
PROCESSO Nº: 151193/13   
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL ENTIDADE: 
MUNICÍPIO DE PALMAS   
INTERESSADO: JOÃO DE OLIVEIRA, HILARIO ANDRASCHKO ADVOGADO:   
RELATOR: CONSELHEIRO FERNANDO AUGUSTO MELLO 
GUIMARÃES ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 46/15 - SEGUNDA CÂMARA   
EMENTA: Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal. Exercício financeiro de 
2012. Parecer Prévio pela irregularidade das contas. Aplicação de multas. 1. DO 
RELATÓRIO   
Trata-se de Prestação de Contas do Prefeito Municipal alusiva ao exercício financeiro 
de 2012, da gestão de Hilário Andraschko, encaminhada por João de Oliveira, Chefe 
do Poder Executivo de Palmas.   
Inicialmente, a Douta Diretoria de Contas Municipais, em sua Instrução n.º 
1370/13 (peça n.º 18), opinou pela concessão de prazo para exercício dos direitos 
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, com base nas seguintes 
constatações:   

i. resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas;   

ii. o relatório do controle interno acostado aos autos foi considerado nulo, diante 
do fato de que o Sr. Julio Cesar Dresch não o firmou;   

iii. embora tenha sido apresentada a Resolução/Parecer do Conselho de Saúde, 
houve omissão em providenciar a assinatura dos conselheiros municipais;   

iv. falta de repasse da contribuição dos servidores ao INSS; e   

v. não obstante tenha sido encaminhado o parecer do conselho do FUNDEB, o 
mesmo foi considerado nulo, visto que não trouxe a assinatura dos respectivos 
conselheiros municipais.   

Com efeito, em atendimento ao r. Despacho n.º1177/13 – GCFAMG (peça n.º 19), a 
municipalidade encaminhou os comprovantes de pagamento das guias de INSS, bem 
como acostou os mesmos documentos anteriormente apresentados e considerados 
nulos (peças n.os 25/29).   
Por sua vez, o gestor anterior aduziu, em resumo, que (peça n.º 30):   
(i) em 19/12/2012, a Diretoria de Contas Municipais (DCM), através do Site do TCEPR, 
matéria "DCM orienta prefeitos sobre adequações contábeis do final do exercício", 
com observância a Instrução Normativa n° 29/2008 do TCE-PR, que trata dos registros 
contábeis no final de cada exercício financeiro, para   

  
reconhecimento dos "Restos a Receber", por ter referência, quanto à sua 
competência, no orçamento do exercício encerrado, para efeito de calculo do 
superávit/déficit do exercício de 2012; conforme a referida orientação, e, no próprio 
demonstrativo do item 2.4 - Resultado Orçamentário, o TCE considerou no exercício 
de 2009 os "Restos a Receber" para efeito do resultado financeiro acumulado, 
em observação a referida Instrução Normativa. Portanto, no exercício de 2012, o 
Município de Palmas registrou R$ 1.105.475,45 (um milhão cento cinco mil 
quatrocentos setenta cinco reais quarenta cinco centavos) em Restos a Receber 
Inscritos, que deverão ser considerados para efeitos de superávit/déficit do exercício, 
conforme matéria TCE-PR e razão analítico para conciliação bancária; (ii) para sanar a 
referida questão segundo contacto com o controlador estaria enviando um novo 
relatório do controle interno, com a assinatura e identificação do referidos 
controladores.   

iii. na qualidade de ex-gestor tenho conhecimento da realização de reunião do 
CONSELHO DA SAUDE e da assinatura de atas aprovando a aplicação dos recursos 
na área da saúde, não disponho dos documentos para contestar o alegado, esperando 
que o gestor atual se digne em encaminhar os documentos na forma exigida em lei, 
com a respectiva indicação dos conselheiros municipais de saúde de forma clara e 
identificados.   



iv. em relação ao repasse da contribuição do servidor ao RGPS, não foram 
realizados os pagamentos das competências 11, 12 e 13, pois conforme informação 
da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, com base na Medida Provisória n° 
589, de 13 de novembro de 2012, convertida em Lei n° 12.810, de 15 de maio de 
2013, os fatos geradores que ocorrerão até 28 de fevereiro de 2013, relativos às 
contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Municípios, poderão ser 
parceladas em até 240 (duzentos quarenta), valores a serem retidas no FPM, 
em condições mais favoráveis aos Municípios;   

v. na qualidade de ex-gestor tenho conhecimento da realização de reunião do 
CONSELHO DO FUNDEB e da assinatura de atas aprovando a aplicação dos 
recursos da educação, fato esse que não disponho dos documentos para contestar ou 
não o alegado, esperando que o gestor atual se digne em encaminhar os documentos 
na forma exigida em lei, com a respectiva indicação dos conselheiros municipais do 
FUNDEB, ou seja, devidamente identificados.   
Diante dos novos elementos de prova, a DCM manteve o opinativo pela irregularidade 
das contas, especificamente quanto aos itens alusivos ao resultado financeiro 
deficitário das fontes não vinculadas e à falta de repasse da contribuição dos 
servidores ao INSS.   
Ao final, ainda, afirmou que, “muito embora os citados HILARIO ANDRASCHKO e 
MUNICÍPIO DE PALMAS tenham se manifestado 50 (cinquenta) e 34 (trinta e quatro) 
dias, respectivamente, após o prazo concedido, conforme constatado a partir das 
Certidões de Decurso de Prazo (peças 22 e 23), não se aventa a possibilidade de 
aplicação da referida penalidade”, qual seja, aquela prevista no artigo 87, I, “b”, da LC 
n.º 113/05.   
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, em seu Parecer n.º 1331/14 (peça n.º   
34), propugnou pelo retorno do feito à DCM, objetivando que “(i) promova a avaliação 
pontual das impropriedades levantadas no Relatório de Inspeção n.º 240601/12, no 
que diz respeito à contratação de serviços temporários realizados por profissionais 
autônomos mediante pagamento por RPA e terceirização de profissionais na área de 
saúde, procedendo a eventuais retificações em sua análise, como, v.g., no que se 
refere ao cálculo de gastos com pessoal, especificando quais as medidas deverão ser 
adotadas pela C. Corte em virtude da situação específica; (ii) verifique se a 
municipalidade observou o Prejulgado n.º 06 deste E. Tribunal no exercício financeiro 
de 2012, levando-se em consideração os termos da Representação n.º 480389/10”.   
Em consonância com o consignado no r. Despacho n.º 1026/14 – GCFAMG (peça n.º 
35), a Douta Diretoria de Contas Municipais (Informação n.º 701/14, peça n.º 36), além 
de reiterar o posicionamento vertido na Instrução n.º 205/14 (peça n.º 33), relatou 
que:   
 O valor global de R$6.226.345,92 (seis milhões, duzentos e vinte e seis mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referente a empenhos 
nas modalidades de “outros serviços de terceiros” e “serviço médico – hospitalar, 
odontológico e laboratorial”, não foram classificados no elemento pertinente a “Outras 
Despesas de Pessoal”;   
 Adotando-se o que a unidade técnica competente optou por denominar de 
índice teórico (uma vez que não abrange a análise de mérito das despesas realizadas, 
se de contratação de natureza complementar ou não), obteve-se o percentual 
de 53,41%, equivalente ao somatório da despesa com pessoal consolidada com a 
despesa com serviços de terceiro;   
 Ressaltou que a terceirização de serviços de saúde é permitida por lei para 
atividades complementares;   
 As contratações das sociedades empresariais Fenner e Machado Ltda, Lemos 
& Bastos S/C Ltda., Bellotto Serviços Médicos Ltda. e Robson Cartegiani Santos & Cia 
Ltda. encontram-se maculadas;   
 O Sr. Ezequiel Heckler Goulart é ocupante do cargo efetivo de Contador desde 

2003, não refletindo qualquer ofensa ao Prejulgado n.º 06 – TCE/PR; e  Não existe 



servidor efetivo lotado no departamento jurídico, caracterizando, por conseguinte, 
afronta ao teor do mencionado Prejulgado.   
Tomando por base a certificação trazida aos autos pela DCM, o Ministério Público de 
Contas solicitou a ampliação do escopo das contas em apreço, o que foi negado por 
este Relator, mesmo depois do pedido de reconsideração ofertado por meio do 
Parecer n.º 6805/14 – SMPjTC (peça n.º 39).   
Por fim, em análise conclusiva, o Ministério Público esboçou entendimento pela 
irregularidade das contas, conforme abaixo transcrito (Parecer n.º 7307/14, peça 
n.º 41):   
(...) partindo da presunção de legitimidade das informações e da 
avaliação técnicocontábil, bem como subsidiado nas conclusões esboçadas na 
Informação n.º 1151/12 (peça n.º 20), corrobora o posicionamento adotado pela Douta 
DCM, opinando pela irregularidade das contas, com base no artigo 16, III, da LC n.º 
113/2005, também em virtude (i) da substancial terceirização dos serviços públicos de 
saúde à iniciativa privada em evidente violação aos princípios constitucionais da 
legalidade, moralidade e eficiência; (ii) da violação ao artigo 18 da LRF diante dos 
gastos com pessoal efetuados; e (iii) da afronta ao Prejulgado n.º 06 deste E. Tribunal 
de Contas, quanto ao exercício da função de Advogado.   
No mais, diante da situação apurada nos autos acerca da terceirização de serviços 
essenciais caracterizar ato de improbidade administrativa e desrespeito à LRF, pugna-
se, em complementação, pela comunicação dos fatos ao Ministério Público Estadual 
para que possa promover as medidas que, a seu crivo, entender cabíveis. Por fim, 
opina-se pela expedição de alerta prudencial, em face do novo índice de gastos com 
pessoal apurado na Informação n.º 701/14-DCM (53,41% da RCL), nos termos do 
artigo 22, parágrafo único, da LC n.º 101/2000, sujeitando a municipalidade às 
vedações especificadas nos incisos I a V do mencionado dispositivo.   
Dando-se continuidade, este Relator determinou o retorno do feito à DCM, visto 
que, em consulta ao sistema de trâmite deste E. Tribunal de Contas foi possível 
constatar a existência do Relatório de Inspeção n.º 25925-8/13, por meio do qual se 
encontra em apreciação a suposta terceirização de mão de obra suscitada pelo 
Ministério Público de Contas, no que diz respeito aos exercícios financeiros de 2011 e 
2012. Em superficial cruzamento de dados das tabelas contidas na Informação 
n.º 701/14 – DCM (peça n.º 36) e no Relatório n.º 29/13 – DCM (peça n.º 17 do 
protocolo n.º 65925-8/13), depreende-se que as informações trazidas pela unidade 
técnica competente coincidem com aquelas levantadas em sede de inspeção, as quais 
não resultarão em índice teórico, mas em índice concreto e que permitem aclarar 
definitivamente o disposto no Parecer n.º 1331/14 (peça n.º 34) (vide Despacho n.º 
1616/14, peça n.º 42).   
De plano, a DCM, em sua Informação n.º 1051/14 (peça n.º 43), teceu considerações 
no sentido de que, antes de oportunizado prazo para contraditório aos interessados, o 
índice oriundo do multimencionado Relatório de Inspeção deve ser mantido na 
qualidade de teórico, sem força de definitivo. A partir disso, esboçou três novos índices 
de pessoal:   

a. de acordo com o protocolo n.º 659258/13 – 45,85%   

b. de acordo com o protocolo n.º 659258/13 + despesas com contratação de 
serviços médicos – 54,10%   

c. de acordo com o índice teórico – 53,51%.   
Mais uma vez, ofertou-se oportunidade de manifestação à municipalidade e ao Sr. 
João de Oliveira, o que resultou no protocolo de justificativas por parte do Sr. 
Hilário Andraschko e do Sr. João de Oliveira (peças n.os 49 e 55), no sentido de que a 
concretização do certame n.º 01/2012 resultou no provimento do cargo de Advogado, 
nomeado por meio da Portaria n.º 13.147/2013, de 08/04/2013 (peça n.º 49), e, 
consequentemente, no reconhecimento, pela DCM, de integral atendimento ao teor do 
Prejulgado n.º 06 – TCE/PR, reiterando, por conseguinte, o entendimento esposado 



em seu opinativo anterior (Informação n.º 1418/14, peça n.º 52). Superadas 
ocorrências incidentais, conforme se extrai da breve leitura do Despacho n.º 2586/14 –
 GCFAMG (peça n.º 82), a Douta Diretoria de Contas Municipais renovou o contido na 
Instrução n.º 205/14 e o Ministério Público ratificou o posicionamento adotado em seu 
Parecer n.º 7307/14 (vide peças n.os 83 e 84).   
É o relato.   
2. DA FUNDAMENTAÇÃO [1]   
Após uma detida apreciação do feito, este Relator nada tem a opor às conclusões 
esboçadas pela Douta Diretoria de Contas Municipais, não se mostrando possível dar 
procedência às demais irregularidades levantadas pelo Ministério Público de Contas, 
pelas razões que passo a expor.   
Inicialmente, insta dar ênfase ao fato de que a bem assinalada “substancial 
terceirização dos serviços públicos de saúde à iniciativa privada em evidente violação 
aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência” e a consequente 
violação ao artigo 18 da LRF são objeto de apuração no protocolo de Relatório de 
Inspeção n.º 65925-8/13, razão pela qual deixo de considerar os apontamentos como 
irregulares, visto que estão sendo devidamente averiguados, inclusive mediante a 
garantia de contraditório e de ampla defesa aos interessados. Na mesma senda, no 
que tange à inobservância ao Prejulgado n.º 06 – TCE/PR, tal ocorrência foi 
devidamente regularizada no transcorrer do exercício financeiro de 2013 quando, por 
meio da Portaria n.º 13.147, foi nomeado o Sr. Rudimar Rhinow para ocupar o cargo 
efetivo de Advogado, merecendo o item ser ressalvado. Assim, remanescem como 
objeto de mácula das contas em apreço o resultado deficitário das fontes não 
vinculadas e a falta de repasse da contribuição dos servidores ao INSS, com 
consequente aplicação das multas preconizadas nos artigos 87, § 4º, da Lei 
Complementar n.º 113/05 e 5º, § 1º, da Lei Federal n.º 10.028/00.   
Ora, o resultado deficitário atingiu o percentual de 7,66%, o que, nos moldes bem 
colocados pela DCM, já vinha ocorrendo desde setembro de 2012 e se agravou com o 
decurso do tempo, refletindo, por conseguinte, uma atuação diligente no controle das 
finanças públicas e deliberada inobservância à normativa inserida por meio da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Todavia, reputo mais adequada a cominação da sanção 
pecuniária disposta no artigo 87, § 4º, da LC n.º 113/05. Igualmente, em face da 
constatada omissão da municipalidade em concretizar o recolhimento do montante de 
R$426.412,04 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e doze reais e quatro 
centavos), reforço o seu caráter de irregularidade, repisando que, “da análise dos 
comprovantes apresentados observase que além da Entidade ter apresentado apenas 
o valor global do recolhimento mensal, sem demonstrar quais valores são relativos à 
parte dos servidores e quais se referem à parte patronal, houve também o pagamento 
de encargos financeiros por recolhimento em atraso”. 3. DO VOTO   
Diante do exposto, voto nos seguintes termos:   
3.1. emitir Parecer Prévio pela irregularidade da Prestação de Contas Anual do 
Prefeito Municipal de Palmas, Sr. Hilário Andraschko, exercício financeiro de 2012, 
com base no art. 16, III, da LC n.º 113/05, em razão do resultado deficitário das fontes 
não vinculadas e da falta de repasse da contribuição dos servidores ao INSS, bem 
como com aposição de ressalva à inobservância ao teor do Prejulgado n.º 06 –
 TCE/PR;   
3.2. aplicar, por duas vezes, multa ao Sr. Hilário Andraschko, com recolhimento ao 
Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná –
 FETC/PR, devidamente corrigido, através de guia própria, com base no art. 87, § 4º, 
da LC n.º 113/05, em razão do resultado deficitário das fontes não vinculadas e da 
falta de repasse da contribuição dos servidores ao INSS;   
3.3. determinar, após o trânsito em julgado da decisão, a adoção das seguintes 
medidas:   

a. a expedição de ofício à Câmara Municipal, comunicando a decisão e com a 
disponibilização do processo eletrônico;   



b. a inclusão da decisão nos registros competentes, para fins de execução, na 
forma da Lei Complementar nº 113/2005 e 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 FERNANDO AUGUSTO 
MELLO GUIMARÃES, por unanimidade:   
I. emitir Parecer Prévio pela irregularidade da Prestação de Contas Anual do Prefeito 
Municipal de Palmas, Sr. Hilário Andraschko, exercício financeiro de 2012, com base 
no art. 16, III, da LC n.º 113/05, em razão do resultado deficitário das fontes não 
vinculadas e da falta de repasse da contribuição dos servidores ao INSS, bem como 
com aposição de ressalva à inobservância ao teor do Prejulgado n.º 06 – TCE/PR;   
II aplicar, por duas vezes, multa ao Sr. Hilário Andraschko, com recolhimento ao 
Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná –
 FETC/PR, devidamente corrigido, através de guia própria, com base no art. 87, § 4º, 
da LC n.º 113/05, em razão do resultado deficitário das fontes não vinculadas e da 
falta de repasse da contribuição dos servidores ao INSS;   
III. determinar, após o trânsito em julgado da decisão, a adoção das seguintes 
medidas:   

a. a expedição de ofício à Câmara Municipal, comunicando a decisão e com a 
disponibilização do processo eletrônico;   

b. a inclusão da decisão nos registros competentes, para fins de execução, na 
forma da Lei Complementar nº 113/2005 e do Regimento Interno. Votaram, nos 
termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA e FERNANDO AUGUSTO 
MELLO GUIMARÃES e o Auditor THIAGO BARBOSA CORDEIRO.   
Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas VALERIA 
BORBA.   
Sala das Sessões, 8 de abril de 2015 – Sessão nº 11.   
FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES   
Conselheiro Relator   
NESTOR BAPTISTA   
Presidente  
 


