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Processo n.º : 270670/15-TC  

Origem : MUNICÍPIO DE APUCARANA 

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  

Instrução n.º : 4503/16 - COFIM - CONTRADITÓRIO  

Ementa: MUNICÍPIO DE APUCARANA. Prestação de Contas 

do exercício de 2014. Contraditório: Contas Regulares com 

Ressalva. Cabe Aplicação de Multa Administrativa. 

 

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

relativa ao exercício financeiro de 2014. 

O Primeiro Exame realizado pela Diretoria de Contas Municipais 

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 daquela Instrução.  

Oportunizado o exercício do direito do contraditório, o(a) 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 face os fatos apresentados na peça de defesa. 

1 - DAS CONSTATAÇÕES ABORDADAS NO PRIMEIRO EXAME 

1.1 - DA ANÁLISE DOS APONTAMENTOS DO PRIMEIRO EXAME 

ASPECTOS PATRIMONIAIS 

 Restrição - Divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos 

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

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

III, c/§4º. 
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Primeiro Exame 

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

Patrimonial, emitido pela contabilidade, evidenciou discrepância com os números 

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

Acompanhamento Mensal (SIM-AM), conforme demonstração abaixo. Passível de 

aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no 

inciso III do art. 87, em conjunto com o § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar 

Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Documentos mínimos 

necessários em caso de contraditório: a) Demonstrativo individualizando as diferenças 

apuradas e os esclarecimentos para justificar as diferenças; b) Comprovação da 

regularização dos valores no sistema SIM-AM ou na contabilidade;  c) Outros documentos 

e/ou esclarecimentos considerados necessários. Demonstrativo do Item: 

Comentários do Analista no Primeiro Exame: 

Foram identificadas as seguintes diferenças entre o balanço patrimonial 

encaminhado pela entidade (peça processual nº 24), e os dados registrados no Sistema 

de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal - SIM-AM:  

 

Cumpre esclarecer que, conforme estabelece o § 3º, Art. 24, da Lei 

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

Informações Municipais - SIM, tem a função de recepcionar e sistematizar a coleta e 

remessa de dados necessários à composição da prestação de contas anual dos agentes 

públicos municipais. 
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Tendo em vista a relevância da exatidão dos dados contábeis 

encaminhados pelos jurisdicionados municipais, o parágrafo único, do Art. 239, do 

Regimento Interno, desta Corte de Contas, definiu que os dados encaminhados são de 

responsabilidade exclusiva dos representantes legais e técnicos das entidades 

municipais, a quem compete garantir a fidelidade dos mesmos com os registros contábeis 

realizados em seus sistemas contábeis próprios.     

Assim, considerando que o SIM-AM capta os dados contábeis registrados 

na contabilidade dos jurisdicionados municipais, não existe justificativa para a existência 

de diferenças, pois os dados contábeis enviados a esta Corte de Contas, devem refletir a 

exata situação registrada na contabilidade dos jurisdicionados municipais, subsidiando a 

análise de suas situações patrimoniais.   

Considerando o exposto, o interessado deverá esclarecer as divergências 

de valores supracitadas. Destaca-se que no caso de reenvio do Balanço Patrimonial este 

deverá estar assinado pelo representante da Entidade (Gestor das Contas ou Gestor 

Atual), pelo Contabilista e pelo responsável pelo Controle Interno, bem como 

acompanhado do comprovante de publicação em formato legível, conforme item 3 do 

Anexo 1/PCA - Instrução Normativa n.º 104/2015. 

DA DEFESA: 

Os esclarecimentos constam às páginas 2 e 3, da peça processual nº 33. 

DA ANÁLISE TÉCNICA:   

A análise realizada por meio da Instrução nº 1126/16-DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 27, apontou restrição no item Divergências de saldos em 

quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM/AM e a 

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

III, c/§4º. 

No presente contraditório a entidade informa que: 
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O responsável pela Entidade, senhor Carlos Alberto Gebrin Preto junta 

esclarecimentos e junta ao processo cópia e nova publicação do Balanço Patrimonial do 

exercício de 2014, devidamente assinada pelos responsáveis, peças processuais nº 34 e 

35, que verificados não se constatou divergências de valores, regulariza-se o item. 
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DA MULTA:   

Diante das justificativas e dos documentos apresentados pelo 

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

afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item. 

Conclusão: REGULARIZADO 

 

OUTROS ASPECTOS LEGAIS 

 Restrição - Falta da Resolução do Conselho Municipal de Saúde ou não 

apresentação de esclarecimentos pelo seu não encaminhamento - Fonte 

de Critério - Constituição Federal, art. 77, § 3º - ADCT e IN nº 104/2015 

TCE/PR - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, c/§ 4º / art. 87, I, b. 

Primeiro Exame 

A Resolução do Conselho Municipal de Saúde não foi juntada ao 

processo de prestação de contas ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela 

Instrução Normativa nº 104/2015 - TCE/PR, inviabilizando a verificação das deliberações 

do Colegiado acerca dos serviços municipais de saúde. Passível de aplicação da multa 

administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, 

em conjunto com o § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 

A obrigatoriedade de apresentação da documentação no processo de 

prestação de contas até a data definida para o cumprimento do dever legal está 

objetivamente disciplinada na Instrução Normativa 104/2015. Diante disso, deve-se 

registrar que - sem prejuízo do resultado do exame de mérito do conteúdo - a entrega 

extemporânea pode, eventualmente, possibilitar a regularização da omissão formal, sem, 

contudo, desonerar da multa pela remessa fora do prazo, prevista no art. 87, I, b (LO-
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TCE/PR). Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Resolução do 

Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Instrução Normativa nº 104/2015; b) outros 

documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. 

Comentários do Analista no Primeiro Exame: 

Tendo em vista que o Parecer do Conselho Municipal de Saúde não foi 

acatado, a análise deste item resta inviável. 

DA DEFESA: 

Os esclarecimentos constam às páginas 3 e 4, da peça processual nº 33. 

DA ANÁLISE TÉCNICA:   

A análise realizada por meio da Instrução nº 1126/16-DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 27, apontou restrição no item Falta da Resolução do 

Conselho Municipal de Saúde ou não apresentação de esclarecimentos pelo seu não 

encaminhamento Fonte de Critério - Constituição Federal, art. 77, § 3º - ADCT e IN nº 

104/2015 TCE/PR - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, c/§ 4º / art. 87, I, b. 

No presente contraditório a entidade informa que: 
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Diante da apresentação da Resolução do Conselho Municipal de Saúde 

de Apucarana nº 01 de 26 de março de 2015, peça processual nº 37, com a devida 

assinatura e aprovação das contas da gestão do Município de Apucarana, esta unidade 

entende que a irregularidade apontada no primeiro exame pode ser afastada.  

                  

DA MULTA:   

Diante das justificativas e dos documentos apresentados pelo 

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

afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item. 

Conclusão: REGULARIZADO 

 

 Restrição - Falta do Parecer do Conselho Municipal de Saúde ou não 

apresentação de esclarecimentos pelo seu não encaminhamento - Fonte 

de Critério - Constituição Federal, art. 77, § 3º - ADCT  e IN nº 104/2015 

TCE/PR - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, c/§ 4º / art. 87, I, b. 

Primeiro Exame 

O Parecer do Conselho Municipal de Saúde não foi juntado ao processo 

de prestação de contas ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela Instrução 

Normativa nº 104/2015 - TCE/PR, inviabilizando a verificação das deliberações do 

Colegiado acerca dos serviços municipais de saúde. Passível de aplicação da multa 

administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, 

em conjunto com o § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 

A obrigatoriedade de apresentação da documentação no processo de 

prestação de contas até a data definida para o cumprimento do dever legal está 

objetivamente disciplinada na Instrução Normativa 104/2015 - TCE/PR. Diante disso, 
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deve-se registrar que - sem prejuízo do resultado do exame de mérito do conteúdo - a 

entrega extemporânea pode, eventualmente, possibilitar a regularização da omissão 

formal, sem, contudo, desonerar da multa pela remessa fora do prazo, prevista no art. 87, 

I, b (LO-TCE/PR). Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Parecer 

do Conselho Municipal de Saúde contendo avaliação da gestão da saúde no exercício, 

com assinaturas identificadas do Presidente e Membros do Conselho Municipal de Saúde 

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

 

Comentários do Analista no Primeiro Exame: 

Foi anexado aos autos o Parecer da Comissão de Finanças do Conselho 

Municipal de Saúde de Apucarana (peça processual nº 10). No entanto, tal documento 

não apresenta o conteúdo mínimo solicitado por esta Corte de Contas, conforme Modelo 

9 da Instrução Normativa TCE/PR nº 104/2015.  

Ainda, o Parecer é do Conselho Municipal de Saúde e não de uma 

comissão, sendo assim o opinativo deve ser assinado pelo Presidente e demais 

membros, nomeados pelo Decreto anexado a peça processual nº 13, com a identificação 

dos nomes dos responsáveis pelas assinaturas, conforme solicitado no item 7 do Anexo 

1/PCA - Instrução Normativa TCE/PR n.º 104/2015. 

DA DEFESA: 

Os esclarecimentos constam às páginas 3 e 4, da peça processual nº 33. 

DA ANÁLISE TÉCNICA:   

A análise realizada por meio da Instrução nº 1126/16-DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 27, apontou restrição no item Falta do Parecer do Conselho 

Municipal de Saúde ou não apresentação de esclarecimentos pelo seu não 

encaminhamento Fonte de Critério - Constituição Federal, art. 77, § 3º - ADCT e IN nº 

104/2015 TCE/PR - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, c/§ 4º / art. 87, I, b. 

No presente contraditório a entidade informa que: 
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Diante da apresentação do Parecer do Conselho Municipal de Saúde de 

Apucarana de 23 de março de 2015, peça processual nº 38, com as devidas assinaturas 

identificadas e apresentada a Regularidade das contas da gestão do Município de 

Apucarana, esta unidade entende que a irregularidade apontada no primeiro exame pode 

ser afastada.  

 

DA MULTA:   

Diante das justificativas e dos documentos apresentados pelo 

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

afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item. 

Conclusão: REGULARIZADO 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 12I9.PPIS.HBOY.VY6U.U

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

 

 11 

 Multa - Entrega dos dados do mês 13 - encerramento do exercício do 

Sistema SIM-AM com atraso. - Fonte de Critério - Multa L.C.E. nº 113/2005, 

art. 87, III, b. 

Primeiro Exame 

Verifica-se no registro de entrega da Prestação de Contas Eletrônica, 

correspondente aos dados de encerramento do exercício do sistema SIM - 

Acompanhamento Mensal, que a Entidade não atendeu o prazo estipulado em 

regulamento, sujeitando o responsável à multa administrativa prevista no inciso III, letra b, 

do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005. 

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:  

a) comprovação de que o encaminhamento em atraso ocorreu por motivo 

de força maior;  

b) outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. 

 

DA DEFESA: 

Os esclarecimentos constam às páginas 4 e 5, da peça processual nº 33. 

DA ANÁLISE TÉCNICA:   

A análise realizada por meio da Instrução nº 1126/16-DCM - Primeiro 

Exame, peça processual nº 27, apontou restrição no item Entrega dos dados do mês 13 - 

encerramento do exercício do Sistema SIMAM com atraso. Fonte de Critério - Multa 

L.C.E. nº 113/2005, art. 87, III, b. 

No presente contraditório a entidade informa que: 
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Face ao exposto, muito embora o responsável tenha procurado justificar o 

ocorrido, a análise preliminar acusou a ocorrência do fato sujeito à sanção prevista em 

Lei, consistente do atraso na entrega dos dados informatizados do Sistema SIM/AM, o 

que sujeita o Responsável pela Administração à penalidade pecuniária. 
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Ressalta-se, que para o caso em análise, a entrega do mês 13 - 

encerramento do exercício do sistema SIM - Acompanhamento Mensal foi registrada na 

data de 04/08/2015, portanto fora do prazo de 31/07/2015 estabelecido na Agenda de 

Obrigações alterada pela Instrução Normativa nº 106/2015. A entrega intempestiva 

resultou em 4 dias de atraso. 

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

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

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

esta Unidade Técnica conclui pela regularidade das contas, ressalvando o atraso na 

entrega dos dados do SIM/AM e recomendando a aplicação de multa administrativa. 

 

 

DA MULTA: 

Para fins de atribuição da responsabilidade pela referida multa, prevista 

no art. 87, inciso III, "b" da Lei 113/05, indica-se como agente diretamente responsável, o 

senhor: CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO, CPF nº 573.820.509-04, que na data limite 

para cumprimento da obrigação respondia pela Administração. 

   

Conclusão: RESSALVA COM MULTA 
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2 - RESULTADO DA ANÁLISE 

De acordo com os motivos e conclusões antes explanados, entendemos 

que as justificativas ou medidas apresentadas pela entidade, sanam de forma integral os 

apontamentos contidos na análise anterior. 

2.1 - DAS RESTRIÇÕES 

Irregularidade                                                                                       Responsável                                                                                          C.P.F                                                                                                Tipificação                                                                                          Conclusão                                                                                            

Multa - Entrega dos 

dados do mês 13 - 

encerramento do 

exercício do Sistema 

SIM-AM com atraso. 

CARLOS ALBERTO 

GEBRIM PRETO 

573.820.509-04 Fonte de Critério - 

Multa L.C.E. nº 

113/2005, art. 87, III, 

b. 

Ressalva Com Multa 

Restrição - 

Divergências de 

saldos em quaisquer 

das classes ou grupos 

do balanço patrimonial 

entre os dados do 

SIM/AM e a 

contabilidade. 

CARLOS ALBERTO 

GEBRIM PRETO 

573.820.509-04 Fonte de Critério - Lei 

4320/64 Capítulo IV - 

Multa L.C.E. 113/2005, 

art. 87, III, c/§4º. 

Restrição Sanada 

Restrição - Falta da 

Resolução do 

Conselho Municipal de 

Saúde ou não 

apresentação de 

esclarecimentos pelo 

seu não 

encaminhamento 

CARLOS ALBERTO 

GEBRIM PRETO 

573.820.509-04 Fonte de Critério - 

Constituição Federal, 

art. 77, § 3º - ADCT e 

IN nº 104/2015 

TCE/PR - Multa L.C.E. 

113/2005, art. 87, III, 

c/§ 4º / art. 87, I, b. 

Restrição Sanada 

Restrição - Falta do 

Parecer do Conselho 

Municipal de Saúde ou 

não apresentação de 

esclarecimentos pelo 

seu não 

encaminhamento 

CARLOS ALBERTO 

GEBRIM PRETO 

573.820.509-04 Fonte de Critério - 

Constituição Federal, 

art. 77, § 3º - ADCT e 

IN nº 104/2015 

TCE/PR - Multa L.C.E. 

113/2005, art. 87, III, 

c/§ 4º / art. 87, I, b. 

Restrição Sanada 

 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 12I9.PPIS.HBOY.VY6U.U

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

 

 15 

2.2 - DAS MULTAS MANTIDAS 

Irregularidade                                                                                       Responsável                                                                                          C.P.F.                                                                                               Tipificação                                                                                          

Multa - Entrega dos dados do mês 

13 - encerramento do exercício do 

Sistema SIM-AM com atraso. 

CARLOS ALBERTO 

GEBRIM PRETO 

573.820.509-04 Fonte de Critério - Multa L.C.E. 

nº 113/2005, art. 87, III, b. 

 

A - Decorrentes de atraso no envio dos dados de encerramento do SimAm ou de 

atraso no envio dos documentos que compõe a Prestação de Contas 

Face ao atraso no envio dos dados do Sistema SimAm ou dos 

documentos que compõe a Prestação de Contas Anual, o responsável fica sujeito à multa, 

nos termos da legislação em vigor, sendo que as sanções originadas da Lei 

Complementar Estadual nº 113/2005 serão impostas de forma cumulativa, na forma do 

seu art. 87, § 2º. 

 

Irregularidade                                                                                       Responsável                                                                                          C.P.F.                                                                                               Tipificação                                                                                          

Multa - Entrega dos dados do mês 

13 - encerramento do exercício do 

Sistema SIM-AM com atraso. 

CARLOS ALBERTO 

GEBRIM PRETO 

573.820.509-04 Fonte de Critério - Multa L.C.E. 

nº 113/2005, art. 87, III, b. 

 

3 - PARECER CONCLUSIVO 

Em face do exame procedido na presente prestação de contas do 

MUNICÍPIO DE APUCARANA, relativa ao exercício financeiro de 2014 e à luz dos 

comentários supra expendidos, concluímos que as contas estão REGULARES COM 

RESSALVA. 

Nos termos contidos no título "DAS MULTAS MANTIDAS", poderá ser 

aplicada multa administrativa ante os fatos ali indicados, tendo em vista o disciplinamento 

do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005. 

Destaca-se, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades 

por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas 
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informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de 

procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias. 

 

É a Instrução. 

COFIM., 29 de Agosto de 2016. 

 

Ato emitido por DIEIZON SILVEIRA - Analista de Controle - Matr. nº 51.700-3. 

Encaminhe-se ao MPjTC, conforme art. 353 do Regimento Interno. 

 

 

 


