferências do 

FUNDEB ter totalizado R$ 8.124,00, sob a alegação de que o valor não provocou 

descontrole orçamentário e financeiro da entidade, esta Unidade Técnica conclui pelo 

descumprimento do Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a 

assunção de compromissos nos últimos oito meses do final de mandato sem a 

respectiva disponibilidade de caixa. 

 

  

DA MULTA 

Tendo em vista o não saneamento da irregularidade a questão 

permanece passível da multa prevista na LCE nº 113/2005, art. 87, IV, “g”, em razão da 

DESCRIÇÃO

ATIVO 

FINANCEIRO             

(a)

PASSIVO 

FINANCEIRO               

(b)

CONTAS 

PENDENTES           

( c )

REALIZÁVEL      

(d)

RESULTADO 

ESTATAL      

(e)

RESULTADO 

FINANCEIRO               

(f=a-b-c-d-e)

Recursos Ordinários/ Livres 419.458,39 254.470,27 0,00 437,40 0,00 164.550,72

Transferências do FUNDEB 10.047,94 18.171,94 0,00 0,00 0,00 -8.124,00 

Transferências Voluntárias 691.774,75 62,00 0,00 0,00 0,00 691.712,75

Alienação de Bens 66,28 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratos de Rateio de 

Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Programas 512.806,90 19.148,05 0,00 29,16 0,00 493.629,69

Antecipação da Receita 

Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programas/Transferências 

Voluntárias Anteriores a 2013 

Reclassificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Voluntárias - 

Emendas Individuais (§ 13,

art. 166 da CF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Restituíveis 30.007,00 30.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Origens 9.535,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9.535,80

Totais 1.673.697,06 321.859,26 0,00 466,56 0,00 1.351.371,24
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infração à Lei de Responsabilidade Fiscal, pela constatação da existência de obrigação 

de despesa não cumprida integralmente dentro do exercício, com inscrição em restos a 

pagar sem respectiva disponibilidade de caixa. 

CONCLUSÃO: NÃO REGULARIZADO                                   

Ausência de comprovação da Publicação do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária - RREO do Quarto bimestre do exercício de 2016. 

Fonte de Critério: Lei Complementar nº 101/00, arts. 52 e 53 - Multa LCE nº 

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

PRIMEIRO EXAME 

A entidade não comprovou a Publicação do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária – RREO do Quarto bimestre do exercício de 2016, haja vista o 

não envio do comprovante de publicação exigido por meio da Instrução Normativa nº 

128/2017.  

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, em razão do descumprimento dos arts. 52 e 53 da Lei 

Complementar nº 101/00.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:  

a) prova de publicidade do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, consistindo das folhas dos jornais, em original, onde conste a respectiva 

publicidade;  

b) outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.  

   

COMENTÁRIOS ADICIONAIS DO ANALISTA 

Na peça nº 12 verificamos a ausência da publicação do Demonstrativo 

Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria, referente ao 4º 

bimestre de 2016, conforme solicitado na IN 128/2017. 
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DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 4 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

Em sede de contraditório, às folhas 4 da peça processual nº 37, a 

defesa justificou que todos os relatórios foram publicados, sendo enviados na 

oportunidade do contraditório. 

Da análise dos documentos encaminhados, peça processual nº 40, 

verificou-se a referida publicação, portanto o item poderá ser regularizado.  

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                                       

Ausência de comprovação da Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 

Primeiro Semestre do exercício de 2016. 

Fonte de Critério: Arts. 54 e 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/00 - Multa LCE 

nº 113/2005, art. 87, IV, "g" 

PRIMEIRO EXAME 

A entidade não comprovou a Publicação do Relatório de Gestão Fiscal 

– RGF do primeiro semestre do exercício de 2016, haja vista o não envio do 

comprovante de publicação exigido por meio da Instrução Normativa nº 128/2017.  

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, em razão do 

descumprimento dos arts. 54 e 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/00.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:  
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a) prova de publicidade do Relatório de Gestão Fiscal, consistindo das 

folhas dos jornais, em original, onde conste a respectiva publicidade;  

b) outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.   

COMENTÁRIOS ADICIONAIS DO ANALISTA 

Na peça nº 15 verificamos a ausência da publicação do Demonstrativo 

Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º semestre de 2016, 

conforme solicitado na IN 128/2017. 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 4 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

Em sede de contraditório, às folhas 4 da peça processual nº 37, a 

defesa justificou que todos os relatórios foram publicados, sendo enviados na 

oportunidade do contraditório. 

Da análise dos documentos encaminhados, peça processual nº 39, 

verificou-se a referida publicação, portanto o item poderá ser regularizado.  

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                                       

Ausência de comprovação da Publicação do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária - RREO do Quinto bimestre do exercício de 2016. 

Fonte de Critério: Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/00 - Multa LCE nº 

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

PRIMEIRO EXAME 
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A entidade não comprovou a Publicação do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária – RREO do Quinto bimestre do exercício de 2016, haja vista o 

não envio do comprovante de publicação exigido por meio da Instrução Normativa nº 

128/2017.  

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, em razão do descumprimento dos arts. 52 e 53 da Lei 

Complementar nº 101/00.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:  

a) prova de publicidade do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, consistindo das folhas dos jornais, em original, onde conste a respectiva 

publicidade;  

b) outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.  

   

COMENTÁRIOS ADICIONAIS DO ANALISTA 

Na peça nº 13 verificamos a ausência da publicação do Demonstrativo 

Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria, referente ao 5º 

bimestre de 2016, conforme solicitado na IN 128/2017. 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 4 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

Em sede de contraditório, às folhas 4 da peça processual nº 37, a 

defesa justificou que todos os relatórios foram publicados, sendo enviados na 

oportunidade do contraditório. 

Da análise dos documentos encaminhados, peça processual nº 41, 

verificou-se a referida publicação, portanto o item poderá ser regularizado.  

 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR G1F6.MVK0.6IWN.2P3W.H

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Gestão Municipal - CGM 

16 
 

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                                       

Ausência de comprovação da Publicação do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária - RREO do Sexto bimestre do exercício de 2015. 

Fonte de Critério: Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/00 - Multa LCE nº 

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

PRIMEIRO EXAME 

A entidade não comprovou a Publicação do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária – RREO do Sexto bimestre do exercício de 2015, haja vista o 

não envio do comprovante de publicação exigido por meio da Instrução Normativa nº 

128/2017.  

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, em razão do descumprimento dos arts. 52 e 53 da Lei 

Complementar nº 101/00.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:  

a) prova de publicidade do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, consistindo das folhas dos jornais, em original, onde conste a respectiva 

publicidade;  

b) outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.  
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COMENTÁRIOS ADICIONAIS DO ANALISTA 

Na peça nº 14 verificamos a ausência da publicação do Demonstrativo 

Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria, referente ao 6º 

bimestre de 2015, conforme solicitado na IN 128/2017. 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 4 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

Em sede de contraditório, às folhas 4 da peça processual nº 37, a 

defesa justificou que todos os relatórios foram publicados, sendo enviados na 

oportunidade do contraditório. 

Da análise dos documentos encaminhados, peça processual nº 38, 

verificou-se a referida publicação, portanto o item poderá ser regularizado.  

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                                       

OUTRAS VERIFICAÇÕES 

Falta de Reconhecimento de Despesa Previdenciária 

Fonte de Critério: Lei 4.320/64, IN TCE-PR nº 138/2018,Lei Complementar nº 

101/2000 e NBCASP - Multa art. 87, IV, “g” da Lei Complementar Estadual nº 

113/2005. 

PRIMEIRO EXAME 

OCORRÊNCIA CONSTATADA FORA DO ESCOPO DA ANÁLISE  

FALTA DE RECONHECIMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA  
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Conforme dispõe o artigo 195 da Constituição Federal, a Seguridade 

Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, sendo uma das formas diretas, a contribuição previdenciária.  

A presente análise evidenciou a ausência de registro contábil de 

despesas com os encargos sociais relativos às contribuições patronais (RGPS ou 

RPPS) que incidem sobre a folha de pagamento, e/ou dos aportes para amortização do 

déficit previdenciário (RPPS).  

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 reconhecimento de despesas de caráter obrigatório, que afetam o 

resultado orçamentário e índices estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:   

a) Esclarecimentos acerca das situações que motivaram os estornos 

ou não registro das despesas.  

b) Esclarecimentos quanto às providências para regularização da 

irregularidade exposta;   

c) Resumo mensal das folhas de pagamentos, contendo a base de 

cálculo dos encargos por regime de previdência (RGPS ou RPPS) e evidenciando os 

valores das contribuições devidas;  

d) Quadro resumo, por competência, das contribuições previdenciárias 

devidas e recolhidas, contendo a data do recolhimento e encargos, se houver;  

e) Em caso de parcelamento, apresentar a composição dos valores 

originais, por competência, e os encargos decorrentes, bem como a comprovação das 

parcelas já quitadas;   

f) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.  
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COMENTÁRIOS ADICIONAIS DO ANALISTA 

Em consulta ao SIM-AM, verificamos que houve estorno de empenhos 

referente a despesas previdenciárias, no valor total de R$ 157.300,56, conforme 

planilha abaixo. Esclarecemos que a situação, após análise de contraditório, poderá 

afetar os cálculos da execução orçamentária e índices constitucionais e estabelecidos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 5 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

Em sede de contraditório, às folhas 5 da peça processual nº 37, a 

defesa justificou que não foram deixadas de empenhar as despesas com os encargos 

sociais relativos às contribuições patronais. 
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Justificou que houve o estorno de empenhos para o ajuste de fontes de 

recursos, pois houve falta de recursos de determinadas fontes quando da importação 

dos dados da folha de pagamento vinculados a cada fonte. 

Da análise das justificativas e dos documentos encaminhados, peça 

processual nº 47, verificou-se que não houve o envio de documentos comprobatórios, 

pois somente foram anexados relatórios das despesas empenhadas e das despesas 

estornadas, sem o envio do resumo mensal das folhas de pagamentos, contendo a 

base de cálculo dos encargos por regime de previdência (RGPS ou RPPS) que 

evidenciassem os valores das contribuições devidas. 

Dessa forma, diante da documentação insuficiente para dar suporte às 

justificativas, mantém-se a restrição do item.  

DA MULTA 

Tendo em vista o não saneamento da irregularidade a questão 

permanece passível da multa prevista na LCE nº 113/2005, art. 87, IV, “g”, em razão do 

descumprimento do art. 60º da Lei nº 4.320/64. 

CONCLUSÃO: NÃO REGULARIZADO                                   

ENCERRAMENTO DE MANDATO 

Despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as 

eleições (exceto a publicação legal das normas, regulamentos e editais). 

Fonte de Critério: Lei nº 9.504/97, art. 73, inciso VI, b - Multa LCE nº 113/2005, art. 

87, IV, "g" 

PRIMEIRO EXAME 

Considerando que nos termos do art. 73, VI, "b" da Lei Eleitoral 

nenhuma despesa com publicidade pode ser feita no período de vedação que antecede 

a data das eleições, verifica-se pelas informações do Sistema de Informações 

Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) que a Entidade não deu atendimento 

ao referido diploma legal, conforme demostrado abaixo.  
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A situação é passível de a 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, em razão da não comprovação de 

atendimento ao estabelecido pela Lei Eleitoral.  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:   

a) Exposição de motivos para a despesa realizada ou demonstração 

detalhada de que não se refere a gasto com publicidade institucional;   

b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.  

    

DEMONSTRATIVO DO ITEM 

 

DA DEFESA 

Os esclarecimentos constam às folhas 4 da peça processual nº 37. 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

Em sede de contraditório, às folhas 4 da peça processual nº 37, a 

defesa justificou que a maioria dos empenhos foram relativos à publicação de atos 

oficiais e de campanhas e avisos à população, não ocorrendo publicidade institucional. 

Da consulta aos dados do SIM-AM, constatou-se que os valores 

apontados como despesa com publicidade institucional eram relativos aos seguintes 

documentos e contratos: 
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Da análise das justificativas e documentos encaminhados, peças 

processuais nº 48 a nº 52, verificou-se que foram enviadas notas de empenho das 

despesas apontadas como publicidade institucional no período, as quais se referiam à 

publicação de atos oficiais. 

Dessa forma, considerando que as despesas apuradas se referiam à 

publicação de atos oficiais, o item poderá ser ressalvado.  

DA MULTA 

Muito embora as justificativas e documentos apresentados pelo 

interessado não permitam sanar integralmente o apontamento, 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                                           

Mês

Nº do 

Empenho

Nº da 

Liquidação

Data da 

Liquidação

Nº do 

Documento 

Fiscal

Data do 

Documento Fiscal Credor

Valor do 

Documento 

Fiscal

Julho               2652 2653 04/07/2016 00:00 23422 04/07/2016 00:00 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A R$733,00

Julho               2720 2721 14/07/2016 00:00 9872 14/07/2016 00:00

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO 

SUDOESTE DO PARANA - AMSOP R$325,00

Agosto              3555 3555 29/08/2016 00:00 253 29/08/2016 00:00 COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME R$750,00

Agosto              3202 3203 03/08/2016 00:00 23709 03/08/2016 00:00 EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A R$732,00

Setembro            4056 4055 22/09/2016 00:00 263 22/09/2016 00:00 COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME R$750,00

Setembro            4217 4214 30/09/2016 00:00 10028 30/09/2016 00:00

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO 

SUDOESTE DO PARANA - AMSOP R$325,00

Setembro            3766 3766 01/09/2016 00:00 9890 01/09/2016 00:00

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO 

SUDOESTE DO PARANA - AMSOP R$325,00

R$3.940,00Total

Ato

Nº do 

Contrato Assinatura Objeto Contratada

Valor do 

Contrato

Contrato 78/2014 08/08/2014

Contratação de empresa  empresa jornalística com jornal impresso com 

circulação diária de abrangência regional para divulgação de avisos, 

campanhas e atos do Governo Municipal de Manfrinópolis de acordo 

com as especificações anexas ao presente edital

EDITORA JORNAL 

DE BELTRAO S/A R$8.340,00

Contrato 91/2015 29/12/2015

Contratação de empresa jornalística para publicação dos Atos Oficiais 

oriundos do Município de Manfrinópolis, intitulada como Diário Oficial 

do Poder Executivo e Legislativo do Município de Manfrinópolis

COMUNICAÇÕES 

KOLLENBERG 

LTDA-ME R$9.000,00
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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 análise do processo. 

2.1 - DAS RESSALVAS E RESTRIÇÕES 

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL CPF TIPIFICAÇÃO CONCLUSÃO 

Despesas com publicidade 
institucional realizadas no 
período que antecede as 
eleições (exceto a publicação 
legal das normas, regulamentos 
e editais). 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 

Lei nº 9504/97, 
art. 73, inciso VI, 
b - Multa LCE nº 
113/2005, art. 87, 
IV, "g" 

RESSALVA 

Obrigações de despesa 
contraídas nos últimos dois 
quadrimestres do mandato que 
tenham parcelas a serem pagas 
no exercício seguinte sem que 
haja suficiente disponibilidade 
de caixa, conforme critérios 
fixados no Prejulgado 15. 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 

Lei Complementar 
nº 101/00, art. 42 
e Prejulgado nº 
15 TCE-PR - 
Multa LCE nº 
113/2005, art. 87, 
IV, "g" 

NÃO 
REGULARIZADO 

Ausência de comprovação da 
Publicação do Relatório 
Resumido da Execução 
Orçamentária - RREO do 
Quarto bimestre do exercício de 
2016. 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 

Lei Complementar 
nº 101/00, arts. 52 
e 53 - Multa LCE 
nº 113/2005 - art. 
87, IV, "g" 

REGULARIZADO 

Ausência de comprovação da 
Publicação do Relatório 
Resumido da Execução 
Orçamentária - RREO do Quinto 
bimestre do exercício de 2016. 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 

Arts. 52 e 53 da 
Lei Complementar 
nº 101/00 - Multa 
LCE nº 113/2005, 
art. 87, IV, "g" 

REGULARIZADO 

Ausência de comprovação da 
Publicação do Relatório 
Resumido da Execução 
Orçamentária - RREO do Sexto 
bimestre do exercício de 2015. 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 

Arts. 52 e 53 da 
Lei Complementar 
nº 101/00 - Multa 
LCE nº 113/2005, 
art. 87, IV, "g" 

REGULARIZADO 

Atraso na Publicação do 
Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária - 
RREO do Primeiro bimestre do 
exercício de 2016. 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 

Arts. 52 e 53 da 
Lei Complementar 
nº 101/00 - Multa 
LCE nº 113/2005, 
art. 87, IV, "g" 

RESSALVA COM 
MULTA 

Atraso na Publicação do 
Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária - 
RREO do Segundo bimestre do 
exercício de 2016. 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 

Arts. 52 e 53 da 
Lei Complementar 
nº 101/00 - Multa 
LCE nº 113/2005, 
art. 87, IV, "g" 

RESSALVA COM 
MULTA 

Ausência de comprovação da 
Publicação do Relatório de 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 Arts. 54 e 55, § 
2º, da Lei 

REGULARIZADO 
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Gestão Fiscal - RGF do 
Primeiro Semestre do exercício 
de 2016. 

Complementar nº 
101/00 - Multa 
LCE nº 113/2005, 
art. 87, IV, "g" 

Entrega dos dados do SIM-AM 
com atraso. 

CAETANO ILAIR 
ALIEVI 

526.158.809-00 

Instrução 
Normativa 
TCE/PR nº 
124/2017 - Multa 
LCE nº 113/2005, 
art. 87, III, "b". 

RESSALVA COM 
MULTA 

Entrega dos dados do SIM-AM 
com atraso. 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 

Instrução 
Normativa 
TCE/PR nº 
124/2017 - Multa 
LCE nº 113/2005, 
art. 87, III, "b". 

RESSALVA COM 
MULTA 

Falta de Reconhecimento de 
Despesa Previdenciária 

CLAUDIO 
GUBERTT 

628.422.939-91 

Lei 4.320/64, IN 
TCE-PR nº 
138/2018,Lei 
Complementar nº 
101/2000 e 
NBCASP - Multa 
art. 87, IV, “g” da 
Lei Complementar 
Estadual nº 
113/2005. 

NÃO 
REGULARIZADO 

2.2 - DAS MULTAS 

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL CPF TIPIFICAÇÃO 

Obrigações de despesa contraídas nos 
últimos dois quadrimestres do mandato 
que tenham parcelas a serem pagas 
no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa, 
conforme critérios fixados no 
Prejulgado 15. 

CLAUDIO GUBERTT 628.422.939-91 

Lei Complementar nº 
101/00, art. 42 e 
Prejulgado nº 15 TCE-
PR - Multa LCE nº 
113/2005, art. 87, IV, "g" 

Atraso na Publicação do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária - 
RREO do Primeiro bimestre do 
exercício de 2016. 

CLAUDIO GUBERTT 628.422.939-91 

Arts. 52 e 53 da Lei 
Complementar nº 101/00 
- Multa LCE nº 113/2005, 
art. 87, IV, "g" 

Atraso na Publicação do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária - 
RREO do Segundo bimestre do 
exercício de 2016. 

CLAUDIO GUBERTT 628.422.939-91 

Arts. 52 e 53 da Lei 
Complementar nº 101/00 
- Multa LCE nº 113/2005, 
art. 87, IV, "g" 

Entrega dos dados do SIM-AM com 
atraso. 

CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 

Instrução Normativa 
TCE/PR nº 124/2017 - 
Multa LCE nº 113/2005, 
art. 87, III, "b". 

Entrega dos dados do SIM-AM com 
atraso. 

CLAUDIO GUBERTT 628.422.939-91 

Instrução Normativa 
TCE/PR nº 124/2017 - 
Multa LCE nº 113/2005, 
art. 87, III, "b". 

Falta de Reconhecimento de Despesa 
Previdenciária 

CLAUDIO GUBERTT 628.422.939-91 Lei 4.320/64, IN TCE-PR 
nº 138/2018,Lei 
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Complementar nº 
101/2000 e NBCASP - 
Multa art. 87, IV, “g” da 
Lei Complementar 
Estadual nº 113/2005. 

3 - PARECER CONCLUSIVO 

Em face do exame procedido na presente prestação de contas do 

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, relativa ao exercício financeiro de 2016 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 

constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou 

denúncias. 

É a Instrução.  

CGM, 05 de setembro de 2019.  

Ato emitido por FABIO JUNIOR DAMACENA - Analista de Controle - Matrícula nº 522511. 

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

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



55.  Parecer
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PROTOCOLO Nº: 309182/17 
ORIGEM: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 
INTERESSADO: CAETANO ILAIR ALIEVI, CLAUDIO GUBERTT 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 
PARECER: 788/19 
 

Ementa: Prestação de contas de Prefeito. Pela emissão de Parecer 

Prévio recomendando a regularidade com ressalvas das 

contas. Aplicação de multa.  

 

Trata-se de prestação de contas do Prefeito de Manfrinópolis, Sr. Claudio 

Gubertt, relativa ao exercício de 2016.  

Em manifestação conclusiva, Instrução n° 3409/19-CGM (peça 54), a 

unidade técnica opina pela irregularidade das contas em razão (i) do apontamento de  

‘obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que 

tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa’, relativa à fonte ‘transferências do FUNDEB’, no valor negativo de 

R$ 8.124,00 e (ii) da constatação de estorno de empenhos referente à despesas 

previdenciárias, no valor total de R$ 157.300,56, enquadrada no título ‘falta de 

reconhecimento de despesa previdenciária’.  

Indica, ainda, como causas de ressalvas, os apontamento de (i) despesas 

com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições; (ii) atrasos na 

publicação do RREO do 1° e 2° semestre de 2016 e (iii) atrasos no envio de dados mensais ao 

SIM-AM, atribuído a esta última, a responsabilidade compartilhada entre o gestor das contas 

e seu sucessor Caetano Ilair Alievi. 

Sugere a aplicação de multas.  

É o relatório. 

Diverso é entendimento deste 4ª Procuradoria de Contas.  

Sobre o alegado apontamento de irregularidade relativo ao déficit de R$ 

8.124.00 no saldo de ‘transferências do FUNDEB’, pertinente destacarmos a defesa 
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apresentada pelo Município de Manfrinópolis, conforme relatado na Instrução n° 3409/19-

CGM: 

(...) Em sede de contraditório, às folhas 2 e 3 da peça processual nº 37, 

a defesa justificou que o Município tentou de todas as formas 

harmonizar as receitas e despesas em 2016, inclusive com a edição do 

Decreto nº 1.002, de 07 de novembro de 2016, relativo à adoção de 

medidas para atingir o equilíbrio orçamentário e financeiro do 

exercício, porém, devido à queda na arrecadação, houve saldo a 

descoberto. 

Justificou que as principais receitas do Município são o FPM e o ICMS, 

as quais sofreram quedas bruscas, iniciadas em 2013, com a crise e com 

as constantes isenções fiscais promovidas pela União para socorrer o 

comércio e a indústria nacionais, o que prejudicou a receita de todos os 

municípios, situação que se estendeu até 2016. 

Justificou que o Município foi constantemente assolado pelo fator 

climático, ocorrendo problemas de seca nos primeiros anos do 

mandato e de excessos de chuva nos últimos anos de mandato, o que 

ocasionou alagamentos, destelhamentos e destruição de vias vicinais, 

de forma que foi reconhecida a calamidade pública no Município em 

2015, conforme Decreto nº 905, de 12 de dezembro de 2015, o que 

acarretou gastos extras aos cofres públicos para atendimento da 

população. 

Justificou que, no caso concreto, não se verificou efetivo descontrole 

orçamentário e financeiro da entidade, pois, apesar de ocorrer saldo 

a descoberto, referido montante não se mostrou suficiente para 

impedir a conversão do item em ressalva, tendo em vista que não 

implicou em mácula à gestão orçamentária. (g.n.) 

 

Observa-se que embora a defesa do gestor admita a existência do 

resultado negativo no saldo de ‘transferências do FUNDEB’ ao final do exercício de 2016, 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR EWCT.39K2.BKGV.I859.1

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete da 4ª Procuradoria de Contas 

 

 

 
3 

obtempera, com razão na ótica ministerial, que o valor apontado pela unidade técnica não 

representou um efetivo descontrole orçamentário e financeiro da municipalidade.  

Com efeito, à luz de uma intepretação sistemática da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, afigura-se possível considerar que o déficit registrado pela CGM não 

teve o condão de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município de Manfrinópolis, 

tampouco de comprometer a gestão fiscal do sucessor do então Prefeito Claudio Gubertt.  

Corrobora tal entendimento, o fato do resultado orçamentário/financeiro 

de fontes não vinculadas ter sido positivo em 1,59%, e o resultado de todas as fontes 

positivo em 9,28% (vide Instrução n° 3039/17-COFIM – peça 24). 

Neste contexto, avalia-se cabível a conversão em ressalva deste item de 

análise da prestação de contas.  

Quanto ao segundo apontamento de irregularidade – ‘falta de 

reconhecimento de despesa previdenciária’ –, a defesa do Município esclareceu (peça 37) ter 

havido o estorno de empenhos para o ajuste de fontes de recursos, pois houve falta de 

recursos de determinadas fontes quando da importação dos dados da folha de pagamento 

vinculados a cada fonte.  

Juntou cópia do balanço anual (peça 47) para comprovar o efetivo empenho 

e pagamentos das obrigações patronais junto ao INSS, assim como a relação completa de 

todos os estornos realizados em 2016.  

Neste sentido, conquanto a Instrução n° 3409/19-CGM tenha insistido na 

necessidade de apresentação do resumo mensal das folhas de pagamentos contendo a base 

de cálculo dos encargos por regime de previdência (RGPS ou RPPS), para efeito de sanar o 

apontamento, este órgão ministerial considera que os documentos juntados pela 

Interessado demonstraram o efetivo pagamento das despesas previdenciárias no exercício 

de 2016, permitindo a regularização do item.  

Com relação aos atrasos na publicação do RREO do 1° e 2° semestre de 

2016, não nos opomos à indicação de ressalva, discordando, contudo, da imputação de 
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multas, pois a publicação intempestiva dos documentos não impediu a transparência da 

gestão fiscal do Município.  

Dissentimos da indicação ressalva atinente ao tópico ‘despesas com 

publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições’, eis que a própria 

Coordenadoria de Gestão Municipal reconhece que as despesas se referiam à publicação de 

atos oficiais.  

Por fim, concordamos com a indicação de ressalva e aplicação de multa 

quanto aos atrasos no envio de dados mensais ao SIM-AM, pois duas remessas (setembro e 

dezembro) superaram a mora tolerada de até 30 dias, assim como os responsáveis (Claudio 

Gubertt e seu sucessor Caetano Ilair Alievi) não apresentaram motivos justificados aptos a isentá-

los da sanção pelo descumprimento dos prazos fixados pelo Tribunal.   

Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de 

Parecer Prévio recomendando a regularidade com ressalvas1 das contas prestadas Prefeito 

de Manfrinópolis, Sr. Claudio Gubertt, relativas ao exercício de 2016; sem prejuízo de 

aplicação da multa prevista no art. 87, III, ‘b’ da LOTC ao gestor das contas, e seu sucessor 

Caetano Ilair Alievi, por terem dado causa aos atrasos no envio de informações ao SIM-AM.  

É o parecer. 

Curitiba, 6 de setembro de 2019. 

Assinatura Digital 

GABRIEL GUY LÉGER 

Procurador do Ministério Público de Contas  

 

Ato emitido por:  

Carlos Volchan de Carvalho  

                                                
1
 ‘obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem 

pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa’; ‘atrasos na publicação do RREO 

do 1° e 2° semestre de 2016’ e ‘atrasos no envio de dados mensais ao SIM-AM’. 



56.  Acórdão de Parecer Prévio
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PROCESSO Nº: 309182/17 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 

INTERESSADO: CAETANO ILAIR ALIEVI, CLAUDIO GUBERTT 

RELATOR: CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO 

 

ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 633/19 - Primeira Câmara 

 

 

Obrigações de despesas 
contraídas nos últimos dois 
quadrimestres do mandato que 
tenham parcelas a serem pagas 
no exercício seguinte sem que 
haja suficiente disponibilidade de 
caixa. Atrasos na publicação do 
RREO do 1° e 2° bimestre de 
2016. Atrasos no envio de dados 
do SIM-AM. Regularidade. 
Ressalvas. Multas. 

 

 

I. RELATÓRIO 

Tratam os autos da prestação de contas anual do senhor Claudio 

Gubertt, chefe do Poder Executivo do Município de Manfrinópolis, referente ao 

exercício financeiro de 2016.  

A então Coordenadoria de Fiscalização Municipal constatou as 

seguintes inconformidades: (i) obrigações de despesa contraídas nos últimos dois 

quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados 

no Prejulgado 15; (ii) ausência de comprovação da publicação do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária – RREO; (iii) inviabilidade de análise de 

atraso na publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO; 

(iv) ausência de comprovação da publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF; 

(v) inviabilidade de análise quanto ao atraso na publicação do Relatório de Gestão 
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Fiscal – RGF; (vi) despesas com publicidade institucional realizadas no período que 

antecede as eleições; (vii) atrasos no envio dos dados do SIM-AM; (viii) falta de 

reconhecimento de despesa previdenciária. Ante o exposto, pugnou pela intimação 

dos senhores Claudio Gubertt (gestor das contas) e Caetano Ilair Alievi (gestor atual) 

para exercício do contraditório e ampla defesa (Instrução n.º 3.039/17 – peça 24). 

Intimados, os senhores Caetano Ilair Alievi (atual gestor) e Claudio 

Gubertt (gestor das contas), apresentaram contraditório conjuntamente mediante 

peças 31 e 37/53. 

Em derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Municipal 

(Instrução n.º 3.409/19 - peça 54) se manifestou pela emissão de parecer prévio pela 

irregularidade das contas em face dos seguintes apontamentos: (i) obrigações de 

despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no Prejulgado 15 no valor de R$ 

8.124,00 (oito mil, cento e vinte e quatro reais), com aplicação de multa1 e da (ii) 

falta de reconhecimento de despesa previdenciária, referente ao estorno de 

empenhos no valor de R$ 157.300, 56 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos reais 

e cinquenta e seis centavos), com aplicação de multa2. 

Adicionalmente, ressalvou os seguintes itens: (iii) despesas com 

publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições; (iv) atraso 

na publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 

Primeiro bimestre do exercício de 2016, com aplicação de multa3; (v) Atraso na 

Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do Segundo 

bimestre do exercício de 2016, com aplicação de multa4 e os (vi) atrasos no envio 

dos dados do SIM-AM, com aplicação de uma multa5 para casa atraso conforme 

tabela: 

 

                                                 
1 Aplicação de uma multa do art. 87, IV, “g” da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005. 
2 Aplicação de uma multa do art. 87, IV, “g” da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005. 
3 Aplicação de uma multa do art. 87, IV, “g” da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005. 
4 Aplicação de uma multa do art. 87, IV, “g” da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005. 
5 Aplicação de multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005. 
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Mês Ano Data limite p/ 
envio 

Data envio Dias de 
atraso 

Responsável 

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30  
Claudio 
Gubertt 

Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20 
Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40 
Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21 

Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25  
Caetano Ilair 

Alievi 
Dezembro 2016 28/02/2017 27/04/2017 58 

Encerramento 2016 31/03/2017 27/04/2017 27 

 

O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer n.º 

788/19 (peça 55) divergiu do opinativo da unidade técnica sob as seguintes 

observações: que face a falta de reconhecimento de despesa previdenciária - 

estorno de empenhos no valor de R$ 157.300, 56 (cento e cinquenta e sete mil, 

trezentos reais e cinquenta e seis centavos), a defesa juntou documentos suficientes 

para demonstrar o efetivo pagamento das despesas previdenciárias  no exercício de 

2016, o que permitiu a regularização do item.  

No que tange as obrigações de despesas contraídas nos últimos 

dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados 

no Prejulgado 15 no valor de R$ 8.124,00 (oito mil, cento e vinte e quatro reais), 

considerou que o déficit registrado pela Unidade Técnica não teve o condão de 

afetar o equilíbrio das contas, opinando pela conversão da irregularidade em 

ressalva. 

Por fim, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela regularidade 

das contas, ressalvando as (i) obrigações de despesas contraídas nos últimos dois 

quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa; os (ii) atrasos na 

publicação do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; e (iii) os atrasos no envio de 

dados do SIM-AM. 

Adicionalmente, acompanhou opinativo da Unidade Técnica quanto 

aplicação de multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar n.º 113/2005, aos 

senhores Cláudio Gubertt e Caetano Ilair Alievi em face dos atrasos no envio dos 

dados do SIM. 
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É o relato. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO  

Passo a análise das ressalvas e irregularidades apontadas pela 

unidade técnica:  

i) Despesas com publicidade institucional realizadas no período 

que antecede as eleições 

Tendo em vista que as cópias dos empenhos referentes às 

publicações realizadas no período que antecedeu as eleições (peças 48 a 53) e as 

informações enviadas por meio do SIM-AM comprovam que as despesas, apontadas 

no exame inicial, referem-se à divulgação de atos oficiais, acompanho o opinativo da 

unidade técnica pela ressalva do presente item, diante da ausência de 

contabilização das despesas como “3.3.90.39.90 – serviços de publicidade legal”. 

ii) Obrigações de despesa contraídas nos últimos dois 

quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios 

fixados no Prejulgado 15 

Referente às obrigações de despesa contraídas nos últimos dois 

quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, na análise inicial, a então 

Coordenadoria de Fiscalização Municipal apontou restrições no grupo 

“Transferências do FUNDEB”, conforme o “Demonstrativo da Disponibilidade Líquida 

por Origem de Recursos” reproduzido a seguir (peça 24, fls. 18/19): 

 

DESCRIÇÃO 
ATIVO 
FINANCEIRO 
(a) 

PASSIVO 
FINANCEIRO 
(b) 

CONTAS 
PENDENTES 
(c) 

REALIZÁVEL 
(d) 

RESULTADO 
ESTATAL (e) 

RESULTADO 
FINANCEIRO 
(f=a-b-c-d-e) 

Recursos Ordinários / Livres 419.458,39 254.470,27 0,00 437,40 0,00 164.550,72 
Transferências do FUNDEB 10.047,94 18.171,94 0,00 0,00 0,00 -8.124,00 
Transferências Voluntárias 691.774,75 62,00 0,00 0,00 0,00 691.712,75 
Alienação de Bens 66,28 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28 
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contratos de Rateio de 
Consórcios Públicos 

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

Transferências de Programas 512.806,90 19.148,05 0,00 29,16 0,00 493.629,69 
Antecipação da Receita 
Orçamentária - ARO 

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

Programas/Transferências 
Voluntárias  Anteriores a 

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



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4IP6.23K4.5O8Y.QVD5.G

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

2013 Reclassificados 
Transferências Voluntárias – 
Emendas Individuais (§ 13, 
art. 166 da CF) 

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

Valores Restituíveis 30.007,00 30.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Origens 9.535,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9.535,80 
Totais 1.673.697,06 321.859,26 0,00 466,56 0,00 1.351.371,24 

 

O interessado alegou que o déficit ocorreu em razão da queda na 

arrecadação e diversos fatores climáticos que acarretaram no reconhecimento da 

calamidade pública do Município (peça 37). 

A Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 54) entendeu que os 

argumentos apresentados não têm o condão de afastar a irregularidade.   

Observo que o déficit financeiro do grupo “Transferências do 

FUNDEB” em 31/12/2016, no montante de R$ 8.124,00 (oito mil, cento e vinte e 

quatro reais), é inferior ao superávit financeiro do grupo “Recursos 

Ordinários/Livres”, assim, os empenhos inscritos em restos a pagar poderiam ter 

sido efetuados com os recursos livres, que apresentou um superávit de R$ 

164.550,72 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e 

dois centavos).  

Ademais, o déficit financeiro do grupo em tela é inferior aos recursos 

do FUNDEB que ingressaram até 10/1/2017, conforme demonstrativo da Distribuição 

da Arrecadação, que reproduzo a seguir: 
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Diante do exposto, entendo que as obrigações de despesa 

contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem 

pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa do 

grupo “Transferências do FUNDEB” deve ser objeto de ressalva sem aplicação de 

multa, pois as despesas poderiam ter sido suportadas pelos recursos livres e o valor 

não tem o condão de comprometer a gestão financeira do município. 

iii) Atrasos nas publicações do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária - RREO do primeiro e segundo bimestres do exercício 

de 2016 

A presente impropriedade versa sobre os atrasos nas publicações 

do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, conforme tabela abaixo:  

Período Data Publicação 
Data 

Limite6 
Dias de Atraso 

1º Bimestre 2016 20/04/2017 30/03/2016 386 
2º Bimestre 2016 20/04/2017 30/05/2016 325 

 

O senhor Cláudio Gubertt alegou que “por um lapso da equipe 

técnica, não foram localizadas as publicações, vindo a ser republicado no exercício 

seguinte de forma a dar devida publicidade” (peça 37, fl. 4). 

Considero que atrasos de mais de 300 dias, nas publicações do 

RREO do 1º e 2º bimestres do exercício de 2016, tornam inócua as normas que 

visam assegurar a publicidade da execução orçamentária e o controle social. 

Extraio da Exposição de Motivos da Lei de Responsabilidade Fiscal7 

o seguinte trecho: 

19. Tão importante quanto as normas que regulam a aplicação dos 
recursos públicos é a permanente fiscalização da sociedade sobre os 
atos daqueles a quem foi confiada a responsabilidade de geri-los. 
Por essa razão, o Projeto reserva o Título III exclusivamente ao tema 
da transparência fiscal. O tratamento dispensado a essa matéria visa 
consagrar, no pleno legal, os princípios da divulgação e acesso 

                                                 
6 “Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e 
o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto 
de:” (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
7 Diário da Câmara dos Deputados, março/1999, pág. 10.146. 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4IP6.23K4.5O8Y.QVD5.G

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

amplos a informações confiáveis, abrangentes, atualizadas e 
comparáveis sobre as contas públicas dos três níveis de governo, 
incluindo os objetivos e metas da política fiscal, as projeções que 
balizam os orçamentos públicos, entre outros aspectos relevantes. 
Cabe notar que a experiência internacional sobre códigos de 
finanças públicas, bem como a literatura a esse respeito, indica ser a 
transferência um dos instrumentos mais eficazes para a disciplina 
fiscal. 

O Projeto de Lei encaminhado à época, ao reconhecer a 

imprescindibilidade da participação social na fiscalização dos atos do gestor público, 

não se preocupou com aspectos meramente formais, mas sobretudo em possibilitar 

um efetivo controle social por meio da ampla divulgação da gestão fiscal e da 

execução orçamentária. 

Assim é que tais motivos, antes de representarem apenas 

justificativas, constituem um princípio republicano a orientar a interpretação e 

aplicação das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

De fato, o art. 48, caput, e § 1º da Lei Complementar n° 101/008 

prevê, além outros meios para assegurar a transparência da gestão fiscal, como a 

participação popular em audiências públicas, a ampla divulgação, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso público: dos planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias; das prestações de contas e do respectivo parecer prévio; do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, 

além das versões simplificadas desses documentos. 

Nesse mesmo sentido o art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 12.527/11 (Lei 

de Acesso à Informação), quando estabelece que as entidades públicas devem 

divulgar as informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou 

                                                 
8 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 
§ 1º A transparência será assegurada também mediante:  
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; 
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custodiadas, valendo-se de todos os meios e instrumentos legítimos que 

dispuserem, além da divulgação em sítios oficiais da internet9. 

No entanto, observo que os Relatórios de Resumidos da Execução 

Orçamentária dos demais bimestres do exercício de 2016 foram publicados 

tempestivamente, o que, ao menos em tese, poderia minimizar as consequências 

sociais pela sua omissão ocorrida no 1º e 2º bimestres do exercício de 2016. 

Assim, num juízo de razoabilidade e proporcionalidade, acompanho 

o opinativo da unidade técnica pela ressalva do item com aplicação de multa. 

Entretanto, considerando que se tratam de infrações administrativas 

da mesma espécie, isto é, relacionadas à publicação do RREO e dentro do mesmo 

exercício financeiro, isso lhes atribui uma relação de contexto, podendo ser tratadas 

como uma infração continuada para aplicar ao gestor uma multa. 

Portanto, adotando a teoria da continuidade delitiva na 

administração deve incidir uma multa do artigo 87, IV, “g”, da Lei Complementar 

nº 113/2005 ao senhor Claudio Gubertt, em face dos atrasos nas publicações do 

RREO referentes ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2016.  

iv) Entrega dos dados do SIM-AM com atraso 

No que tange os atrasos no envio dos dados do SIM-AM, a defesa 

justificou que os atrasos decorreram de “um lapso da equipe responsável, a qual 

ainda estava em adaptação, devido às reformas administrativas efetuadas”, 

requerendo, portanto, o afastamento da impropriedade. 

Por sua vez, a Coordenadoria de Gestão Municipal concluiu pela 

ressalva do item com aplicação de multas aos responsáveis pela entrega, conforme 

tabela abaixo: 

 

                                                 
9 Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a 
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 
(...) 
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos 
os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios 
oficiais da rede mundial de computadores (internet). 
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Mês Ano Data limite p/ 
envio 

Data envio Dias de 
atraso 

Responsável 

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30  
Claudio 
Gubertt 

Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20 
Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40 
Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21 

Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25  
Caetano Ilair 

Alievi 
Dezembro 2016 28/02/2017 27/04/2017 58 

Encerramento 2016 31/03/2017 27/04/2017 27 

Entendo que eventuais deficiências da administração não tem o 

condão de afastar a presente impropriedade. 

Entretanto, em meus votos venho afastando a multa quando os 

atrasos são iguais ou inferiores a 30 (trinta) dias, pois nestes casos, com base no 

princípio da razoabilidade, tenho entendido que o atraso não se mostra suficiente 

para prejudicar a atividade de fiscalização deste Tribunal, podendo ser relevados. 

Assim, quanto aos períodos de responsabilidade do senhor Cláudio 

Gubertt, concluo pela ressalva dos atrasos nos envios dos dados com SIM-AM, 

referente aos meses de julho a outubro de 2016, com a aplicação de uma multa do 

artigo 87, III, “b”, da Lei Complementar nº 113/2005, em razão do atraso de 40 dias 

no envio do SIM-AM do mês de setembro de 2016. 

Por sua vez, afasto as ressalvas dos períodos de responsabilidade 

do senhor Caetano Ilair Alievi, pois as contas em análise são de responsabilidade do 

senhor Cláudio Gubertt. 

Entretanto, considerando o atraso de 58 dias no envio do SIM-AM do 

mês de dezembro de 2016, concluo pela aplicação de uma multa do artigo 87, III, 

“b”, da Lei Complementar nº 113/2005, ao senhor Caetano Ilair Alievi. 

v) Falta de reconhecimento de despesa previdenciária 

A Coordenadoria de Fiscalização Municipal (peça 24) apontou o 

estorno de empenhos destinados ao pagamento das contribuições previdenciárias, 

no montante de R$ 157.300,56. 

O senhor Cláudio Gubertt (peça 37) alegou que os empenhos foram 

estornados para ajustar as fontes de recursos, enviando (peça 47) o anexo 4 da Lei 
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nº 4.320/64, comprovando que as contribuições previdenciárias foram pagas, e a 

relação completa dos estornos. 

A Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 54) concluiu pela 

manutenção da restrição, pois o interessado não encaminhou o resumo das folhas 

de pagamentos com a base de cálculo dos encargos por regime de previdência. 

Por sua vez, o Ministério Público de Contas (peça 55) considerou 

que os documentos juntados demonstraram o efetivo pagamento das despesas 

previdenciárias no exercício de 2016, assim, afastou a restrição. 

Considerando que os históricos dos estornos, realizados entre 

março e setembro de 2016, informam o ajuste de fonte e que o valor 

(R$ 157.300,56) é inferior ao superávit financeiro do grupo “Recursos 

Ordinários/Livres” (R$ 164.550,72), converto a presente irregularidade em ressalva. 

 

III. VOTO 

Diante do exposto, VOTO pela emissão de parecer prévio pela 

regularidade das contas do senhor Claudio Gubertt, chefe do Poder Executivo do 

Município de Manfrinópolis, referente ao exercício financeiro de 2016, de, 

ressalvando (i) as despesas com publicidade institucional realizadas no período que 

antecede as eleições; (ii) as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois 

quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, no grupo “Transferências 

do FUNDEB”; (iii) os atrasos nas publicações do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; 

(iv) os atrasos no envio de dados do SIM-AM dos meses de julho a outubro de 2016; 

e (v) a falta de reconhecimento de despesa previdenciária. Determinando: 

i) a aplicação de uma multa do art. 87, IV, “g”, da Lei 

Complementar 113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, por afronta ao art. 52, caput, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal10, haja vista os atrasos nas publicações dos 

                                                 
10 Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e 
o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto 
de: 
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Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário – RREO referentes ao 1º e 2º 

bimestres do exercício de 2016; 

ii) aplicação de uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar 

Estadual n.º 113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, em razão do atraso de 40 dias no 

envio do SIM-AM do mês de setembro de 2016; 

iii) aplicação de uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar 

Estadual n.º 113/2005, ao senhor Caetano Ilair Alievi, em razão do atraso de 58 dias 

no envio do SIM-AM do mês de dezembro de 2016; 

Transitada em julgado a decisão, encaminhem os autos ao Gabinete 

da Presidência para comunicação do respectivo Poder Legislativo do Município, nos 

termos do art. 217-A, § 6º do Regimento Interno TC/PR. 

Após, encaminhem os autos à Coordenadoria de Monitoramento e 

Execuções para o registro pertinente e cobrança das multas. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

ACORDAM 

Os membros da Primeira Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO DE 
SOUZA CAMARGO, por unanimidade, em: 

I- emitir Parecer Prévio recomendando o julgamento pela 

regularidade das contas do senhor Claudio Gubertt, chefe do Poder Executivo do 

Município de Manfrinópolis, referente ao exercício financeiro de 2016, de, 

ressalvando (i) as despesas com publicidade institucional realizadas no período que 

antecede as eleições; (ii) as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois 

quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, no grupo “Transferências 

do FUNDEB”; (iii) os atrasos nas publicações do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; 
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(iv) os atrasos no envio de dados do SIM-AM dos meses de julho a outubro de 2016; 

e (v) a falta de reconhecimento de despesa previdenciária;  

II- aplicar uma multa do art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 

113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, por afronta ao art. 52, caput, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal11, haja vista os atrasos nas publicações dos Relatórios 

Resumidos da Execução Orçamentário – RREO referentes ao 1º e 2º bimestres do 

exercício de 2016; 

III- aplicar uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar 

Estadual n.º 113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, em razão do atraso de 40 dias no 

envio do SIM-AM do mês de setembro de 2016; 

IV- aplicar uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar 

Estadual n.º 113/2005, ao senhor Caetano Ilair Alievi, em razão do atraso de 58 dias 

no envio do SIM-AM do mês de dezembro de 2016; e 

V- determinar, depois de transitada em julgado a decisão, o 

encaminhamento dos autos ao Gabinete da Presidência para comunicação do 

respectivo Poder Legislativo do Município, nos termos do art. 217-A, § 6º do 

Regimento Interno TC/PR. Após, encaminhem os autos à Coordenadoria de 

Monitoramento e Execuções para o registro pertinente e cobrança das multas. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros FERNANDO 
AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e FABIO 
DE SOUZA CAMARGO 

Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas VALERIA BORBA. 

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2019 – Sessão nº 43. 

 

FABIO DE SOUZA CAMARGO 
Presidente  

                                                 
11 Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e 
o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto 
de: 
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CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

       Certifica-se que o(a) Acórdão de Parecer Prévio nº 633/2019 – Primeira Câmara,

proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná nº 2210, do dia 19/12/2019, considerando-se como data de

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto

nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno. 

Curitiba, 20/12/2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 309182/17
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
INTERESSADO: CAETANO ILAIR ALIEVI, CLAUDIO GUBERTT
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete da 4ª Procuradoria de Contas 

 

 

 
1 

PROTOCOLO Nº: 309182/17 

ORIGEM: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 

INTERESSADO: CAETANO ILAIR ALIEVI, CLAUDIO GUBERTT 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

CIÊNCIA: 11/20 

 
 
 

CIÊNCIA DE DECISÃO 

 

 

Certifico que, nesta data, tomei ciência da decisão consubstanciada no 

Acórdão de Parecer Prévio nº 633/19 da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas. 

 

Curitiba, 6 de janeiro de 2020. 

 

Assinatura Digital 

GABRIEL GUY LÉGER 

Procurador do Ministério Público de Contas  
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria da Primeira Câmara 

1 conforme o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 
Art. 386. Os prazos serão contados, conforme o caso:  
§ 3º Para os fins do disposto no inciso II, do caput, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte 
ao da disponibilização da informação no periódico Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 
(Redação dada pela Resolução nº 40/2013)  
§ 4º Os prazos processuais para interposição de recursos terão início no primeiro dia útil que seguir ao 
considerado como data da publicação no periódico Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná; (Redação dada pela Resolução nº 40/2013) 

PROCESSO Nº: 309182/17 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 

INTERESSADO: CAETANO ILAIR ALIEVI, CLAUDIO GUBERTT 

RELATOR 
CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE FABIO DE SOUZA 
CAMARGO 

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO N° 214/20 - S1C  

 

Certifico que o Acórdão de Parecer Prévio nº 633/2019, da 1ª Câmara 
(peça nº56), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado no Diário Eletrônico 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2210, do dia 19/12/2019, considerando-
se como publicado no dia 21/01/2020, e tendo transitado em julgado no dia 12 de 
fevereiro de 20201 

 

1ª SECAM, em 17 de fevereiro de 2020. 

 

IZABEL CRISTINA DA CUNHA CHEDE - Técnico de Controle – TÉCNICO DE 
CONTROLE – matrícula nº 50.762-8 
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OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO IDC/CMEX Nº 130/2020 Curitiba, 18 de fevereiro de 2020. 
 

A Coordenadoria de Monitoramento e Execuções do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná vem comunicar que V. Sa. foi intimado(a) pelo DETC-PR nº 2210, de 19/12/2019, 

nos termos do Acórdão de Parecer Prévio nº 633/2019 - Primeira Câmara (Processo TC nº 

309182/17 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL) a efetuar o recolhimento 

das sanções a seguir relacionadas: 

Nome e CPF do Sancionado:  CLAUDIO GUBERTT - CPF 628.422.939-91  
Sanção aplicada: 3 (três) Multas Administrativas  

Fundamentação Legal: 

Lei Complementar 113/2005 
1- art. 87, IV, “g”, R$ 4.174,80, equivalente a 40 UPFs; 
2- art. 87, III, “b”, R$ 3.131,10, equivalente a 30 UPFs; 
3- art. 87, III, “b”, R$ 3.131,10, equivalente a 30 UPFs. 

Motivos: 

1-Atrasos nas publicações dos Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentário – RREO referentes ao 1º e 2º bimestres 
do exercício de 2016; 
2-atraso de 40 dias envio do SIM-AM do mês de setembro/2016; 
3-atraso de 58 dias envio do SIM-AM do mês de dezembro/2016. 

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

Forma de Recolhimento: 
GR-PR, código da receita 5118 (em anexo) 

http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=271  

Local de Pagamento: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob ou Rendimento 

Valor 
R$ 10.437,00 (dez mil, quatrocentos e trinta e sete reais, equivalente a 
100 UPFs,) 

Prazo para Recolhimento: 30 de março de 2020 

Segue anexo extrato com as opções de parcelamento da multa nos termos do art. 

502 do Regimento Interno. 

Não havendo registro do recolhimento no Sistema da Secretaria de Estado da 

Fazenda do valor integral ou da primeira parcela até o término do prazo estabelecido no artigo 501 do 

Regimento Interno desta Casa, o nome do devedor passará a constar no Cadastro de Inadimplentes 

– CADIN, e será emitida Certidão de Débito para Inscrição em Dívida Ativa e Execução Judicial. 

DESTACAMOS que o pagamento integral ou da primeira parcela da sanção 

deverá ser efetuado até o prazo para recolhimento informado acima e pelo código de receita 

5118 (Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas). Expirado aquele prazo, sem que tenha 

ocorrido o pagamento integral ou da primeira parcela, o sancionado deverá aguardar a 

inscrição em dívida ativa para então pagar a sanção exclusivamente pelo código de receita 

5215 (Dívida Ativa do Tribunal de Contas). 

Atenciosamente 

-assinatura digital- 
WILMAR DA COSTA MARTINS JUNIOR 

Coordenador de Monitoramento e Execuções  
 

Ilmo. Sr. 
CLAUDIO GUBERTT 
Avenida Beira Rio, 111  - Centro 
85.628-000 MANFRINÓPOLIS PR 
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ANEXOS 
 

EXTRATO PARA FINS DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PR  
(artigo 502 do Regimento Interno) 

Sancionado: CLAUDIO GUBERTT 

Processo TCE/PR:  309182/17 

Data do vencimento integral da multa ou da 1ª parcela: 30 de março de 2020 
 

02/2020

ou 12 parcelas mensais de

ou 13 parcelas mensais de

ou 14 parcelas mensais de

Opção por 1 parcela à vista de ou 15 parcelas mensais de

 ou 2 parcelas mensais de ou 16 parcelas mensais de

ou 3 parcelas mensais de ou 17 parcelas mensais de

ou 4 parcelas mensais de ou 18 parcelas mensais de

ou 5 parcelas mensais de ou 19 parcelas mensais de

ou 6 parcelas mensais de    

ou 7 parcelas mensais de    

ou 8 parcelas mensais de    

ou 9 parcelas mensais de    

ou 10 parcelas mensais de    

ou 11 parcelas mensais de

 R$              1.043,70   

 R$                 948,82 

 R$              1.491,00   

 R$              1.304,63   

 R$              1.159,67   

 R$              2.609,25  R$                579,83 

 R$              2.087,40  R$                549,32 

 R$              1.739,50   

 R$           10.437,00  R$                695,80 

 R$              5.218,50  R$                652,31 

 R$              3.479,00  R$                613,94 

Valor Mínimo da parcela: R$ 530,55

Número máximo de parcelas: 19

Para optar pelo recolhimento parcelado, escolha a quantidade de 

parcelas possíveis informadas abaixo e efetue o recolhimento no 

valor exato até a data do vencimento

 R$                869,75 

 R$                802,85 

 R$                745,50 

Valor total das multas aplicadas no processo:  R$                                                                                                          10.437,00 

Valor da UPF/PR no mês R$ 106,11

Limite mínino de UPFs para parcelamento: 5 

 
• O recolhimento do valor exato da parcela, dentre as opções indicadas no demonstrativo ao lado, implica no aceite tácito do 
parcelamento, devendo o devedor juntar cópia do comprovante de recolhimento no processo. 
• Após o pagamento da primeira parcela, as demais deverão ser recolhidas até o último dia útil dos meses subsequentes. 
• O parcelamento será rescindido automaticamente ante a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, sucessivas ou não. 
• Após o pagamento da última parcela, o sancionado deve providenciar a guia para o pagamento da PARCELA COMPLEMENTAR 
correspondente aos acréscimos financeiros com juros de 1% (um por cento) ao mês. 
• A falta de pagamento da PARCELA COMPLEMENTAR leva à rescisão do parcelamento. 
• É vedado o reparcelamento das Multas. 
• Rescindido o parcelamento, o saldo pendente de recolhimento será inscrito em dívida ativa. 
 

Para obter a GR-PR para pagamento integral ou parcelado, acesse www.fazenda.pr.gov.br 
 

No Menu “SERVIÇOS” escolha a opção “GUIAS PARA PAGAMENTO” 
Escolha GR-PR (NÃO ESCOLHA A OPÇÃO GR-PR PARCELAMENTO) 
Clique em “Emissão de GR-PR 
Tipo: “Outras” 
Código: 5118 
Informe o CPF 
Preencha os DADOS DO CONTRIBUINTE 
No Quadro DADOS DA RECEITA, informe:  
Período de Referência: insira o ano corrente, com 4 dígitos (ex: 2019) 
Número do processo: é o número do processo do Tribunal de Contas que consta no cabeçalho deste extrato (somente números; não 
use traços nem barras) 
No Quadro VALORES A RECOLHER preencha o Campo “Valor da Receita” com o valor exato do recolhimento. (o sistema preenche 
automaticamente o Campo “Total a Recolher”). 
No Quadro “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES insira um dos seguintes textos: 
“PAGAMENTO INTEGRAL DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS NO PROCESSO XXXXXX/XX” 
“PAGAMENTO PARCELADO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS NO PROCESSO XXXXXX/XX” 
Parcela xx/tt (“xx” é o número da parcela que está sendo paga e “tt” número total de parcelas). 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Coordenadoria de Monitoramento e Execuções 

 

 

INFORMAÇÃO Nº : 793/2020 
PROCESSO Nº : 309182/17  
ENTIDADE : MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 
INTERESSADO : CAETANO ILAIR ALIEVI 
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

REGISTRO DA SANÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA E RESSLAVAS 

Em atendimento ao contido no art. 175-L, I, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Contas, efetuamos o registro da Sanção de Multa Administrativa, nos termos do 

Art. 87, IV, "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/05, haja vista os atrasos nas publicações 

dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário – RREO referentes ao 1º e 2º bimestres 

do exercício de 2016, aplicada em decisão exarada no Acórdão de Parecer Prévio nº 

633/2019 - Primeira Câmara - S1C, de 16/12/2019, sob responsabilidade de CLAUDIO 

GUBERTT – CPF nº 628.422.939-91, no valor de R$ 4.174,80 (quatro mil, cento e setenta e 

quatro reais e oitenta centavos, equivalente a 40 UPFs), na data da decisão. 

Efetuamos também o registro de ressalvas nos termos do referido Acórdão 

(peça 56), conforme segue: 

(i) as despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as 

eleições; 

(ii) as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do 

mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa, no grupo “Transferências do FUNDEB”; 

(iii) os atrasos nas publicações do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; 

(iv) os atrasos no envio de dados do SIM-AM dos meses de julho a outubro de 2016; 

(v) a falta de reconhecimento de despesa previdenciária. 

 

Nos termos do art. 383, II, e 388 do Regimento Interno desta Casa, a ciência 

ocorreu quando da publicação da decisão no periódico Diário Eletrônico do Tribunal de Contas 

– DETC-PR. 

 
É a informação. 

CMEX, 18 de fevereiro de 2020. 
 

-assinatura digital- 
Ato elaborado por: LUIZ FERNANDO BONTORIN 

Analista de Controle - Contábil 
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INFORMAÇÃO Nº : 795/2020 
PROCESSO Nº : 309182/17  
ENTIDADE : MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 
INTERESSADO : CAETANO ILAIR ALIEVI 
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

REGISTRO DE SANÇÕES DE MULTA ADMINISTRATIVA  

Em atendimento ao contido no art. 175-L, I, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Contas, efetuamos o registro de 2 (duas) Sanções de Multa Administrativa, nos 

termos do Art. 87, III, "b", da Lei Complementar Estadual nº 113/05, em razão do atraso de 40 

dias no envio do SIM-AM do mês de setembro de 2016 e do atraso de 58 dias no envio do 

SIM-AM do mês de dezembro de 2016, aplicadas em decisão exarada nos itens III e IV do 

Acórdão de Parecer Prévio nº 633/2019 - Primeira Câmara, de 16/12/2019, sob 

responsabilidade de CLAUDIO GUBERTT – CPF nº 628.422.939-91, no valor individual de R$ 

3.131,10 (três mil, cento e trinta e um reais e dez centavos, equivalentes a 30 UPFs), na data 

da decisão. 

Nos termos do art. 383, II, e 388 do Regimento Interno desta Casa, a ciência 

ocorreu quando da publicação da decisão no periódico Diário Eletrônico do Tribunal de Contas 

– DETC-PR. 

 
É a informação. 

CMEX, 18 de fevereiro de 2020. 
 

-assinatura digital- 
Ato elaborado por: LUIZ FERNANDO BONTORIN 

Analista de Controle - Contábil 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Monitoramento e Execuções 

 

 

PROCESSO Nº : 309182/17 
ORIGEM : MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 
INTERESSADO : CAETANO ILAIR ALIEVI, CLAUDIO GUBERTT 
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 
DESPACHO Nº : 153/20-DPD/CMEX 

 
 
 
 
 
 
 

Ao Gabinete da Presidência deste Tribunal para oficiar e 

disponibilizar o presente processo digital à Câmara do MUNICÍPIO DE 

MANFRINÓPOLIS para julgamento, referente à Prestação de Contas do Executivo 

Municipal, exercício de 2016, nos termos do art. 217-A do Regimento Interno. 

Após, retornar à CMEX para acompanhamento do prazo para 

recolhimento das sanções pecuniárias aplicadas. 

 
 
 

CMEX, 18 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

-assinatura digital- 
WILMAR DA COSTA MARTINS JUNIOR 

Coordenador de Monitoramento e Execuções 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

Ofício n.º 307/20-OPD-GP Curitiba, 19 de fevereiro de 2020. 

Ref.: Acórdão de Parecer Prévio 
 

Senhor Presidente, 
 

Em cumprimento ao disposto no art. 18, §§ 1º e 2º, da Constituição 
do Estado do Paraná1, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio 
proferido por este Tribunal nas contas do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE 
MANFRINÓPOLIS, exercício financeiro de 2016, conforme dados abaixo: 

1. Processo n.º 309182/17 - Prestação de Contas do Prefeito Municipal 
2. Acórdão de Parecer Prévio n.º 633/19 - Primeira Câmara 
3. Disponibilização no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas n.º 2210, de 19/12/2019 
4. Data do trânsito em julgado do Acórdão - 12/02/2020 

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 disponível pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da emissão deste 
ofício, no seguinte caminho: 

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 
2. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda 
3. Selecionar a opção Cópia de Autos Digitais 
4. Indicar o número do processo 309182/17 
5. Indicar o número do Cadastro CPF/CNPJ 
6. Clicar em Exibir cópia 

Por fim, solicitamos que após o julgamento, seja encaminhado o 
DECRETO LEGISLATIVO e sua publicação ao Tribunal de Contas no seguinte 
caminho: 

1.  www.tce.pr.gov.br 
2. Clicar no ícone e-Contas PR 
3.  Clicar em Petição Intermediária 
4.  Indicar o número do processo 309182/17 
5.  Clicar em Manifestação de terceiros 
6.  Clicar em Carregar novo Documento  
7.  Clicar em Finalizar Petição 

Atenciosamente, 
 

 

- assinatura digital - 
WILSON DE LIMA JUNIOR  

Diretor de Gabinete da Presidência2 
 
 

Excelentíssimo Senhor 
DOMINGOS ALBERTO RECH 
Presidente da Câmara Municipal de MANFRINÓPOLIS 
Rua Principal, SN – Centro   
MANFRINÓPOLIS-PR 
85628-000 

                                                 
1 “Art. 18. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.  
§ 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, competindo-lhe, no 
que couber, o disposto no art. 75 desta Constituição. 
§ 2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal.” 
2
 Conforme Instrução de Serviço n.º 115/2017, disponibilizada no DETC/PR n.º 1.707, de 31 de outubro de 2017. 
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Diretoria de Protocolo 
 

 
 

PROCESSO N º :  309182/17 
ORIGEM :   MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 
INTERESSADO :  CAETANO ILAIR ALIEVI, CLAUDIO GUBERTT 
ASSUNTO :   PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 
INFORMAÇÃO : 1433/20 

 

 

 

Informo que procedi a liberação de cópia no sistema referente ao 

Ofício no. 307/20-OPD/GP, no CNPJ no. 02.015.603/0001-92. 

 

 

DP, em 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

ELISA D. T. PEREZ MOLLINARI 

Analista de Controle - Contábil 

50.498-0 
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CERTIDÃO DE DÉBITO Nº 169/2020 
 
 

A Coordenadoria de Monitoramento e Execuções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 
cumprimento ao § 5º, art. 90, da Lei Complementar nº 113, de 15 de dezembro de 2005, nos termos do 
art. 175-L, III, c/c art. 420, e na forma do art. 506 do Regimento Interno desta Corte de Contas, 
aprovado pelas Resoluções nº 01 de 27/01/2006 e nº 02 de 28/07/2006 alteradas pela Resolução nº 
24/2010 publicada no DETC-PR nº 285 de 04/02/2011, e pela Resolução nº 64/2018 publicada no 
DETC-PR nº 1809 de 20/04/2018, expede a presente certidão de débito contra o senhor CLAUDIO 
GUBERTT, a seguir qualificado: 
 

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Nome CLAUDIO GUBERTT 

CPF/CNPJ 628.422.939-91 

Logradouro AVENIDA BEIRA RIO, 111, 

Bairro/Distrito CENTRO 

CEP 85.628-000 Cidade MANFRINÓPOLIS UF PR 
 

 
DA DECISÃO 

Processo nº Tipo de Ato Número do Ato Data do Ato 

309182/17  
Acórdão de 
Parecer 
Prévio 

633/2019 - Primeira Câmara 16/12/2019 

Publicação 

Veículo Data de Publicação Data de Circulação Data de Trânsito em Julgado 

DETC-PR nº 2210 19/12/2019 19/12/2019 12/02/2020 

Íntegra:  
"PROCESSO Nº: 309182/17 ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS INTERESSADO: CAETANO ILAIR ALIEVI, 
CLAUDIO GUBERTT RELATOR: CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO  ACÓRDÃO DE 
PARECER PRÉVIO Nº 633/19 - Primeira Câmara   Obrigações de despesas contraídas nos últimos 
dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 
haja suficiente disponibilidade de caixa. Atrasos na publicação do RREO do 1° e 2° bimestre de 
2016. Atrasos no envio de dados do SIM-AM. Regularidade. Ressalvas. Multas.   I. RELATÓRIO 
Tratam os autos da prestação de contas anual do senhor Claudio Gubertt, chefe do Poder Executivo 
do Município de Manfrinópolis, referente ao exercício financeiro de 2016.  A então Coordenadoria 
de Fiscalização Municipal constatou as seguintes inconformidades: (i) obrigações de despesa 
contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no 
Prejulgado 15; (ii) ausência de comprovação da publicação do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – RREO; (iii) inviabilidade de análise de atraso na publicação do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária – RREO; (iv) ausência de comprovação da publicação do Relatório de 
Gestão Fiscal – RGF; (v) inviabilidade de análise quanto ao atraso na publicação do Relatório de 
Gestão Fiscal – RGF; (vi) despesas com publicidade institucional realizadas no período que 
antecede as eleições; (vii) atrasos no envio dos dados do SIM-AM; (viii) falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária. Ante o exposto, pugnou pela intimação dos senhores Claudio Gubertt 
(gestor das contas) e Caetano Ilair Alievi (gestor atual) para exercício do contraditório e ampla 
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defesa (Instrução n.º 3.039/17 – peça 24). Intimados, os senhores Caetano Ilair Alievi (atual gestor) 
e Claudio Gubertt (gestor das contas), apresentaram contraditório conjuntamente mediante peças 31 
e 37/53. Em derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Municipal (Instrução n.º 3.409/19 - 
peça 54) se manifestou pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em face dos 
seguintes apontamentos: (i) obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no Prejulgado 15 no valor de R$ 8.124,00 (oito 
mil, cento e vinte e quatro reais), com aplicação de multa  e da (ii) falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária, referente ao estorno de empenhos no valor de R$ 157.300, 56 (cento e 
cinquenta e sete mil, trezentos reais e cinquenta e seis centavos), com aplicação de multa . 
Adicionalmente, ressalvou os seguintes itens: (iii) despesas com publicidade institucional realizadas 
no período que antecede as eleições; (iv) atraso na publicação do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária - RREO do Primeiro bimestre do exercício de 2016, com aplicação de multa ; (v) 
Atraso na Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do Segundo 
bimestre do exercício de 2016, com aplicação de multa  e os (vi) atrasos no envio dos dados do SIM-
AM, com aplicação de uma multa  para casa atraso conforme tabela:  

Mês Ano Data limite p/ 
envio 

Data envio Dias de atraso Responsável 

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30  Claudio 
Gubertt Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20 

Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40 
Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21 
Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25  Caetano Ilair 

Alievi Dezembro 2016 28/02/2017 27/04/2017 58 
Encerrament
o 

2016 31/03/2017 27/04/2017 27 

 O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer n.º 788/19 (peça 55) divergiu do 
opinativo da unidade técnica sob as seguintes observações: que face a falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária - estorno de empenhos no valor de R$ 157.300, 56 (cento e cinquenta e sete 
mil, trezentos reais e cinquenta e seis centavos), a defesa juntou documentos suficientes para 
demonstrar o efetivo pagamento das despesas previdenciárias  no exercício de 2016, o que permitiu 
a regularização do item.  No que tange as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois 
quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no Prejulgado 15 no valor de R$ 
8.124,00 (oito mil, cento e vinte e quatro reais), considerou que o déficit registrado pela Unidade 
Técnica não teve o condão de afetar o equilíbrio das contas, opinando pela conversão da 
irregularidade em ressalva. Por fim, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela regularidade das 
contas, ressalvando as (i) obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa; os (ii) atrasos na publicação do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; e (iii) 
os atrasos no envio de dados do SIM-AM. Adicionalmente, acompanhou opinativo da Unidade 
Técnica quanto aplicação de multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar n.º 113/2005, aos 
senhores Cláudio Gubertt e Caetano Ilair Alievi em face dos atrasos no envio dos dados do SIM. É o 
relato.  II. FUNDAMENTAÇÃO  Passo a análise das ressalvas e irregularidades apontadas pela 
unidade técnica:  i) Despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as 
eleições Tendo em vista que as cópias dos empenhos referentes às publicações realizadas no período 
que antecedeu as eleições (peças 48 a 53) e as informações enviadas por meio do SIM-AM 
comprovam que as despesas, apontadas no exame inicial, referem-se à divulgação de atos oficiais, 
acompanho o opinativo da unidade técnica pela ressalva do presente item, diante da ausência de 
contabilização das despesas como “3.3.90.39.90 – serviços de publicidade legal”. ii) Obrigações de 
despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas 
no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no 
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Prejulgado 15 Referente às obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa, na análise inicial, a então Coordenadoria de Fiscalização Municipal 
apontou restrições no grupo “Transferências do FUNDEB”, conforme o “Demonstrativo da 
Disponibilidade Líquida por Origem de Recursos” reproduzido a seguir (peça 24, fls. 18/19):  

DESCRIÇÃO 
ATIVO 
FINANCE
IRO (a) 

PASSIVO 
FINANCE
IRO (b) 

CONTAS 
PENDEN
TES (c) 

REALIZÁ
VEL (d) 

RESULTA
DO 
ESTATAL 
(e) 

RESULTA
DO 
FINANCE
IRO (f=a-
b-c-d-e) 

Recursos 
Ordinários / Livres 

419.458,3
9 

254.470,2
7 

0,00 437,40 0,00 
164.550,7
2 

Transferências do 
FUNDEB 

10.047,94 18.171,94 0,00 0,00 0,00 -8.124,00 

Transferências 
Voluntárias 

691.774,7
5 

62,00 0,00 0,00 0,00 
691.712,7
5 

Alienação de Bens 66,28 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28 
Operações de 
Crédito 

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

Contratos de 
Rateio de 
Consórcios 
Públicos 

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

Transferências de 
Programas 

512.806,9
0 

19.148,05 0,00 29,16 0,00 
493.629,6
9 

Antecipação da 
Receita 
Orçamentária - 
ARO 

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

Programas/Transfe
rências Voluntárias  
Anteriores a 2013 
Reclassificados 

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

Transferências 
Voluntárias – 
Emendas 
Individuais (§ 13, 
art. 166 da CF) 

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

Valores Restituíveis 30.007,00 30.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Origens 9.535,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9.535,80 

Totais 
1.673.697,
06 

321.859,2
6 

0,00 466,56 0,00 
1.351.371,
24 

 O interessado alegou que o déficit ocorreu em razão da queda na arrecadação e diversos fatores 
climáticos que acarretaram no reconhecimento da calamidade pública do Município (peça 37). A 
Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 54) entendeu que os argumentos apresentados não têm o 
condão de afastar a irregularidade.   Observo que o déficit financeiro do grupo “Transferências do 

FUNDEB” em 31/12/2016, no montante de R$ 8.124,00 (oito mil, cento e vinte e quatro reais), é 
inferior ao superávit financeiro do grupo “Recursos Ordinários/Livres”, assim, os empenhos 
inscritos em restos a pagar poderiam ter sido efetuados com os recursos livres, que apresentou um 
superávit de R$ 164.550,72 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e 
dois centavos).  Ademais, o déficit financeiro do grupo em tela é inferior aos recursos do FUNDEB 
que ingressaram até 10/1/2017, conforme demonstrativo da Distribuição da Arrecadação, que 
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reproduzo a seguir:  
Diante do exposto, entendo que as obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres 
do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa do grupo “Transferências do FUNDEB” deve ser objeto de ressalva sem 
aplicação de multa, pois as despesas poderiam ter sido suportadas pelos recursos livres e o valor 
não tem o condão de comprometer a gestão financeira do município. iii) Atrasos nas publicações do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do primeiro e segundo bimestres do 
exercício de 2016 A presente impropriedade versa sobre os atrasos nas publicações do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária – RREO, conforme tabela abaixo:  

Período Data Publicação Data Limite  Dias de Atraso 

1º Bimestre 2016 20/04/2017 30/03/2016 386 

2º Bimestre 2016 20/04/2017 30/05/2016 325 
 O senhor Cláudio Gubertt alegou que “por um lapso da equipe técnica, não foram localizadas as 
publicações, vindo a ser republicado no exercício seguinte de forma a dar devida publicidade” (peça 
37, fl. 4). Considero que atrasos de mais de 300 dias, nas publicações do RREO do 1º e 2º bimestres 
do exercício de 2016, tornam inócua as normas que visam assegurar a publicidade da execução 
orçamentária e o controle social. Extraio da Exposição de Motivos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal  o seguinte trecho: 19. Tão importante quanto as normas que regulam a aplicação dos 
recursos públicos é a permanente fiscalização da sociedade sobre os atos daqueles a quem foi 
confiada a responsabilidade de geri-los. Por essa razão, o Projeto reserva o Título III 
exclusivamente ao tema da transparência fiscal. O tratamento dispensado a essa matéria visa 
consagrar, no pleno legal, os princípios da divulgação e acesso amplos a informações confiáveis, 
abrangentes, atualizadas e comparáveis sobre as contas públicas dos três níveis de governo, 
incluindo os objetivos e metas da política fiscal, as projeções que balizam os orçamentos públicos, 
entre outros aspectos relevantes. Cabe notar que a experiência internacional sobre códigos de 
finanças públicas, bem como a literatura a esse respeito, indica ser a transferência um dos 
instrumentos mais eficazes para a disciplina fiscal. O Projeto de Lei encaminhado à época, ao 
reconhecer a imprescindibilidade da participação social na fiscalização dos atos do gestor público, 
não se preocupou com aspectos meramente formais, mas sobretudo em possibilitar um efetivo 
controle social por meio da ampla divulgação da gestão fiscal e da execução orçamentária. Assim é 
que tais motivos, antes de representarem apenas justificativas, constituem um princípio republicano 
a orientar a interpretação e aplicação das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. De fato, o art. 
48, caput, e § 1º da Lei Complementar n° 101/00  prevê, além outros meios para assegurar a 
transparência da gestão fiscal, como a participação popular em audiências públicas, a ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: dos planos, orçamentos e leis de 
diretrizes orçamentárias; das prestações de contas e do respectivo parecer prévio; do Relatório 
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Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, além das versões 
simplificadas desses documentos. Nesse mesmo sentido o art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 12.527/11 
(Lei de Acesso à Informação), quando estabelece que as entidades públicas devem divulgar as 
informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou custodiadas, valendo-se de todos 
os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, além da divulgação em sítios oficiais da internet . 
No entanto, observo que os Relatórios de Resumidos da Execução Orçamentária dos demais 
bimestres do exercício de 2016 foram publicados tempestivamente, o que, ao menos em tese, poderia 
minimizar as consequências sociais pela sua omissão ocorrida no 1º e 2º bimestres do exercício de 
2016. Assim, num juízo de razoabilidade e proporcionalidade, acompanho o opinativo da unidade 
técnica pela ressalva do item com aplicação de multa. Entretanto, considerando que se tratam de 
infrações administrativas da mesma espécie, isto é, relacionadas à publicação do RREO e dentro do 
mesmo exercício financeiro, isso lhes atribui uma relação de contexto, podendo ser tratadas como 
uma infração continuada para aplicar ao gestor uma multa. Portanto, adotando a teoria da 
continuidade delitiva na administração deve incidir uma multa do artigo 87, IV, “g”, da Lei 
Complementar nº 113/2005 ao senhor Claudio Gubertt, em face dos atrasos nas publicações do 
RREO referentes ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2016.  iv) Entrega dos dados do SIM-AM com 
atraso No que tange os atrasos no envio dos dados do SIM-AM, a defesa justificou que os atrasos 
decorreram de “um lapso da equipe responsável, a qual ainda estava em adaptação, devido às 
reformas administrativas efetuadas”, requerendo, portanto, o afastamento da impropriedade. Por 
sua vez, a Coordenadoria de Gestão Municipal concluiu pela ressalva do item com aplicação de 
multas aos responsáveis pela entrega, conforme tabela abaixo:  

Mês Ano Data limite p/ 
envio 

Data envio Dias de atraso Responsável 

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30  Claudio 
Gubertt Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20 

Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40 
Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21 
Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25  Caetano Ilair 

Alievi Dezembro 2016 28/02/2017 27/04/2017 58 
Encerrament
o 

2016 31/03/2017 27/04/2017 27 

Entendo que eventuais deficiências da administração não tem o condão de afastar a presente 
impropriedade. Entretanto, em meus votos venho afastando a multa quando os atrasos são iguais ou 
inferiores a 30 (trinta) dias, pois nestes casos, com base no princípio da razoabilidade, tenho 
entendido que o atraso não se mostra suficiente para prejudicar a atividade de fiscalização deste 
Tribunal, podendo ser relevados. Assim, quanto aos períodos de responsabilidade do senhor Cláudio 
Gubertt, concluo pela ressalva dos atrasos nos envios dos dados com SIM-AM, referente aos meses 
de julho a outubro de 2016, com a aplicação de uma multa do artigo 87, III, “b”, da Lei 
Complementar nº 113/2005, em razão do atraso de 40 dias no envio do SIM-AM do mês de setembro 
de 2016. Por sua vez, afasto as ressalvas dos períodos de responsabilidade do senhor Caetano Ilair 
Alievi, pois as contas em análise são de responsabilidade do senhor Cláudio Gubertt. Entretanto, 
considerando o atraso de 58 dias no envio do SIM-AM do mês de dezembro de 2016, concluo pela 
aplicação de uma multa do artigo 87, III, “b”, da Lei Complementar nº 113/2005, ao senhor 
Caetano Ilair Alievi. v) Falta de reconhecimento de despesa previdenciária A Coordenadoria de 
Fiscalização Municipal (peça 24) apontou o estorno de empenhos destinados ao pagamento das 
contribuições previdenciárias, no montante de R$ 157.300,56. O senhor Cláudio Gubertt (peça 37) 
alegou que os empenhos foram estornados para ajustar as fontes de recursos, enviando (peça 47) o 
anexo 4 da Lei nº 4.320/64, comprovando que as contribuições previdenciárias foram pagas, e a 
relação completa dos estornos. A Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 54) concluiu pela 
manutenção da restrição, pois o interessado não encaminhou o resumo das folhas de pagamentos 
com a base de cálculo dos encargos por regime de previdência. Por sua vez, o Ministério Público de 
Contas (peça 55) considerou que os documentos juntados demonstraram o efetivo pagamento das 
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despesas previdenciárias no exercício de 2016, assim, afastou a restrição. Considerando que os 
históricos dos estornos, realizados entre março e setembro de 2016, informam o ajuste de fonte e que 
o valor (R$ 157.300,56) é inferior ao superávit financeiro do grupo “Recursos Ordinários/Livres” 

(R$ 164.550,72), converto a presente irregularidade em ressalva.  III. VOTO Diante do exposto, 
VOTO pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Claudio Gubertt, 
chefe do Poder Executivo do Município de Manfrinópolis, referente ao exercício financeiro de 2016, 
de, ressalvando (i) as despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as 
eleições; (ii) as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que 
tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa, no grupo “Transferências do FUNDEB”; (iii) os atrasos nas publicações do RREO do 1° e 2° 
bimestre de 2016; (iv) os atrasos no envio de dados do SIM-AM dos meses de julho a outubro de 
2016; e (v) a falta de reconhecimento de despesa previdenciária. Determinando: a aplicação de uma 
multa do art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, por afronta 

ao art. 52, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal , haja vista os atrasos nas publicações dos 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário – RREO referentes ao 1º e 2º bimestres do 
exercício de 2016; aplicação de uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar Estadual n.º 

113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, em razão do atraso de 40 dias no envio do SIM-AM do mês de 
setembro de 2016; aplicação de uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar Estadual n.º 

113/2005, ao senhor Caetano Ilair Alievi, em razão do atraso de 58 dias no envio do SIM-AM do 
mês de dezembro de 2016; Transitada em julgado a decisão, encaminhem os autos ao Gabinete da 
Presidência para comunicação do respectivo Poder Legislativo do Município, nos termos do art. 
217-A, § 6º do Regimento Interno TC/PR. Após, encaminhem os autos à Coordenadoria de 
Monitoramento e Execuções para o registro pertinente e cobrança das multas.  VISTOS, relatados e 
discutidos,  ACORDAM Os membros da Primeira Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO, 
por unanimidade, em: I- emitir Parecer Prévio recomendando o julgamento pela regularidade das 
contas do senhor Claudio Gubertt, chefe do Poder Executivo do Município de Manfrinópolis, 
referente ao exercício financeiro de 2016, de, ressalvando (i) as despesas com publicidade 
institucional realizadas no período que antecede as eleições; (ii) as obrigações de despesas 
contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, no grupo “Transferências do 
FUNDEB”; (iii) os atrasos nas publicações do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; (iv) os atrasos no 
envio de dados do SIM-AM dos meses de julho a outubro de 2016; e (v) a falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária;  aplicar uma multa do art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 113/2005, ao 
senhor Claudio Gubertt, por afronta ao art. 52, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal , haja vista 
os atrasos nas publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário – RREO referentes 
ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2016; aplicar uma multa do art. 87, III, “b” da Lei 
Complementar Estadual n.º 113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, em razão do atraso de 40 dias no 
envio do SIM-AM do mês de setembro de 2016; aplicar uma multa do art. 87, III, “b” da Lei 
Complementar Estadual n.º 113/2005, ao senhor Caetano Ilair Alievi, em razão do atraso de 58 dias 
no envio do SIM-AM do mês de dezembro de 2016; e determinar, depois de transitada em julgado a 
decisão, o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Presidência para comunicação do respectivo 
Poder Legislativo do Município, nos termos do art. 217-A, § 6º do Regimento Interno TC/PR. Após, 
encaminhem os autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para o registro pertinente e 
cobrança das multas. Votaram, nos termos acima, os Conselheiros FERNANDO AUGUSTO MELLO 
GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e FABIO DE SOUZA CAMARGO Presente a 
Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas VALERIA BORBA. Sala das 
Sessões, 16 de dezembro de 2019 – Sessão nº 43.  FABIO DE SOUZA CAMARGO Presidente   " 
                                       

DEMONSTRATIVO DA SANÇÃO 

Tipo da Sanção Multa Administrativa 
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Fundamentação Legal 

Artigo 71 da CF/88 e Artigo 75 da CE/89 - Art. 87, IV, "g", da Lei 
Complementar Estadual nº 113/05 - haja vista os atrasos nas 
publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário 
– RREO referentes ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2016 

Valor Original 4.174,80  

Valor Atualizado 4.266,74  

Juros de Mora 42,67  

Total para inscrição em DA  4.309,41  

Data do Cálculo 15/05/2020 
A partir desta data, aplicar juros e correção nos 
termos da legislação da entidade credora. 

Critério de Atualização Monetária: FCA-Fator de Conversão e Atualização da SEFA, nos termos do 
§4º, art. 90 da Lei Complementar 113/05, c/c §2º do art. 501 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Entidade Credora: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
 

INTIMAÇÃO 

Acórdão de Parecer Prévio 633/2019 

Data da Intimação 12/02/2020 

Data do Decurso de Prazo 14/05/2020 
 

Expirado o prazo para cumprimento da decisão objeto da presente certidão e, não havendo 
comprovação do seu recolhimento, cumprindo-se todas as formalidades requeridas em lei e nos 
demais atos normativos indicados, foi extraída a presente CERTIDÃO DE DÉBITO Nº 169/2020, no 
valor de R$ 4.309,41 (quatro mil, trezentos e nove reais e quarenta e um centavos). E, para constar 
eu, WILMAR DA COSTA MARTINS JUNIOR - Coordenador de Monitoramento e Execuções, lavrei a 
presente Certidão para fins de inscrição em dívida ativa e cobrança executiva judicial, que vai 
assinada pelo Presidente deste Tribunal de Contas, Conselheiro NESTOR BAPTISTA, aos vinte dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------------------  
 
 

-assinatura digital- 
NESTOR BAPTISTA 

Presidente 



67.  Certidão de débito
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CERTIDÃO DE DÉBITO Nº 170/2020 
 
 

A Coordenadoria de Monitoramento e Execuções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 
cumprimento ao § 5º, art. 90, da Lei Complementar nº 113, de 15 de dezembro de 2005, nos termos do 
art. 175-L, III, c/c art. 420, e na forma do art. 506 do Regimento Interno desta Corte de Contas, 
aprovado pelas Resoluções nº 01 de 27/01/2006 e nº 02 de 28/07/2006 alteradas pela Resolução nº 
24/2010 publicada no DETC-PR nº 285 de 04/02/2011, e pela Resolução nº 64/2018 publicada no 
DETC-PR nº 1809 de 20/04/2018, expede a presente certidão de débito contra o senhor CLAUDIO 
GUBERTT, a seguir qualificado: 
 

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Nome CLAUDIO GUBERTT 

CPF/CNPJ 628.422.939-91 

Logradouro AVENIDA BEIRA RIO, 111, 

Bairro/Distrito CENTRO 

CEP 85.628-000 Cidade MANFRINÓPOLIS UF PR 
 

 
DA DECISÃO 

Processo nº Tipo de Ato Número do Ato Data do Ato 

309182/17  
Acórdão de 
Parecer 
Prévio 

633/2019 - Primeira Câmara 16/12/2019 

Publicação 

Veículo Data de Publicação Data de Circulação Data de Trânsito em Julgado 

DETC-PR nº 2210 19/12/2019 19/12/2019 12/02/2020 

Íntegra:  
"PROCESSO Nº: 309182/17 ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS INTERESSADO: CAETANO ILAIR ALIEVI, 
CLAUDIO GUBERTT RELATOR: CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO  ACÓRDÃO DE 
PARECER PRÉVIO Nº 633/19 - Primeira Câmara   Obrigações de despesas contraídas nos últimos 
dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 
haja suficiente disponibilidade de caixa. Atrasos na publicação do RREO do 1° e 2° bimestre de 
2016. Atrasos no envio de dados do SIM-AM. Regularidade. Ressalvas. Multas.   I. RELATÓRIO 
Tratam os autos da prestação de contas anual do senhor Claudio Gubertt, chefe do Poder Executivo 
do Município de Manfrinópolis, referente ao exercício financeiro de 2016.  A então Coordenadoria 
de Fiscalização Municipal constatou as seguintes inconformidades: (i) obrigações de despesa 
contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no 
Prejulgado 15; (ii) ausência de comprovação da publicação do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – RREO; (iii) inviabilidade de análise de atraso na publicação do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária – RREO; (iv) ausência de comprovação da publicação do Relatório de 
Gestão Fiscal – RGF; (v) inviabilidade de análise quanto ao atraso na publicação do Relatório de 
Gestão Fiscal – RGF; (vi) despesas com publicidade institucional realizadas no período que 
antecede as eleições; (vii) atrasos no envio dos dados do SIM-AM; (viii) falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária. Ante o exposto, pugnou pela intimação dos senhores Claudio Gubertt 
(gestor das contas) e Caetano Ilair Alievi (gestor atual) para exercício do contraditório e ampla 
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defesa (Instrução n.º 3.039/17 – peça 24). Intimados, os senhores Caetano Ilair Alievi (atual gestor) 
e Claudio Gubertt (gestor das contas), apresentaram contraditório conjuntamente mediante peças 31 
e 37/53. Em derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Municipal (Instrução n.º 3.409/19 - 
peça 54) se manifestou pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em face dos 
seguintes apontamentos: (i) obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no Prejulgado 15 no valor de R$ 8.124,00 (oito 
mil, cento e vinte e quatro reais), com aplicação de multa  e da (ii) falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária, referente ao estorno de empenhos no valor de R$ 157.300, 56 (cento e 
cinquenta e sete mil, trezentos reais e cinquenta e seis centavos), com aplicação de multa . 
Adicionalmente, ressalvou os seguintes itens: (iii) despesas com publicidade institucional realizadas 
no período que antecede as eleições; (iv) atraso na publicação do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária - RREO do Primeiro bimestre do exercício de 2016, com aplicação de multa ; (v) 
Atraso na Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do Segundo 
bimestre do exercício de 2016, com aplicação de multa  e os (vi) atrasos no envio dos dados do SIM-
AM, com aplicação de uma multa  para casa atraso conforme tabela:  

Mês Ano Data limite p/ 
envio 

Data envio Dias de atraso Responsável 

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30  Claudio 
Gubertt Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20 

Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40 
Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21 
Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25  Caetano Ilair 

Alievi Dezembro 2016 28/02/2017 27/04/2017 58 
Encerrament
o 

2016 31/03/2017 27/04/2017 27 

 O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer n.º 788/19 (peça 55) divergiu do 
opinativo da unidade técnica sob as seguintes observações: que face a falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária - estorno de empenhos no valor de R$ 157.300, 56 (cento e cinquenta e sete 
mil, trezentos reais e cinquenta e seis centavos), a defesa juntou documentos suficientes para 
demonstrar o efetivo pagamento das despesas previdenciárias  no exercício de 2016, o que permitiu 
a regularização do item.  No que tange as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois 
quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no Prejulgado 15 no valor de R$ 
8.124,00 (oito mil, cento e vinte e quatro reais), considerou que o déficit registrado pela Unidade 
Técnica não teve o condão de afetar o equilíbrio das contas, opinando pela conversão da 
irregularidade em ressalva. Por fim, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela regularidade das 
contas, ressalvando as (i) obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa; os (ii) atrasos na publicação do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; e (iii) 
os atrasos no envio de dados do SIM-AM. Adicionalmente, acompanhou opinativo da Unidade 
Técnica quanto aplicação de multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar n.º 113/2005, aos 
senhores Cláudio Gubertt e Caetano Ilair Alievi em face dos atrasos no envio dos dados do SIM. É o 
relato.  II. FUNDAMENTAÇÃO  Passo a análise das ressalvas e irregularidades apontadas pela 
unidade técnica:  i) Despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as 
eleições Tendo em vista que as cópias dos empenhos referentes às publicações realizadas no período 
que antecedeu as eleições (peças 48 a 53) e as informações enviadas por meio do SIM-AM 
comprovam que as despesas, apontadas no exame inicial, referem-se à divulgação de atos oficiais, 
acompanho o opinativo da unidade técnica pela ressalva do presente item, diante da ausência de 
contabilização das despesas como “3.3.90.39.90 – serviços de publicidade legal”. ii) Obrigações de 
despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas 
no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no 
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Prejulgado 15 Referente às obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa, na análise inicial, a então Coordenadoria de Fiscalização Municipal 
apontou restrições no grupo “Transferências do FUNDEB”, conforme o “Demonstrativo da 
Disponibilidade Líquida por Origem de Recursos” reproduzido a seguir (peça 24, fls. 18/19):  

DESCRIÇÃO 
ATIVO 
FINANCE
IRO (a) 

PASSIVO 
FINANCE
IRO (b) 

CONTAS 
PENDEN
TES (c) 

REALIZÁ
VEL (d) 

RESULTA
DO 
ESTATAL 
(e) 

RESULTA
DO 
FINANCE
IRO (f=a-
b-c-d-e) 

Recursos 
Ordinários / Livres 

419.458,3
9 

254.470,2
7 

0,00 437,40 0,00 
164.550,7
2 

Transferências do 
FUNDEB 

10.047,94 18.171,94 0,00 0,00 0,00 -8.124,00 

Transferências 
Voluntárias 

691.774,7
5 

62,00 0,00 0,00 0,00 
691.712,7
5 

Alienação de Bens 66,28 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28 
Operações de 
Crédito 

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

Contratos de 
Rateio de 
Consórcios 
Públicos 

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

Transferências de 
Programas 

512.806,9
0 

19.148,05 0,00 29,16 0,00 
493.629,6
9 

Antecipação da 
Receita 
Orçamentária - 
ARO 

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

Programas/Transfe
rências Voluntárias  
Anteriores a 2013 
Reclassificados 

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

Transferências 
Voluntárias – 
Emendas 
Individuais (§ 13, 
art. 166 da CF) 

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

Valores Restituíveis 30.007,00 30.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Origens 9.535,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9.535,80 

Totais 
1.673.697,
06 

321.859,2
6 

0,00 466,56 0,00 
1.351.371,
24 

 O interessado alegou que o déficit ocorreu em razão da queda na arrecadação e diversos fatores 
climáticos que acarretaram no reconhecimento da calamidade pública do Município (peça 37). A 
Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 54) entendeu que os argumentos apresentados não têm o 
condão de afastar a irregularidade.   Observo que o déficit financeiro do grupo “Transferências do 

FUNDEB” em 31/12/2016, no montante de R$ 8.124,00 (oito mil, cento e vinte e quatro reais), é 
inferior ao superávit financeiro do grupo “Recursos Ordinários/Livres”, assim, os empenhos 
inscritos em restos a pagar poderiam ter sido efetuados com os recursos livres, que apresentou um 
superávit de R$ 164.550,72 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e 
dois centavos).  Ademais, o déficit financeiro do grupo em tela é inferior aos recursos do FUNDEB 
que ingressaram até 10/1/2017, conforme demonstrativo da Distribuição da Arrecadação, que 
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reproduzo a seguir:  
Diante do exposto, entendo que as obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres 
do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa do grupo “Transferências do FUNDEB” deve ser objeto de ressalva sem 
aplicação de multa, pois as despesas poderiam ter sido suportadas pelos recursos livres e o valor 
não tem o condão de comprometer a gestão financeira do município. iii) Atrasos nas publicações do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do primeiro e segundo bimestres do 
exercício de 2016 A presente impropriedade versa sobre os atrasos nas publicações do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária – RREO, conforme tabela abaixo:  

Período Data Publicação Data Limite  Dias de Atraso 

1º Bimestre 2016 20/04/2017 30/03/2016 386 

2º Bimestre 2016 20/04/2017 30/05/2016 325 
 O senhor Cláudio Gubertt alegou que “por um lapso da equipe técnica, não foram localizadas as 
publicações, vindo a ser republicado no exercício seguinte de forma a dar devida publicidade” (peça 
37, fl. 4). Considero que atrasos de mais de 300 dias, nas publicações do RREO do 1º e 2º bimestres 
do exercício de 2016, tornam inócua as normas que visam assegurar a publicidade da execução 
orçamentária e o controle social. Extraio da Exposição de Motivos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal  o seguinte trecho: 19. Tão importante quanto as normas que regulam a aplicação dos 
recursos públicos é a permanente fiscalização da sociedade sobre os atos daqueles a quem foi 
confiada a responsabilidade de geri-los. Por essa razão, o Projeto reserva o Título III 
exclusivamente ao tema da transparência fiscal. O tratamento dispensado a essa matéria visa 
consagrar, no pleno legal, os princípios da divulgação e acesso amplos a informações confiáveis, 
abrangentes, atualizadas e comparáveis sobre as contas públicas dos três níveis de governo, 
incluindo os objetivos e metas da política fiscal, as projeções que balizam os orçamentos públicos, 
entre outros aspectos relevantes. Cabe notar que a experiência internacional sobre códigos de 
finanças públicas, bem como a literatura a esse respeito, indica ser a transferência um dos 
instrumentos mais eficazes para a disciplina fiscal. O Projeto de Lei encaminhado à época, ao 
reconhecer a imprescindibilidade da participação social na fiscalização dos atos do gestor público, 
não se preocupou com aspectos meramente formais, mas sobretudo em possibilitar um efetivo 
controle social por meio da ampla divulgação da gestão fiscal e da execução orçamentária. Assim é 
que tais motivos, antes de representarem apenas justificativas, constituem um princípio republicano 
a orientar a interpretação e aplicação das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. De fato, o art. 
48, caput, e § 1º da Lei Complementar n° 101/00  prevê, além outros meios para assegurar a 
transparência da gestão fiscal, como a participação popular em audiências públicas, a ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: dos planos, orçamentos e leis de 
diretrizes orçamentárias; das prestações de contas e do respectivo parecer prévio; do Relatório 
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Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, além das versões 
simplificadas desses documentos. Nesse mesmo sentido o art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 12.527/11 
(Lei de Acesso à Informação), quando estabelece que as entidades públicas devem divulgar as 
informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou custodiadas, valendo-se de todos 
os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, além da divulgação em sítios oficiais da internet . 
No entanto, observo que os Relatórios de Resumidos da Execução Orçamentária dos demais 
bimestres do exercício de 2016 foram publicados tempestivamente, o que, ao menos em tese, poderia 
minimizar as consequências sociais pela sua omissão ocorrida no 1º e 2º bimestres do exercício de 
2016. Assim, num juízo de razoabilidade e proporcionalidade, acompanho o opinativo da unidade 
técnica pela ressalva do item com aplicação de multa. Entretanto, considerando que se tratam de 
infrações administrativas da mesma espécie, isto é, relacionadas à publicação do RREO e dentro do 
mesmo exercício financeiro, isso lhes atribui uma relação de contexto, podendo ser tratadas como 
uma infração continuada para aplicar ao gestor uma multa. Portanto, adotando a teoria da 
continuidade delitiva na administração deve incidir uma multa do artigo 87, IV, “g”, da Lei 
Complementar nº 113/2005 ao senhor Claudio Gubertt, em face dos atrasos nas publicações do 
RREO referentes ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2016.  iv) Entrega dos dados do SIM-AM com 
atraso No que tange os atrasos no envio dos dados do SIM-AM, a defesa justificou que os atrasos 
decorreram de “um lapso da equipe responsável, a qual ainda estava em adaptação, devido às 
reformas administrativas efetuadas”, requerendo, portanto, o afastamento da impropriedade. Por 
sua vez, a Coordenadoria de Gestão Municipal concluiu pela ressalva do item com aplicação de 
multas aos responsáveis pela entrega, conforme tabela abaixo:  

Mês Ano Data limite p/ 
envio 

Data envio Dias de atraso Responsável 

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30  Claudio 
Gubertt Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20 

Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40 
Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21 
Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25  Caetano Ilair 

Alievi Dezembro 2016 28/02/2017 27/04/2017 58 
Encerrament
o 

2016 31/03/2017 27/04/2017 27 

Entendo que eventuais deficiências da administração não tem o condão de afastar a presente 
impropriedade. Entretanto, em meus votos venho afastando a multa quando os atrasos são iguais ou 
inferiores a 30 (trinta) dias, pois nestes casos, com base no princípio da razoabilidade, tenho 
entendido que o atraso não se mostra suficiente para prejudicar a atividade de fiscalização deste 
Tribunal, podendo ser relevados. Assim, quanto aos períodos de responsabilidade do senhor Cláudio 
Gubertt, concluo pela ressalva dos atrasos nos envios dos dados com SIM-AM, referente aos meses 
de julho a outubro de 2016, com a aplicação de uma multa do artigo 87, III, “b”, da Lei 
Complementar nº 113/2005, em razão do atraso de 40 dias no envio do SIM-AM do mês de setembro 
de 2016. Por sua vez, afasto as ressalvas dos períodos de responsabilidade do senhor Caetano Ilair 
Alievi, pois as contas em análise são de responsabilidade do senhor Cláudio Gubertt. Entretanto, 
considerando o atraso de 58 dias no envio do SIM-AM do mês de dezembro de 2016, concluo pela 
aplicação de uma multa do artigo 87, III, “b”, da Lei Complementar nº 113/2005, ao senhor 
Caetano Ilair Alievi. v) Falta de reconhecimento de despesa previdenciária A Coordenadoria de 
Fiscalização Municipal (peça 24) apontou o estorno de empenhos destinados ao pagamento das 
contribuições previdenciárias, no montante de R$ 157.300,56. O senhor Cláudio Gubertt (peça 37) 
alegou que os empenhos foram estornados para ajustar as fontes de recursos, enviando (peça 47) o 
anexo 4 da Lei nº 4.320/64, comprovando que as contribuições previdenciárias foram pagas, e a 
relação completa dos estornos. A Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 54) concluiu pela 
manutenção da restrição, pois o interessado não encaminhou o resumo das folhas de pagamentos 
com a base de cálculo dos encargos por regime de previdência. Por sua vez, o Ministério Público de 
Contas (peça 55) considerou que os documentos juntados demonstraram o efetivo pagamento das 
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despesas previdenciárias no exercício de 2016, assim, afastou a restrição. Considerando que os 
históricos dos estornos, realizados entre março e setembro de 2016, informam o ajuste de fonte e que 
o valor (R$ 157.300,56) é inferior ao superávit financeiro do grupo “Recursos Ordinários/Livres” 

(R$ 164.550,72), converto a presente irregularidade em ressalva.  III. VOTO Diante do exposto, 
VOTO pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Claudio Gubertt, 
chefe do Poder Executivo do Município de Manfrinópolis, referente ao exercício financeiro de 2016, 
de, ressalvando (i) as despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as 
eleições; (ii) as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que 
tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa, no grupo “Transferências do FUNDEB”; (iii) os atrasos nas publicações do RREO do 1° e 2° 
bimestre de 2016; (iv) os atrasos no envio de dados do SIM-AM dos meses de julho a outubro de 
2016; e (v) a falta de reconhecimento de despesa previdenciária. Determinando: a aplicação de uma 
multa do art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, por afronta 

ao art. 52, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal , haja vista os atrasos nas publicações dos 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário – RREO referentes ao 1º e 2º bimestres do 
exercício de 2016; aplicação de uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar Estadual n.º 

113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, em razão do atraso de 40 dias no envio do SIM-AM do mês de 
setembro de 2016; aplicação de uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar Estadual n.º 

113/2005, ao senhor Caetano Ilair Alievi, em razão do atraso de 58 dias no envio do SIM-AM do 
mês de dezembro de 2016; Transitada em julgado a decisão, encaminhem os autos ao Gabinete da 
Presidência para comunicação do respectivo Poder Legislativo do Município, nos termos do art. 
217-A, § 6º do Regimento Interno TC/PR. Após, encaminhem os autos à Coordenadoria de 
Monitoramento e Execuções para o registro pertinente e cobrança das multas.  VISTOS, relatados e 
discutidos,  ACORDAM Os membros da Primeira Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO, 
por unanimidade, em: I- emitir Parecer Prévio recomendando o julgamento pela regularidade das 
contas do senhor Claudio Gubertt, chefe do Poder Executivo do Município de Manfrinópolis, 
referente ao exercício financeiro de 2016, de, ressalvando (i) as despesas com publicidade 
institucional realizadas no período que antecede as eleições; (ii) as obrigações de despesas 
contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, no grupo “Transferências do 
FUNDEB”; (iii) os atrasos nas publicações do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; (iv) os atrasos no 
envio de dados do SIM-AM dos meses de julho a outubro de 2016; e (v) a falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária;  aplicar uma multa do art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 113/2005, ao 
senhor Claudio Gubertt, por afronta ao art. 52, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal , haja vista 
os atrasos nas publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário – RREO referentes 
ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2016; aplicar uma multa do art. 87, III, “b” da Lei 
Complementar Estadual n.º 113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, em razão do atraso de 40 dias no 
envio do SIM-AM do mês de setembro de 2016; aplicar uma multa do art. 87, III, “b” da Lei 
Complementar Estadual n.º 113/2005, ao senhor Caetano Ilair Alievi, em razão do atraso de 58 dias 
no envio do SIM-AM do mês de dezembro de 2016; e determinar, depois de transitada em julgado a 
decisão, o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Presidência para comunicação do respectivo 
Poder Legislativo do Município, nos termos do art. 217-A, § 6º do Regimento Interno TC/PR. Após, 
encaminhem os autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para o registro pertinente e 
cobrança das multas. Votaram, nos termos acima, os Conselheiros FERNANDO AUGUSTO MELLO 
GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e FABIO DE SOUZA CAMARGO Presente a 
Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas VALERIA BORBA. Sala das 
Sessões, 16 de dezembro de 2019 – Sessão nº 43.  FABIO DE SOUZA CAMARGO Presidente   " 
                                       

DEMONSTRATIVO DA SANÇÃO 

Tipo da Sanção 
Multa Administrativa 
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Fundamentação Legal 

Artigo 71 da CF/88 e Artigo 75 da CE/89 - Art. 87, III, "b", da Lei 
Complementar Estadual nº 113/05 - em razão do atraso de 40 dias 
no envio do SIM-AM do mês de setembro de 2016 
 

Valor Original 3.131,10  

Valor Atualizado 3.200,06  

Juros de Mora 32,00  

Total para inscrição em DA  3.232,06  

Data do Cálculo 15/05/2020 
A partir desta data, aplicar juros e correção nos 
termos da legislação da entidade credora. 

Critério de Atualização Monetária: FCA-Fator de Conversão e Atualização da SEFA, nos termos do 
§4º, art. 90 da Lei Complementar 113/05, c/c §2º do art. 501 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Entidade Credora: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
 

INTIMAÇÃO 

Acórdão de Parecer Prévio 633/2019 

Data da Intimação 12/02/2020 

Data do Decurso de Prazo 14/05/2020 
 

Expirado o prazo para cumprimento da decisão objeto da presente certidão e, não havendo 
comprovação do seu recolhimento, cumprindo-se todas as formalidades requeridas em lei e nos 
demais atos normativos indicados, foi extraída a presente CERTIDÃO DE DÉBITO Nº 170/2020, no 
valor de R$ 3.232,06 (três mil, duzentos e trinta e dois reais e seis centavos). E, para constar eu, 
WILMAR DA COSTA MARTINS JUNIOR - Coordenador de Monitoramento e Execuções, lavrei a 
presente Certidão para fins de inscrição em dívida ativa e cobrança executiva judicial, que vai 
assinada pelo Presidente deste Tribunal de Contas, Conselheiro NESTOR BAPTISTA, aos vinte dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------------------  
 
 

-assinatura digital- 
NESTOR BAPTISTA 

Presidente 



68.  Certidão de débito
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CERTIDÃO DE DÉBITO Nº 171/2020 
 
 

A Coordenadoria de Monitoramento e Execuções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 
cumprimento ao § 5º, art. 90, da Lei Complementar nº 113, de 15 de dezembro de 2005, nos termos do 
art. 175-L, III, c/c art. 420, e na forma do art. 506 do Regimento Interno desta Corte de Contas, 
aprovado pelas Resoluções nº 01 de 27/01/2006 e nº 02 de 28/07/2006 alteradas pela Resolução nº 
24/2010 publicada no DETC-PR nº 285 de 04/02/2011, e pela Resolução nº 64/2018 publicada no 
DETC-PR nº 1809 de 20/04/2018, expede a presente certidão de débito contra o senhor CLAUDIO 
GUBERTT, a seguir qualificado: 
 

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Nome CLAUDIO GUBERTT 

CPF/CNPJ 628.422.939-91 

Logradouro AVENIDA BEIRA RIO, 111, 

Bairro/Distrito CENTRO 

CEP 85.628-000 Cidade MANFRINÓPOLIS UF PR 
 

 
DA DECISÃO 

Processo nº Tipo de Ato Número do Ato Data do Ato 

309182/17  
Acórdão de 
Parecer 
Prévio 

633/2019 - Primeira Câmara 16/12/2019 

Publicação 

Veículo Data de Publicação Data de Circulação Data de Trânsito em Julgado 

DETC-PR nº 2210 19/12/2019 19/12/2019 12/02/2020 

Íntegra:  
"PROCESSO Nº: 309182/17 ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS INTERESSADO: CAETANO ILAIR ALIEVI, 
CLAUDIO GUBERTT RELATOR: CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO  ACÓRDÃO DE 
PARECER PRÉVIO Nº 633/19 - Primeira Câmara   Obrigações de despesas contraídas nos últimos 
dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 
haja suficiente disponibilidade de caixa. Atrasos na publicação do RREO do 1° e 2° bimestre de 
2016. Atrasos no envio de dados do SIM-AM. Regularidade. Ressalvas. Multas.   I. RELATÓRIO 
Tratam os autos da prestação de contas anual do senhor Claudio Gubertt, chefe do Poder Executivo 
do Município de Manfrinópolis, referente ao exercício financeiro de 2016.  A então Coordenadoria 
de Fiscalização Municipal constatou as seguintes inconformidades: (i) obrigações de despesa 
contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no 
Prejulgado 15; (ii) ausência de comprovação da publicação do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – RREO; (iii) inviabilidade de análise de atraso na publicação do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária – RREO; (iv) ausência de comprovação da publicação do Relatório de 
Gestão Fiscal – RGF; (v) inviabilidade de análise quanto ao atraso na publicação do Relatório de 
Gestão Fiscal – RGF; (vi) despesas com publicidade institucional realizadas no período que 
antecede as eleições; (vii) atrasos no envio dos dados do SIM-AM; (viii) falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária. Ante o exposto, pugnou pela intimação dos senhores Claudio Gubertt 
(gestor das contas) e Caetano Ilair Alievi (gestor atual) para exercício do contraditório e ampla 
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defesa (Instrução n.º 3.039/17 – peça 24). Intimados, os senhores Caetano Ilair Alievi (atual gestor) 
e Claudio Gubertt (gestor das contas), apresentaram contraditório conjuntamente mediante peças 31 
e 37/53. Em derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Municipal (Instrução n.º 3.409/19 - 
peça 54) se manifestou pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em face dos 
seguintes apontamentos: (i) obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no Prejulgado 15 no valor de R$ 8.124,00 (oito 
mil, cento e vinte e quatro reais), com aplicação de multa  e da (ii) falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária, referente ao estorno de empenhos no valor de R$ 157.300, 56 (cento e 
cinquenta e sete mil, trezentos reais e cinquenta e seis centavos), com aplicação de multa . 
Adicionalmente, ressalvou os seguintes itens: (iii) despesas com publicidade institucional realizadas 
no período que antecede as eleições; (iv) atraso na publicação do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária - RREO do Primeiro bimestre do exercício de 2016, com aplicação de multa ; (v) 
Atraso na Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do Segundo 
bimestre do exercício de 2016, com aplicação de multa  e os (vi) atrasos no envio dos dados do SIM-
AM, com aplicação de uma multa  para casa atraso conforme tabela:  

Mês Ano Data limite p/ 
envio 

Data envio Dias de atraso Responsável 

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30  Claudio 
Gubertt Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20 

Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40 
Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21 
Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25  Caetano Ilair 

Alievi Dezembro 2016 28/02/2017 27/04/2017 58 
Encerrament
o 

2016 31/03/2017 27/04/2017 27 

 O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer n.º 788/19 (peça 55) divergiu do 
opinativo da unidade técnica sob as seguintes observações: que face a falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária - estorno de empenhos no valor de R$ 157.300, 56 (cento e cinquenta e sete 
mil, trezentos reais e cinquenta e seis centavos), a defesa juntou documentos suficientes para 
demonstrar o efetivo pagamento das despesas previdenciárias  no exercício de 2016, o que permitiu 
a regularização do item.  No que tange as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois 
quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no Prejulgado 15 no valor de R$ 
8.124,00 (oito mil, cento e vinte e quatro reais), considerou que o déficit registrado pela Unidade 
Técnica não teve o condão de afetar o equilíbrio das contas, opinando pela conversão da 
irregularidade em ressalva. Por fim, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela regularidade das 
contas, ressalvando as (i) obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa; os (ii) atrasos na publicação do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; e (iii) 
os atrasos no envio de dados do SIM-AM. Adicionalmente, acompanhou opinativo da Unidade 
Técnica quanto aplicação de multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar n.º 113/2005, aos 
senhores Cláudio Gubertt e Caetano Ilair Alievi em face dos atrasos no envio dos dados do SIM. É o 
relato.  II. FUNDAMENTAÇÃO  Passo a análise das ressalvas e irregularidades apontadas pela 
unidade técnica:  i) Despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as 
eleições Tendo em vista que as cópias dos empenhos referentes às publicações realizadas no período 
que antecedeu as eleições (peças 48 a 53) e as informações enviadas por meio do SIM-AM 
comprovam que as despesas, apontadas no exame inicial, referem-se à divulgação de atos oficiais, 
acompanho o opinativo da unidade técnica pela ressalva do presente item, diante da ausência de 
contabilização das despesas como “3.3.90.39.90 – serviços de publicidade legal”. ii) Obrigações de 
despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas 
no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no 
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Prejulgado 15 Referente às obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa, na análise inicial, a então Coordenadoria de Fiscalização Municipal 
apontou restrições no grupo “Transferências do FUNDEB”, conforme o “Demonstrativo da 
Disponibilidade Líquida por Origem de Recursos” reproduzido a seguir (peça 24, fls. 18/19):  

DESCRIÇÃO 
ATIVO 
FINANCE
IRO (a) 

PASSIVO 
FINANCE
IRO (b) 

CONTAS 
PENDEN
TES (c) 

REALIZÁ
VEL (d) 

RESULTA
DO 
ESTATAL 
(e) 

RESULTA
DO 
FINANCE
IRO (f=a-
b-c-d-e) 

Recursos 
Ordinários / Livres 

419.458,3
9 

254.470,2
7 

0,00 437,40 0,00 
164.550,7
2 

Transferências do 
FUNDEB 

10.047,94 18.171,94 0,00 0,00 0,00 -8.124,00 

Transferências 
Voluntárias 

691.774,7
5 

62,00 0,00 0,00 0,00 
691.712,7
5 

Alienação de Bens 66,28 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28 
Operações de 
Crédito 

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

Contratos de 
Rateio de 
Consórcios 
Públicos 

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

Transferências de 
Programas 

512.806,9
0 

19.148,05 0,00 29,16 0,00 
493.629,6
9 

Antecipação da 
Receita 
Orçamentária - 
ARO 

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

Programas/Transfe
rências Voluntárias  
Anteriores a 2013 
Reclassificados 

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

Transferências 
Voluntárias – 
Emendas 
Individuais (§ 13, 
art. 166 da CF) 

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

Valores Restituíveis 30.007,00 30.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Origens 9.535,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9.535,80 

Totais 
1.673.697,
06 

321.859,2
6 

0,00 466,56 0,00 
1.351.371,
24 

 O interessado alegou que o déficit ocorreu em razão da queda na arrecadação e diversos fatores 
climáticos que acarretaram no reconhecimento da calamidade pública do Município (peça 37). A 
Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 54) entendeu que os argumentos apresentados não têm o 
condão de afastar a irregularidade.   Observo que o déficit financeiro do grupo “Transferências do 

FUNDEB” em 31/12/2016, no montante de R$ 8.124,00 (oito mil, cento e vinte e quatro reais), é 
inferior ao superávit financeiro do grupo “Recursos Ordinários/Livres”, assim, os empenhos 
inscritos em restos a pagar poderiam ter sido efetuados com os recursos livres, que apresentou um 
superávit de R$ 164.550,72 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e 
dois centavos).  Ademais, o déficit financeiro do grupo em tela é inferior aos recursos do FUNDEB 
que ingressaram até 10/1/2017, conforme demonstrativo da Distribuição da Arrecadação, que 
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reproduzo a seguir:  
Diante do exposto, entendo que as obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres 
do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa do grupo “Transferências do FUNDEB” deve ser objeto de ressalva sem 
aplicação de multa, pois as despesas poderiam ter sido suportadas pelos recursos livres e o valor 
não tem o condão de comprometer a gestão financeira do município. iii) Atrasos nas publicações do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do primeiro e segundo bimestres do 
exercício de 2016 A presente impropriedade versa sobre os atrasos nas publicações do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária – RREO, conforme tabela abaixo:  

Período Data Publicação Data Limite  Dias de Atraso 

1º Bimestre 2016 20/04/2017 30/03/2016 386 

2º Bimestre 2016 20/04/2017 30/05/2016 325 
 O senhor Cláudio Gubertt alegou que “por um lapso da equipe técnica, não foram localizadas as 
publicações, vindo a ser republicado no exercício seguinte de forma a dar devida publicidade” (peça 
37, fl. 4). Considero que atrasos de mais de 300 dias, nas publicações do RREO do 1º e 2º bimestres 
do exercício de 2016, tornam inócua as normas que visam assegurar a publicidade da execução 
orçamentária e o controle social. Extraio da Exposição de Motivos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal  o seguinte trecho: 19. Tão importante quanto as normas que regulam a aplicação dos 
recursos públicos é a permanente fiscalização da sociedade sobre os atos daqueles a quem foi 
confiada a responsabilidade de geri-los. Por essa razão, o Projeto reserva o Título III 
exclusivamente ao tema da transparência fiscal. O tratamento dispensado a essa matéria visa 
consagrar, no pleno legal, os princípios da divulgação e acesso amplos a informações confiáveis, 
abrangentes, atualizadas e comparáveis sobre as contas públicas dos três níveis de governo, 
incluindo os objetivos e metas da política fiscal, as projeções que balizam os orçamentos públicos, 
entre outros aspectos relevantes. Cabe notar que a experiência internacional sobre códigos de 
finanças públicas, bem como a literatura a esse respeito, indica ser a transferência um dos 
instrumentos mais eficazes para a disciplina fiscal. O Projeto de Lei encaminhado à época, ao 
reconhecer a imprescindibilidade da participação social na fiscalização dos atos do gestor público, 
não se preocupou com aspectos meramente formais, mas sobretudo em possibilitar um efetivo 
controle social por meio da ampla divulgação da gestão fiscal e da execução orçamentária. Assim é 
que tais motivos, antes de representarem apenas justificativas, constituem um princípio republicano 
a orientar a interpretação e aplicação das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. De fato, o art. 
48, caput, e § 1º da Lei Complementar n° 101/00  prevê, além outros meios para assegurar a 
transparência da gestão fiscal, como a participação popular em audiências públicas, a ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: dos planos, orçamentos e leis de 
diretrizes orçamentárias; das prestações de contas e do respectivo parecer prévio; do Relatório 
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Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, além das versões 
simplificadas desses documentos. Nesse mesmo sentido o art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 12.527/11 
(Lei de Acesso à Informação), quando estabelece que as entidades públicas devem divulgar as 
informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou custodiadas, valendo-se de todos 
os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, além da divulgação em sítios oficiais da internet . 
No entanto, observo que os Relatórios de Resumidos da Execução Orçamentária dos demais 
bimestres do exercício de 2016 foram publicados tempestivamente, o que, ao menos em tese, poderia 
minimizar as consequências sociais pela sua omissão ocorrida no 1º e 2º bimestres do exercício de 
2016. Assim, num juízo de razoabilidade e proporcionalidade, acompanho o opinativo da unidade 
técnica pela ressalva do item com aplicação de multa. Entretanto, considerando que se tratam de 
infrações administrativas da mesma espécie, isto é, relacionadas à publicação do RREO e dentro do 
mesmo exercício financeiro, isso lhes atribui uma relação de contexto, podendo ser tratadas como 
uma infração continuada para aplicar ao gestor uma multa. Portanto, adotando a teoria da 
continuidade delitiva na administração deve incidir uma multa do artigo 87, IV, “g”, da Lei 
Complementar nº 113/2005 ao senhor Claudio Gubertt, em face dos atrasos nas publicações do 
RREO referentes ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2016.  iv) Entrega dos dados do SIM-AM com 
atraso No que tange os atrasos no envio dos dados do SIM-AM, a defesa justificou que os atrasos 
decorreram de “um lapso da equipe responsável, a qual ainda estava em adaptação, devido às 
reformas administrativas efetuadas”, requerendo, portanto, o afastamento da impropriedade. Por 
sua vez, a Coordenadoria de Gestão Municipal concluiu pela ressalva do item com aplicação de 
multas aos responsáveis pela entrega, conforme tabela abaixo:  

Mês Ano Data limite p/ 
envio 

Data envio Dias de atraso Responsável 

Julho 2016 31/08/2016 30/09/2016 30  Claudio 
Gubertt Agosto 2016 30/09/2016 20/10/2016 20 

Setembro 2016 31/10/2016 10/12/2016 40 
Outubro 2016 30/11/2016 21/12/2016 21 
Novembro 2016 16/01/2017 10/02/2017 25  Caetano Ilair 

Alievi Dezembro 2016 28/02/2017 27/04/2017 58 
Encerrament
o 

2016 31/03/2017 27/04/2017 27 

Entendo que eventuais deficiências da administração não tem o condão de afastar a presente 
impropriedade. Entretanto, em meus votos venho afastando a multa quando os atrasos são iguais ou 
inferiores a 30 (trinta) dias, pois nestes casos, com base no princípio da razoabilidade, tenho 
entendido que o atraso não se mostra suficiente para prejudicar a atividade de fiscalização deste 
Tribunal, podendo ser relevados. Assim, quanto aos períodos de responsabilidade do senhor Cláudio 
Gubertt, concluo pela ressalva dos atrasos nos envios dos dados com SIM-AM, referente aos meses 
de julho a outubro de 2016, com a aplicação de uma multa do artigo 87, III, “b”, da Lei 
Complementar nº 113/2005, em razão do atraso de 40 dias no envio do SIM-AM do mês de setembro 
de 2016. Por sua vez, afasto as ressalvas dos períodos de responsabilidade do senhor Caetano Ilair 
Alievi, pois as contas em análise são de responsabilidade do senhor Cláudio Gubertt. Entretanto, 
considerando o atraso de 58 dias no envio do SIM-AM do mês de dezembro de 2016, concluo pela 
aplicação de uma multa do artigo 87, III, “b”, da Lei Complementar nº 113/2005, ao senhor 
Caetano Ilair Alievi. v) Falta de reconhecimento de despesa previdenciária A Coordenadoria de 
Fiscalização Municipal (peça 24) apontou o estorno de empenhos destinados ao pagamento das 
contribuições previdenciárias, no montante de R$ 157.300,56. O senhor Cláudio Gubertt (peça 37) 
alegou que os empenhos foram estornados para ajustar as fontes de recursos, enviando (peça 47) o 
anexo 4 da Lei nº 4.320/64, comprovando que as contribuições previdenciárias foram pagas, e a 
relação completa dos estornos. A Coordenadoria de Gestão Municipal (peça 54) concluiu pela 
manutenção da restrição, pois o interessado não encaminhou o resumo das folhas de pagamentos 
com a base de cálculo dos encargos por regime de previdência. Por sua vez, o Ministério Público de 
Contas (peça 55) considerou que os documentos juntados demonstraram o efetivo pagamento das 
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despesas previdenciárias no exercício de 2016, assim, afastou a restrição. Considerando que os 
históricos dos estornos, realizados entre março e setembro de 2016, informam o ajuste de fonte e que 
o valor (R$ 157.300,56) é inferior ao superávit financeiro do grupo “Recursos Ordinários/Livres” 

(R$ 164.550,72), converto a presente irregularidade em ressalva.  III. VOTO Diante do exposto, 
VOTO pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Claudio Gubertt, 
chefe do Poder Executivo do Município de Manfrinópolis, referente ao exercício financeiro de 2016, 
de, ressalvando (i) as despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as 
eleições; (ii) as obrigações de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que 
tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa, no grupo “Transferências do FUNDEB”; (iii) os atrasos nas publicações do RREO do 1° e 2° 
bimestre de 2016; (iv) os atrasos no envio de dados do SIM-AM dos meses de julho a outubro de 
2016; e (v) a falta de reconhecimento de despesa previdenciária. Determinando: a aplicação de uma 
multa do art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, por afronta 

ao art. 52, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal , haja vista os atrasos nas publicações dos 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário – RREO referentes ao 1º e 2º bimestres do 
exercício de 2016; aplicação de uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar Estadual n.º 

113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, em razão do atraso de 40 dias no envio do SIM-AM do mês de 
setembro de 2016; aplicação de uma multa do art. 87, III, “b” da Lei Complementar Estadual n.º 

113/2005, ao senhor Caetano Ilair Alievi, em razão do atraso de 58 dias no envio do SIM-AM do 
mês de dezembro de 2016; Transitada em julgado a decisão, encaminhem os autos ao Gabinete da 
Presidência para comunicação do respectivo Poder Legislativo do Município, nos termos do art. 
217-A, § 6º do Regimento Interno TC/PR. Após, encaminhem os autos à Coordenadoria de 
Monitoramento e Execuções para o registro pertinente e cobrança das multas.  VISTOS, relatados e 
discutidos,  ACORDAM Os membros da Primeira Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO, 
por unanimidade, em: I- emitir Parecer Prévio recomendando o julgamento pela regularidade das 
contas do senhor Claudio Gubertt, chefe do Poder Executivo do Município de Manfrinópolis, 
referente ao exercício financeiro de 2016, de, ressalvando (i) as despesas com publicidade 
institucional realizadas no período que antecede as eleições; (ii) as obrigações de despesas 
contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, no grupo “Transferências do 
FUNDEB”; (iii) os atrasos nas publicações do RREO do 1° e 2° bimestre de 2016; (iv) os atrasos no 
envio de dados do SIM-AM dos meses de julho a outubro de 2016; e (v) a falta de reconhecimento de 
despesa previdenciária;  aplicar uma multa do art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 113/2005, ao 
senhor Claudio Gubertt, por afronta ao art. 52, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal , haja vista 
os atrasos nas publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário – RREO referentes 
ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2016; aplicar uma multa do art. 87, III, “b” da Lei 
Complementar Estadual n.º 113/2005, ao senhor Claudio Gubertt, em razão do atraso de 40 dias no 
envio do SIM-AM do mês de setembro de 2016; aplicar uma multa do art. 87, III, “b” da Lei 
Complementar Estadual n.º 113/2005, ao senhor Caetano Ilair Alievi, em razão do atraso de 58 dias 
no envio do SIM-AM do mês de dezembro de 2016; e determinar, depois de transitada em julgado a 
decisão, o encaminhamento dos autos ao Gabinete da Presidência para comunicação do respectivo 
Poder Legislativo do Município, nos termos do art. 217-A, § 6º do Regimento Interno TC/PR. Após, 
encaminhem os autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para o registro pertinente e 
cobrança das multas. Votaram, nos termos acima, os Conselheiros FERNANDO AUGUSTO MELLO 
GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e FABIO DE SOUZA CAMARGO Presente a 
Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas VALERIA BORBA. Sala das 
Sessões, 16 de dezembro de 2019 – Sessão nº 43.  FABIO DE SOUZA CAMARGO Presidente   " 
                                       

DEMONSTRATIVO DA SANÇÃO 
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Tipo da Sanção 
Multa Administrativa 
 
 

Fundamentação Legal 

Artigo 71 da CF/88 e Artigo 75 da CE/89 - Art. 87, III, "b", da Lei 
Complementar Estadual nº 113/05 - em razão do atraso de 58 dias 
no envio do SIM-AM do mês de dezembro de 2016 
 

Valor Original 3.131,10  

Valor Atualizado 3.200,06  

Juros de Mora 32,00  

Total para inscrição em DA  3.232,06  

Data do Cálculo 15/05/2020 
A partir desta data, aplicar juros e correção nos 
termos da legislação da entidade credora. 

Critério de Atualização Monetária: FCA-Fator de Conversão e Atualização da SEFA, nos termos do 
§4º, art. 90 da Lei Complementar 113/05, c/c §2º do art. 501 do Regimento Interno deste Tribunal. 
Entidade Credora: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 
INTIMAÇÃO 

Acórdão de Parecer Prévio 633/2019 

Data da Intimação 12/02/2020 

Data do Decurso de Prazo 14/05/2020 
 

Expirado o prazo para cumprimento da decisão objeto da presente certidão e, não havendo 
comprovação do seu recolhimento, cumprindo-se todas as formalidades requeridas em lei e nos 
demais atos normativos indicados, foi extraída a presente CERTIDÃO DE DÉBITO Nº 171/2020, no 
valor de R$ 3.232,06 (três mil, duzentos e trinta e dois reais e seis centavos). E, para constar eu, 
WILMAR DA COSTA MARTINS JUNIOR - Coordenador de Monitoramento e Execuções, lavrei a 
presente Certidão para fins de inscrição em dívida ativa e cobrança executiva judicial, que vai 
assinada pelo Presidente deste Tribunal de Contas, Conselheiro NESTOR BAPTISTA, aos vinte dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------------------  
 
 

-assinatura digital- 
NESTOR BAPTISTA 

Presidente 



69.  Informação
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INFORMAÇÃO Nº : 2677/20 
PROCESSO Nº : 309182/17 
ORIGEM : MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 
INTERESSADO : CAETANO ILAIR ALIEVI, CLAUDIO GUBERTT 
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

REGISTRO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

 

Procedemos ao registro da Inscrição em Dívida Ativa, junto à 

Secretaria de Estado da Fazenda, referente às Certidões de Débito exaradas no 

Processo nº 309182/17, conforme documentos e relação em anexo. 

Destacamos que, a partir do momento em que a sanção está 

inscrita em Dívida Ativa na Secretaria de Estado da Fazenda, o pagamento deve 

ser efetuado exclusivamente pelo código de receita 5215, conforme segue: 

 

Arquive-se na CMEX para acompanhamento, nos termos do art. 175-L 

do Regimento Interno desta Corte. 

 
É a informação. 

 
CMEX, 1 de junho de 2020. 

 
 

-assinaturas digitais- 
Ato elaborado por: LUIZ FERNANDO BONTORIN 

Analista de Controle - Contábil 
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ANEXOS 

Total CD Valor Inscrito 01/06/2020

em 15/05/2020 D.A. SEFA Nº 3301388-4 

169/20 4.266,74 42,67 4.309,41 40,00% 4.362,31

170/20 3.200,06 32,00 3.232,06 30,00% 3.271,74

171/20 3.200,06 32,00 3.232,06 30,00% 3.271,74

Totais 10.666,86 106,67 10.773,53 100,00% 10.905,79

CD Nº Multa Juros %

Demonstrativo dos Valores Individuais para Rateio
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