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o NO t tARtO
TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA ANO 11 N.O 22

o presidente, Conselheiro
Cândido Martins de

Oliveira, tendo ao lado
o vice-presidente,

Conselheiro João Féder
e o Vereador Moacir

Tosin, Presidente
da Câmara Municipal de

Curitiba, abre o
diálogo com os 76

Presidentes de Câmaras
do Paraná sobre

a legalidade do pagamento
da verba de

representação.

• VEREADOR " UM GUARDIÃO DOS BENS DA COMUNIDADE "

• TC GLOSA CR$ 891 MIL EM PROCESSOS DE COMPROVAÇÃO
DE ADIANTAMENTOS
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vereadores e os técnicos do Tribunal de Contaspuderam trocar
idéias e informações a respeito das funções Que lhes são oo
muns, de fiscalizar e julgar as contas públicas.

(221, 2 OUT. 1984

ACAMDOZE CUMPRIMENTA TC

A Associação de Câmaras Municipais da Micror·
região Doze - Acamdoze, através de oficio assinado
por seu presidente, Ephigênio José Carneiro, está cum
primentando o Tribunal de Contas do Paraná pelo
" Encontro TC-Vereadores", realizado em Quinta do
Sol, durante Assembléia Geral Ordinária daquela
organização.

Além dos encontros já promovidos pelo Te, estão previs
tos outros, até O final do aro , nas cidedes de Francisco Be1trão.
Pitarga, Santo Antonio da Plat ina, Urar, Irat i, Cruzeiro do Oes
te, Colorado , Porecatu, Marumb e Sarand i, quando , então o
Tribunal de Cont as do Paraná terá co ncluído um programa ini·
ciado em 19B3, com prefeitos e técnicos municipais, de tot al
esclarecimento sobre a legislação Que envolve a fiscalização e o
julgamento das contas públicas.

No exped ient e, o presidente da Acamdoze agra
deceu a presença dos dirigentes e técnicos do TC e
lembrou o excelente nlvel de ap roveitamento do en
contro, pelo qual foi posslvel melhor compreender a
importância "fundamental do Tribunal de Contas
para o trabalho das Câmaras Municipais em cada
municlpio".

Vt1r'Hdores, presidenres de CIm.,.s Municiptlis reunidos no Te.

Integram a Acamdoze os municlpios de Campo
Mourão, Moreira Sales, Terra Boa, Jani6po lis, Enge·
nheiro Beltrão, Mamborê, Juranda, Barbosa Ferraz,
Araruna, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Fên ix,
Goio-Er ê, Iretama, Mariluz, Nova Cantu , Peabiru,
Quinta do Sol, Roncador e Ubiratã.

CURITIBA, PR

Importincill do Veneedor

Cándido citou a quase rotina de trabalho desempenhado
pelo TC nesses encontros, mas viu em Quinta do Sol um sabo r
espec ial de realização , pois a reunião esteve inserida em assem
bléia da Associação de Câmaras Municipais da Microrreg ião 12,
presid ida pelo vereado r Ephigênio Jo sé Carneiro, o que confe.
riu ao encontro um significado relevante e especial.

Ao fala r no ence rramento do "E nco ntro co m Vereado res·
realizado em Quinta do Sol e agradece r a presença de cerca de
lBO represent antes dos mu nicípios integrant es da Associação
de Cãmaras Municipais da Microrregião 12, o president e do T ri
bunal de Contas do Paraná, conselheiro Cândido Martins de Oli
veira, destaoou a importância do papel exercido pelo vereador
em sue comunidade e d isse ter ext raído do encontro exemplos
de trabalho, de respo nsabilidade e d ignidade.

Daniel Caran; de P. Branco, com jornalis tas da região, deba.r~m ~om o ~r".

side nte CIndido, sobre o P4pe l do Te fJ ~as CámariJ$. Mu_mClpalS na (,sca
lização dos atosdo Executivo ti da legalidade na apl1caçaodosrecursos do
enlrio.

Os Encontros TC-Vereadores, desenvo lvidos como forma
de esclarecer as funções de fiscalização dos atos que envolvam
a manipulação dos recursos públicos já foram realizados, desde
o mês de junho, nas cidades de Ponta Grossa, Toledo , Rio NO'
gro, União da Vitóri a, Curitiba, Paranaguá, Quint a do Sol.

Os part icipantes do enco ntro foram recepcionados pelo
prefeito de Loand a, Assis Pinheiro, pelo dep ut ado Basilio Z...
nusso, representante da região na Assembléia Legislativa, além
do ex-deputado e atual prefeito de Paranavar, Pinto Dias e o
prefe ito de Nova Londrina, Arlindo Ade lino Troyán.

"O vereador , a par da missão pol ít ica que exerce , é tarn
bérn um verdadeiro guardião dos bens da comunidade, ao de
sempenhar o papel constitucional de fiscalizar os recursos pu
blicos e julgar as contas do Execut ivo" , d isse, em Loanda, o
presidente do Tribunal de Contas do Paran á, consel heiro Cândi·

VEREADOR " UM GUARDIÃO DOS BENS DA
COMUNIDADE"

do Mart ins de Oliveira, ao encerrara ao Encontro TC·Vereado
res, Que reuniu cerca de 90 representantes de Ci6naras Munici~

pais, inclusive prefeitos, da Associação dos Municípios do No
roeste do Paraná.

Para o presidente doTC, que agradeceu, ainda e especial
mente, ao anfit rião do enco ntro , vereado r Helmut Etgeton,
presidente da Cãmara Mun icipal de Quinta do Sol e ao prefeito
local, Solarge Marques, a co nsciência da responsabilidade públi.
ca esteve mais do Que nunca presente nessa reunião, na qual os

O NOTICIARIO

C
Ó

P
IA

 D
IG

IT
A

L
 C

O
N

F
E

R
ID

A
 C

O
M

 O
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 F
ÍS

IC
O



o diAlogo foi trenco e produtivo.

CURIT IBA, PR

TC GLOSA CR$ 891 MIL EM PROCESSOS DE
COMPROVAÇAo DE ADIANTAMENTOS

Um total de Cr$891,OlO. referentes a 26 d iferentes
processo s, foram glosados pelo Tr ibunal de Contas do Paraná,
somente em com provação de adiantamento s ooncedidos a fun
cion.é rios de difo rentes seto res da adm inistracão púb lica nos
~ri~i ros seis meses deste ano. Os adiantamentos, aoés a rea
" zacao das despesas e a form acão de do cumentos que compro .
vi m o respectivo pagamento, devem ser encaminhados ao Te
para a análise técnica da aplicacão dos recursos .

Segundo relatório encam inhado ao presidente do Tribu
nal, conselheiro Cândido Mart ins de Oliveira. pelo d ireto r da
Diretoria Revisora de Contas. nada menos Que
1.202 processos dessa natu reza fo ram analisados pelo TC nes·
t es seis primeiros meses de 1984. com valor global de Cr$
1.282.142.599 , • Além do s valores glosados. o TC aplicou
aos responsáve is de out ros 80 pro cessos, multas que totalizam
Cr$ 799.452••

A mesma d iretori a realizou no per rodo, 2.263 regist ros
do respo nsáveis po r adiant amentos, com valor total de Cr$
3.64 3 milhões e promoveu a análise t écnica de 896 processos
rei'~remes a convênios, dos quais 528 já conclurdos e aprova
dos.

No serviço de aux (lio e subvenções, a Diretoria Reviso ra
do Cont as inst ruiu 1.709 pro cessos. com registro de valor igual
a Cr$6.426."09.721, um terço das quais já foram devida
mente aprovados pelos órgãos superiores do Tribu nal de Con
tas .

Rltpfff#fJtantes do Execurivo f! do JudiciArio. respon~veis por adiaM.
mentes.

REUNIAo TECNICA COM RESPONsAvEIS POR
ADIANTAMENTOS DO GOVERNO

o Tribunal de Contas promoveu no dia 17 de outubro
uma reuniã::t técnica de estudos e aperfeiçoamento com os
responsáve is pelo seto r de adiantamento de cad a órgão do
Governo do Estado, inclusive do Tribu nal de Jus t iça.

A reun ião foi ma rcada pelo presidente Cândido Martins
de Oliveira. a part ir de iniciativa da Conselheiro Jo ão Olivir
Gabardo em sessão plenária da Casa, t endo em vista a consta
t acão de inúmeras irregularidades que têm sido const atadas
na aplicacão de recursos de grande vulto por parte dos func io·
náros responsáveispelos adiantamentos.

O pres idente do TC det erminou à Direto ria Revi",ra de
Contas a mo ntagem de programa a ser ministrado aos vários
funcionários do Estado. com vistas a total esclarec imento
sobre as normas a serem seguidas Quando da comprovação de
adiantamento s de que são respo nsáveis.

o NOTICIA Ri a

o presidente do Te 'iI'. sob~ OI obje ,;vol do Encontro.

Paralelamente. o Conselheiro Când ido Mart ins de Olivei·
ra to mou a iniciativa de mamer entendimentos com o Gover
nado r José Richa e com o Presidente do Tri bunal de Just iça,
dese mbargado r Alceu Conceição Machado para que todos os
responsâveis por adiantamentos fôssem liberados para part lci
par da reunião técnica eorn o Te. deles recebendo integral
ape io.

TRIBU NAL CONTROLA SUBSlb lOS DE
VEREADO RES

O Tribunal de Contas , segunda o Presidente Cândido
Mart ins de Oliveira, passar' a exe rcer mais rigoroso oontrole
com relacão ã fixacão de subs fdios de Vereadores. por parte
das Cãmaras Municipais, tendo em vista que estão se avoluman
do os casos em que os valores correspond entes estão acima do
permit ido por lei.

A matéria sobre fix açib de subddios é regulada pela Lei
Complementar Federal nO 25 . modificada pela lei Complemen·
t ar nO 38, dispos itivos legais que def inem todos o s parâmet ros
aplicáveis a metodo logia de c álcu lo.

Acontece Que o cálculo . além da populacão e da receita
municipal leva em co nsideração a remuneração do Deputado
Estadual. A ( é Que começam 0 5 problemas. já Que apenas parte
da remune ração do Deputado ~ Que se rve de base para a def ini
ção da Que cabe ao Vereador. Esta parte abrange os subsídios
fixo , variiN' e l, «o rresponde ntes às sessões o rdinárias. ext reordi
nárias e ajuda de custo .

No entanto , muitas Câmaras vem adotando o proced i
mento de oons iderar a total idade da remuneração de Deputado.
incluindo ou tras vantagens acessó rias espec ificas. de carâter
indenizató rio. qu e não fazem parte do subsIdio principal.

Diante d isso, o TC está alertando às Câmaras de que cál
culos diferentes do previsto em lei serão apontados oomo i rr~

guiares e de respo nsabilidade da Mesa d a Câmara.

(22), 3 OUT. 1984
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PROCURADORIA PO ESTADO JUNTO AO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCURADORES
ROdolfo Purpur . Proc. Geral
Ahde Zenedin .• . .
Anton io Nelson Vieira Calabresi
Pedro Stenghel Guimarães
Belmiro Valverde Job im Castor
Raul Viana Júnior
Túlio Vargas
Amaury de Oliveira e Silva

CORPO ESPECIAL
AUDITORES
Aloysio Biasi
Ruy Baptista Marcondes
Oscar Felippe Loureiro do Amaral
Ivo Thomazoni
Roberto Macedo Guimarães
Newton Luiz Puppi

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA
CORPO DELIBERATIVO

CONSELHEIROS
Cândido Martins de Oliveira. .. . .. . . . . . . • . . . . . . Presidente
João Féder. . . . . • . • . • . . • .. .•. • . ••. . . • Vice·Presidente
Rafael latauro. .. .• . . .. • • • • • • .• . . • .. . Corregedor Geral
Leonidas Hey de Oliveira
Antonio Ferreira Rúppel
Armando Queiroz de Moraes
João OlivirGabardo
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