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ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 293/17 - Segunda Câmara 

 
Prestação de contas do prefeito. Município de 
Pinhão. Exercício 2014. Escopo de análise 

definido pela Instrução Normativa 103/2014.  
Irregularidades que não resultam em dano ao 
erário ou à execução de programa, ato ou gestão.  

Ressalvas. Irregularidades constatadas pelo 
controle interno. Apuração por meio de inspeção,  
conforme proposto pela unidade técnica. Parecer 

prévio pela regularidade, com ressalva, das contas 
e realização de inspeção. 

 

1 RELATÓRIO 

Trata-se de prestação de contas do Município de Pinhão, referente ao 

exercício de 2014, sob responsabilidade de Dirceu José de Oliveira.1 

A previsão orçamentária total para o exercício foi de R$ 77.411.426,78 

(setenta e sete milhões, quatrocentos e onze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e 

setenta e oito centavos). 

Quanto às prestações de contas relativas aos exercícios anteriores, a 

situação é a seguinte: 

PROCESSO INTERESSADO EXERCÍCIO LOCALIZAÇÃO 
ATUAL 

RELATOR ATO DA 
DECISÃO 

RESULTADO 

171727/12  JOSÉ VITORINO 
PRÉSTES 

2011 GCFC  FABIO DE SOUZA 
CAMARGO 

    

138901/13  DIRCEU JOSE DE 
OLIVEIRA 

2012 GCILB  IVAN LELIS 
BONILHA 

    

277182/14  DIRCEU JOSE DE 
OLIVEIRA 

2013 DP  NESTOR 
BAPTISTA  

PPR 
250/2015 

Parecer prévio pela 
irregularidade com 
aplicação de multa 

7088/16  MUNICÍPIO DE 
PINHÃO 

2013 
(recurso de 

revista) 

COFIM  IVENS 
ZSCHOERPER 

LINHARES 

    

                                                 
1 Prefeito na gestão 2013-2016. 
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Em sua primeira análise, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal 

apontou as seguintes irregularidades (peça 41): 

1. Déficit Orçamentário de Fontes Financeiras Não 

Vinculadas. 

2. Falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle 

do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS. 

3. O Relatório do Controle Interno apresenta ocorrência de 

irregularidade passível de desaprovação da gestão. 

O gestor das contas apresentou resposta às peças 53 a 60. 

Na segunda e conclusiva análise (peça 64), a unidade técnica considerou 

que a falha apontada no item 2, acima, ensejaria a ressalva nas contas, tendo em 

vista que o adequado registro do passivo atuarial foi efetuado, ainda que em 2016, 

exercício posterior ao que ora se aprecia. 

As demais restrições, por sua vez, persistem e acarretam a irregularidade das 

contas, bem como a aplicação de multas, na ótica da COFIM, que propôs ainda a 

realização de fiscalização in loco, diante das diversas irregularidades apontadas no 

parecer do controle interno do Município. 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPjTC) não se opõe2 ao 

opinativo da unidade técnica, embora requeira “a adoção das imprescindíveis 

medidas saneadoras” quanto à análise de licitações realizadas pelo Município no 

exercício, conforme critérios previstos nos itens 41 e 42 do Anexo I da Instrução 

Normativa 103/2014,3 que restaram revogados pela Instrução Normativa 108/2015,4 

acarretando o desentranhamento da documentação correspondente (peças 20 a 27 

e 34 a 40). 

 

                                                 
2 Peça 65. 
3 Dispõe sobre o escopo e os reflexos para aplicação na análise da prestação de contas municipal do exercício de 2014, 
compreendendo os Poderes Executivo e Legislativo Municipais, a Administração Direta e Indireta, e dá outras providências. 

41 Irregularidades em licitações. A amostragem considerará apenas as (02) duas maiores licitações realizadas no 
exercício, independentemente do objeto (exceto as licitações realizadas para contratações de obras e serviços de engenharia). 
42 Irregularidades apuradas na análise da licitação de serviços nos grupos de natureza da despesa (GND) = 3.3.90.36 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra; e 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica. A amostragem considerará o Poder Executivo de todos os municípios e apenas o Poder Legislativo de 
municípios com mais de 200 mil habitantes. 
4 Dispõe sobre o escopo de análise da prestação de contas municipal do exercício de 2015, compreendendo os Poderes 
Executivo e Legislativo Municipais, a administração direta e indireta, e dá outras providências. 

Art. 13. Ficam revogados os Itens 41 e 42 do Anexo I da Instrução Normativa n.º 103/2014-TC. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO E VOTO 

 

Quanto ao déficit financeiro nas fontes livres, a jurisprudência deste Tribunal é 

pacífica ao estabelecer que, se inferior a 5% (cinco por cento) das receitas da 

mesma fonte, acarreta a ressalva nas contas, não a irregularidade destas,5 

diversamente do que propõe a unidade técnica. 

Neste caso, o déficit é de 1,26%, se enquadrando na margem acima referida.  

Por outro lado, acolho o opinativo da unidade técnica quanto à 

desconformidade atinente à falta de registro do passivo atuarial nas contas de 

controle do sistema contábil, sanada em exercício posterior ao das contas e 

considerada motivadora de ressalva, visto que o entendimento da unidade está em 

consonância com os precedentes deste Tribunal, dos quais cito, 

exemplificativamente, os Acórdãos 340/166 e 364/167 da Primeira Câmara e 166/178 

da Segunda Câmara.  

As irregularidades constatadas pelo controle interno do Município, por sua 

vez, estão sintetizadas nos seguintes termos, no respectivo parecer (peça 8): 

- Falta do anexo de desdobramento da receita e despesa da 

Programação Financeira, conforme art. 8º da Lei 101/00. 

-Atrasos e inconsistência nas publicações do RREO e RGF durante 

o ano 2014. 

- Irregularidades natureza da despesa e parcelamentos em 

dispensa licitação e inexigibilidade.  

                                                 
5 Processo 244403/14 - Acórdão de Parecer Prévio 222/15-S1C-unânime (Relator: Exmo. Conselheiro Artagão de Mattos Leão. 
Votaram com o Relator o Exmo. Conselheiro José Durval Mattos do Amaral e o Exmo. Auditor Sérgio Ricardo Valadares 
Fonseca); Processo 258005/14 - Acórdão de Parecer Prévio 87/16-S1C-unânime (Relator: Exmo. Conselheiro Artagão de 

Mattos Leão. Votaram com o Relator os Exmos. Conselheiros José Durval Mattos do Amaral e Ivens Zschoerper Linhares); 
Processo 326780/12 - Acórdão 285/13-Pleno-unânime (Relator: Exmo. Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães. 
Votaram com o Relator os Exmos. Conselheiros Nestor Baptista, Caio Marcio Nogueira Soares, Hermas Eurides Brandão, Ivan 
Lelis Bonilha e José Durval Mattos do Amaral).  
6 Autos 241815/15. Prestação de Contas do Prefeito Municipal. Município de Cascavel. Parecer prévio pela regularidade das 
contas, com ressalvas. Unanimidade. Relator: Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares. Votaram, além, do relator, os 
Conselheiros Artagão de Mattos Leão e José Durval Mattos do Amaral. Julgamento em 29 de novembro de 2016. 
7 Autos 266982/15. Prestação de Contas do Prefeito Municipal. Município de Cruzeiro do Oeste. Parecer prévio pela 

irregularidade das contas. Unanimidade. Relator: Conselheiro José Durval Mattos do Amaral. Votaram, além, do relator, os 
Conselheiros Artagão de Mattos Leão e Ivens Zschoerper Linhares. Julgamento em 13 de dezembro de 2016. 
8 Autos 247309/15. Prestação de Contas do Prefeito Municipal. Município de Toledo. Parecer prévio pela regularidade das 
contas, com ressalvas. Unanimidade. Relator: Conselheiro Ivan Lelis Bonilha. Votaram, além do relator, os Conselheiros 

Artagão de Mattos Leão e Ivens Zschoerper Linhares. Julgamento em 26 de abril de 2017. 
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- Extrapolação índice limite pessoal praticamente todo o ano de 

2014 com infrigência art. 20 e 23 da lei 101/00. Inconsistência de valores na 

apropriação contábil entre a folha de pagamento e os empenhos.  

- Falta de controle dos bens patrimoniais.  

- Irregularidades nas Suplementações orçamentárias. 

Com relação a tais pontos, observo que tramita neste Tribunal solicitação, 

efetuada pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal à Coordenadoria-Geral de 

Fiscalização (CGF) nos autos de Tomada de Contas Extraordinária 502902/15, de 

realização de inspeção para apurar eventuais irregularidades na despesa com 

combustíveis no exercício de 2014 (conforme determinado no Acórdão 444/16 da 

Primeira Câmara9), bem como para verificar os itens apontados como irregulares no 

parecer do controlador interno nas contas relativas aos exercícios de 2014 e 2015.10 

Dessa forma, entendo que, neste caso, deve o órgão deliberativo competente 

para a apreciação destas contas determinar a realização da aludida inspeção, nos 

termos do artigo 259-A, inciso I, do Regimento Interno,11 a fim de que as 

irregularidades suscitadas pelo controle interno sejam apreciadas em processo 

próprio, ou seja, quando da análise do relatório de inspeção, não repercutindo, 

desde logo, na apreciação desta prestação de contas, até para que não haja a 

possibilidade de decisões conflitantes a propósito. 

Quanto à questão suscitada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, acerca da análise dos processos licitatórios cuja documentação foi 

desentranhada em razão da revogação de dispositivos da Instrução Normativa 

103/2014 pela Instrução Normativa 108/2015, há de se ponderar que a exclusão de 

tal item de verificação do escopo de análise da prestação de contas municipal se 

deu pela edição do ato normativo adequado, de modo que não cabe, neste caso 

concreto, a adoção de tratamento diferenciado. Nesse sentido, aliás, cito os 

                                                 
9 Tomada de Contas Extraordinária 502902/15. Município de Pinhão. Relator: Conselheiro José Durval Mattos do Amaral. 
Determinação de inspeção no Município de Pinhão, “tendo como objeto a apuração de eventuais danos ou malversação de 
recursos públicos na despesa realizada com combustíveis no exercício de 2014, bem como a identif icação dos responsáveis, 

devendo ainda, ser avaliada a efetividade das providências adotadas pela Administração para a regularização do controle de 
consumo de combustíveis no município”. Unanimidade. Votaram, além do relator, os Conselheiros Artagão de Mattos Leão e 
Ivens Zschoerper Linhares. 
10 As contas relativas a 2015 compõem os autos 259904/16, de relatoria do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, 

tendo sido consideradas regulares, com a determinação ao controle interno para que encaminhe a este Tribunal de Contas “ou 
aos Poderes que entender necessário” representação em relação a eventuais irregularidades inseridas em seu relatório, 
consoante relatado pelo indigitado Conselheiro na sessão de julgamento da 1ª Câmara, em 13 de junho de 2017.  
11 Art. 259-A. Os procedimentos de f iscalização de que trata esta seção serão instaurados: (Incluído pela Resolução n° 

24/2010) 
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precedentes consubstanciados no Acórdão de Parecer Prévio 133/1712 e 204/1713 

da Segunda Câmara. 

 

Diante do exposto, VOTO: 

 

I. Pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade, com 

ressalva, das contas do Município de Pinhão, referentes ao exercício de 2014, sob 

responsabilidade do então prefeito, Dirceu José de Oliveira, nos termos dos artigos 

1º, inciso I,14 e 16, inciso II,15 da Lei Complementar Estadual 113/2005, em virtude 

do déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas e da falta de registro do 

passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil.  

II. Pela realização de inspeção para apuração das irregularidades constatadas 

pelo controle interno, referentes ao exercício de 2014. 

III. Após a publicação desta decisão, pelo encaminhamento dos autos à 

Coordenadoria-Geral de Fiscalização, para ciência, haja vista a solicitação de 

inspeção efetuada pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal no Despacho 

444/17-COFIM (autos 502902/15). 

IV. Posteriormente ao trânsito em julgado, pela remessa dos autos: 

IV.I. À Coordenadoria de Execuções (COEX), para registro, conforme artigo 

153, inciso I, do Regimento Interno;16 

                                                                                                                                                         
I - por decisão do órgão colegiado competente para o julgamento da matéria, quando o objeto a ser f iscalizado estiver 
compreendido na instrução do processo; (Incluído pela Resolução n° 24/2010) 
12 Relator: Conselheiro Artagão de Mattos Leão. Prestação de Contas do Prefeito Municipal 179605/15. Recomendação de 
irregularidade das contas com aplicação de multa. Unanimidade. Votaram, além do relator, os Conselheiros Ivan Lelis Bonilha e 
Ivens Zschoerper Linhares. Julgamento em 12 de abril de 2017.  
13 Relator: Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares. Prestação de Contas do Prefeito Municipal 211703/15. Recomendação de 

regularidade, com ressalva, das contas. Unanimidade. Votaram, além do relator, os Conselheiros Artagão de Mattos Leão e 
Ivan Lelis Bonilha. Julgamento em 10 de maio de 2017.  
14 Art. 1º - Ao Tribunal de Contas do Estado, órgão constitucional de controle externo, com sede na Capital do Estado, 

compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta lei: 
I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais, mediante parecer prévio, 
que deverá ser elaborado nos prazos gerais previstos na Constituição Estadual, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos 
prazos específ icos previstos nesta lei; 
15 Art. 16. As contas serão julgadas: 
[...] 
II – regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal,  da qual não 
resulte dano ao erário ou à execução do programa, ato ou gestão; 
16 Art. 153. À Coordenadoria de Execuções compete: (Redação dada pela Resolução n° 58/2016)  
I - manter o registro atualizado, o controle e o acompanhamento individualizado das sanções, de que trata o art. 85, da Lei 
Complementar nº 113/2005, bem como os apontamentos, as ressalvas, determinações, recomendações e todas as 
comunicações relativas às decisões exaradas, executando as respectivas deliberações; (Redação dada pela Resolução n° 

24/2010) 
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IV.II. Ao Gabinete da Presidência (GP), para comunicação da deliberação ao 

Poder Legislativo municipal, nos termos do artigo 217-A, § 6º, do Regimento 

Interno.17 

V. Pelo encerramento do processo, com arquivamento dos autos na Diretoria 

de Protocolo (DP), em conformidade com os artigos 398, § 1º,18 e 168, inciso VII,19 

do Regimento Interno. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

 

ACORDAM 

 

Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS 
BONILHA, por unanimidade, em: 

I. Emitir parecer prévio pela regularidade, com ressalva, das 

contas do Município de Pinhão, referentes ao exercício de 2014, sob 

responsabilidade do então prefeito, Dirceu José de Oliveira, nos termos dos artigos 

1º, inciso I,20 e 16, inciso II,21 da Lei Complementar Estadual 113/2005, em virtude 

                                                 
17 Art. 217-A. Pelo parecer prévio o Tribunal manifesta seu juízo acerca das contas de governo prestadas pelos Chefes do 

Poder Executivo Estadual e Municipal, que serão encaminhadas, após o trânsito em julgado, ao Poder Legislativo competente 
para o julgamento. (Incluído pela Resolução n° 24/2010) 
[...] 
§ 6º Após o trânsito em julgado, a decisão será comunicada ao Poder Legislativo competente para o julgamento das contas, 

f icando o parecer prévio e demais documentos constantes do processo disponíveis para a consulta pública no sítio do Tribunal 
na internet. (Incluído pela Resolução n° 24/2010) 
18 Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental 
para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada pela Resolução n° 24/2010) 

§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certif icado seu integral 
cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. (Redação dada pela Resolução n° 24/2010) 
[...] 
19 Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo: (Redação dada pela Resolução n° 24/2010) 
[...] 
VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na 
forma da lei e segundo ato normativo próprio; 
20 Art. 1º - Ao Tribunal de Contas do Estado, órgão constitucional de controle externo, com sede na Capital do Estado, 
compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta lei: 
I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais, mediante parecer prévio, 
que deverá ser elaborado nos prazos gerais previstos na Constituição Estadual, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos 

prazos específ icos previstos nesta lei; 
21 Art. 16. As contas serão julgadas: 
[...] 
II – regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não 

resulte dano ao erário ou à execução do programa, ato ou gestão; 
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do déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas e da falta de registro do 

passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil.  

II. Determinar a realização de inspeção para apuração das 

irregularidades constatadas pelo controle interno, referentes ao exercício de 2014.  

III. Determinar que, após a publicação desta decisão, os autos sejam 

encaminhados à Coordenadoria-Geral de Fiscalização, para ciência, haja vista a 

solicitação de inspeção efetuada pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal no 

Despacho 444/17-COFIM (autos 502902/15). 

IV. Determinar a remessa dos autos, posteriormente ao trânsito em 

julgado: 

IV.I. À Coordenadoria de Execuções (COEX), para registro, 

conforme artigo 153, inciso I, do Regimento Interno;22 

IV.II. Ao Gabinete da Presidência (GP), para comunicação da 

deliberação ao Poder Legislativo municipal, nos termos do artigo 217-A, § 6º, do 

Regimento Interno.23 

V. Determinar o encerramento do processo, com arquivamento dos 

autos na Diretoria de Protocolo (DP), em conformidade com os artigos 398, § 1º,24 e 

168, inciso VII,25 do Regimento Interno. 

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

                                                 
22 Art. 153. À Coordenadoria de Execuções compete: (Redação dada pela Resolução n° 58/2016)  

I - manter o registro atualizado, o controle e o acompanhamento individualizado das sanções, de que trata o art. 85, da Lei 
Complementar nº 113/2005, bem como os apontamentos, as ressalvas, determinações, recomendações e todas as 
comunicações relativas às decisões exaradas, executando as respectivas deliberações; (Redação dada pela Resolução n° 
24/2010) 
23 Art. 217-A. Pelo parecer prévio o Tribunal manifesta seu juízo acerca das contas de governo prestadas pelos Chefes do 
Poder Executivo Estadual e Municipal, que serão encaminhadas, após o trânsito em julgado, ao Poder Legislativo competente 
para o julgamento. (Incluído pela Resolução n° 24/2010) 

[...] 
§ 6º Após o trânsito em julgado, a decisão será comunicada ao Poder Legislativo competente para o julgamento das contas, 
f icando o parecer prévio e demais documentos constantes do processo disponíveis para a consulta pública no sítio do Tribunal 
na internet. (Incluído pela Resolução n° 24/2010) 
24 Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental 
para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada pela Resolução n° 24/2010) 
§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certif icado seu integral 
cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. (Redação dada pela Resolução n° 24/2010) 

[...] 
25 Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo: (Redação dada pela Resolução n° 24/2010) 
[...] 
VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na 

forma da lei e segundo ato normativo próprio; 
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Presente o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas ELIZEU DE MORAES CORREA. 
Sala das Sessões, 21 de junho de 2017 – Sessão nº 21. 

 

IVAN LELIS BONILHA 

Conselheiro Relator 

 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 

Presidente  


