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ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 324/19 - Primeira Câmara 

 

Atraso no envio da Prestação de 
Contas. Contraditório. 
Manifestações Uniformes. 
Emissão de Parecer Prévio pela 
regularidade das contas. 
Ressalva. Multa. 

 

I. RELATÓRIO 

Tratam os autos da prestação de contas do Poder Executivo do 

Município de Diamante do Sul, referente ao exercício financeiro de 2018, de 

responsabilidade do senhor Fernando Maximiliano Risso, Prefeito no período de 

1º/01/2017 a 31/12/2020. 

A Coordenadoria de Gestão Municipal (Instrução n.º 2.823/19 – peça 

10) constatou que os documentos que compõem a Prestação de Contas foram 

enviados dia 02/04/2019, ou seja, com 1 dia de atraso, desse modo pugnou pela 

intimação do gestor para exercício do contraditório e ampla defesa. 

Intimado, o senhor Fernando Maximiliano Risso apresentou 

contraditório mediante peças 14/16. 

Em derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Municipal 

(Instrução n.º 3.177/19, peça 17) se manifestou pela emissão de Parecer Prévio pela 

regularidade das contas, ressalvando o atraso de 1 dia no envio da Prestação de 
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Contas e aplicação de uma multa do art. 87, III, “a” da Lei Complementar Estadual 

n.º 113/20051. 

O Ministério Público de Contas (Parecer n.º 307/19 – peça 18) 

acompanhou opinativo da Unidade Técnica, pela emissão de Parecer Prévio pela 

regularidade das contas com ressalva e aplicação de multa. 

É o relatório. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO E VOTO 

Referente à entrega intempestiva dos documentos que compõem a 

prestação de contas, o gestor alegou que “o departamento de contabilidade do 

Município de Diamante do Sul, após concluir os lançamentos contábeis exigidos 

legalmente, procedeu o envio da respectiva Prestação de Contas(...). Ocorre que, de 

forma equivocada, o Servidor Público incumbido de envia-la, ao anexar a 

documentação no dia 29 de março de 2019, por equívoco não procedeu com a 

efetivação do botão autuar para finalização do envio”. 

Porém, tal justificativa não tem o condão de afastar a multa proposta 

pela unidade técnica, pois o dever de prestar contas constitui responsabilidade 

pessoal do gestor, não sendo oponíveis eventuais problemas na obtenção de 

documentos que devem compor o processo de prestação de contas anual, sob pena 

de criar-se grave precedente abonador da responsabilidade constitucionalmente 

estabelecida. 

Assim, diante do atraso de 1 (um) dia na entrega das contas, de 

responsabilidade do senhor Fernando Maximiliano Risso, gestor à época da 

obrigação, lhe aplico a multa do art. 87, III, “a”, da Lei Complementar n.º 113/20052, 

                                                 
1
 Art. 87. As multas administrativas serão devidas independentemente de apuração de dano ao erário 

e de sanções institucionais, em razão da presunção de lesividade à ordem legal, aplicadas em razão 
dos seguintes fatos:  

(...) 
III - No valor de 30 (t rinta) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná – UPFPR: (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 168/2014)  

a) deixar de prestar contas anuais no prazo fixado em lei;  
2
 Art. 87. As multas administrativas serão devidas independentemente de apuração de dano ao erário 

e de sanções institucionais, em razão da presunção de lesividade à ordem legal, aplicadas em razão 

dos seguintes fatos:  
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pois o atraso gerado no envio da Prestação de Contas por inobservância 

procedimental, não tem o condão de abonar a conduta do gestor, sob pena de criar-

se grave precedente abonador da responsabilidade constitucionalmente 

estabelecida. 

Considerando as manifestações uniformes da Coordenadoria de 

Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas, voto pela emissão de Parecer 

Prévio pela regularidade das contas, ressalvando o atraso de 1 dia no envio da 

Prestação de Contas do Poder Executivo do Município de Diamante do Sul, 

referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do senhor Fernando 

Maximiliano Risso. 

Determino a aplicação de uma multa do art. 87, III, “a”, da Lei 

Complementar n.º 113/2005 ao senhor Fernando Maximiliano Risso em face do 

envio intempestivo da prestação de contas do exercício de 2018. 

Transitada em julgado a decisão, encaminhem os autos ao Gabinete 

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

art. 217-A, § 6º do Regimento Interno TC/PR3. 

Após, à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para 

registro. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

ACORDAM 

                                                                                                                                                         
(...) 
III - No valor de 30 (trinta) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná – UPFPR:  
a) deixar de prestar contas anuais no prazo fixado em lei;  
3
 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.  

(...) 
§ 6º Após o trânsito em julgado, a decisão será comunicada ao Poder Legislativo competente para o 
julgamento das contas, ficando o parecer prévio e demais documentos constantes do processo 

disponíveis para a consulta pública no sítio do Tribunal na internet. 
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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, ressalvando o atraso de 1 dia no envio da Prestação de 

Contas do Poder Executivo do Município de Diamante do Sul, referente ao exercício 

financeiro de 2018, de responsabilidade do senhor Fernando Maximiliano Risso; 

II - aplicar uma multa do art. 87, III, “a”, da Lei Complementar n.º 

113/2005 ao senhor Fernando Maximiliano Risso em face do envio intempestivo da 

prestação de contas do exercício de 2018; e 

III – determinar, depois de transitada em julgado a decisão, o 

encaminhamento dos autos ao Gabinete da Presidência para comunicação do 

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

TC/PR4. Após, à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para registro. 

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 JULIANA STERNADT REINER. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019 – Sessão nº 33. 

 

FABIO DE SOUZA CAMARGO 

Presidente  

                                                 
4
 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.  

(...) 
§ 6º Após o trânsito em julgado, a decisão será comunicada ao Poder Legislativo competente para o 
julgamento das contas, ficando o parecer prévio e demais documentos constantes do processo 

disponíveis para a consulta pública no sítio do Tribunal na internet. 


