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PROCESSO N.°: 250939/18 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

ENTIDADE: PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
FRANCISCO BELTRÃO 

RESPONSÁVEIS: CHANA CRISTINA ZUCONELLI, DIANARA GABRIELE 
RAFAGHIN KLIN 

RELATOR: AUDITOR SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA 
 
 

ACÓRDÃO N.° 2842/19 – SEGUNDA CÂMARA 
 

 
EMENTA 

Prestação de Contas Anual. Exercício de 2018. Verificação de divergências entre os 

valores dos grupos do ativo e passivo do balanço patrimonial emitido pelo sistema 

de contabilidade da entidade e os saldos levantados com base nos dados 

encaminhados por meio do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento 

Mensal (SIM-AM). Alegação de que a impropriedade decorreu de falhas na 

alimentação de dados no sistema de contabilidade da entidade. Apresentação de 

nova documentação, devidamente retificada. Regularização da falha. Manifestações 

uniformes da Coordenadoria de Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas 

no sentido de que o Tribunal julgue regulares as contas. Regularidade das contas. 

 

RELATÓRIO  

Trata-se da prestação de contas da senhora CHANA CRISTINA 

ZUCONELLI, Presidente da PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE FRANCISCO BELTRÃO no período de 1º/1/2017 a 2/10/2017, e 

DIANARA GABRIELE RAFAGHIN KLIN, Presidente da entidade no período de 

3/10/2017 a 31/12/2017. 

A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada 

pela Coordenadoria de Gestão Municipal à peça 13. Examinada a documentação, a 

Unidade Técnica identificou uma única impropriedade, referente a divergências entre 

os valores dos grupos do ativo e passivo do balanço patrimonial emitido pelo sistema 

de contabilidade da entidade e os saldos levantados com base nos dados 
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encaminhados por meio do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento 

Mensal (SIM-AM). 

Em suas justificativas (peça 21), as gestoras alegaram, em síntese, 

que a inconsistência decorreu de falha na alimentação de dados no sistema de 

contabilidade da entidade, já que, na ocasião da abertura do exercício de 2017, não 

foram lançados os valores referentes aos campos “Saldo da Fonte”, “Passivo 

Financeiro” e “Superávit Financeiro”. Argumentaram que o problema foi resolvido 

com a realização dos lançamentos contábeis faltantes e, às peças 22 e 23, 

apresentaram novo balanço patrimonial devidamente retificado. 

Neste sentido, as explicações apresentadas: 

 
Disse a unidade técnica do TCE que a comparação entre os 

valores do Total do superávit/déficit financeiro, não traduzem uma 
correspondência, o que evidencia uma discrepância com os números 

levantados a partir dos dados enviados no SIM/AM e o Balanço Patrimonial 
publicado e enviado na parte física da Prestação de Contas Anual,  
conforme ficou demonstrado nos quadros demonstrativos reproduzidos 

acima. 
A constatação apontada, sob certa ótica procede, posto que 

confessadamente, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado 

no Balanço Patrimonial – Balanço Anual do Exercício de 2017 – publicado e 
anexado as peças da PCA/2017 consta valores do exercício atual de R$ 
9.429.833,67 , (nove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e 

trinta e três reais e sessenta e sete centavos) e valores do exerc ício anterior 
de R$ 12.356.337,41 (doze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil,  
trezentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) conforme peça “5” 

da PCA.  
 
[imagem à página 6 da peça 21]  

 
Porém, esse cenário de forma alguma admite qualquer 

reconhecimento de irregularidade, até porque existe justificativa totalmente 

plausível e dessa é possível constatar que tal anomalia não enseja qualquer 
forma de restrição. 

Identifica-se, nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial 

da Entidade o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial do exerc ício anterior. O qual não consta no Balanço 
Patrimonial do SIM-AM. 

O fato ocorreu devido a uma falha na alimentação de dados 
no Sistema de Contabilidade. Pela ausência dos lançamentos dos valores 
do “Saldo da Fonte”, do “Passivo Financeiro” e do “Superávit Financeiro” no 

sistema de contabilidade da entidade, na abertura do exerc ício de 2017,  
conforme tela abaixo.  

 

[imagem à página 7 da peça 21]  
 
A anomalia ocorreu pelo fato das informações não estarem 

disponíveis nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial já em 2016, haja 
vista que a apuração desses valores foi feita manualmente para realizar a 
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publicação do Balanço Patrimonial do Exerc ício de 2016 enviada na PCA 

em março de 2017, conforme constata-se no Processo nº 236720/17 
Para sanar essa restrição, a Entidade Previdência Social 

dos Servidores Públicos de Francisco Beltrão tomou as seguintes 

providências:  
1) Executar os lançamentos necessários no Sistema de 

Contabilidade, visando demonstra-los no Balanço Patrimonial do Exerc ício 

de 2017.  
2) Publicar novamente o Balanço Patrimonial do 

Exercício de 2017, que apresenta corretamente o total do Superávit/déficit 

financeiro do exercício e do exercício anterior.  
Cumpre destacar, que o novo Balanço Patrimonial, foi 

devidamente publicado no Órgão Oficial do Munic ípio Diário Oficial dos 

Municípios do Paraná, edição nº 1551 de 19 de Julho de 2018, págs. 72 e 
73, conforme comprovação anexa. 

A comparação do Balanço Patrimonial ajustado vem 

comprovar a harmonia entre as informações do Sistema de Contabilidade e 
do SIM-AM, conforme quadro a seguir:  

 

[imagens às páginas 8 e 9 da peça 21]  
 
Não havendo mais as diferenças apontadas e considerando 

então, que as mesmas só ocorreram em virtude do descompasso entre os  
dados do Balanço Patrimonial da Entidade enviados através da PCA/2017,  
peticionada em obediência ao prazo legal, autuada em 13/04/2018 e a 

entrega dos dados do Balanço Patrimonial enviados mensalmente at ravés 
do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal – 
SIM/AM, solicita-se a reconsideração do parecer prévio, para então 
reconhecer como regular o item.  

Enfim deduz-se que o caso tratado merece a 
reconsideração dessa Corte, para aceitar as alegações de defesa quanto ao 
item, pois conforme é possível aferir nos documentos ora anexados 

constam com situação regular.   

 

Conclusivamente, após análise das justificativas, a Coordenadoria de 

Gestão Municipal (peça 24) e o Ministério Público de Contas (peça 25) consideraram 

sanada a falha, motivo pelo qual sugeriram, uniformemente, que o Tribunal julgue 

regulares as contas. 

Esse, o relatório. 

 

VOTO 

Considerando as justificativas e os documentos apresentados pelas 

senhoras CHANA CRISTINA ZUCONELLI e DIANARA GABRIELE RAFAGHIN KLIN, 

acompanho as manifestações uniformes e julgo regularizada a impropriedade 

referente às divergências contábeis identificadas na análise inicial. 

Diante do exposto, voto no sentido de que o Tribunal, com fundamento 

no artigo 71, inciso II, da Constituição da República, no artigo 75, inciso II, da 
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Constituição do Estado do Paraná e no artigo 16, inciso I, da Lei Complementar 

Estadual n.° 113/2005, julgue regulares as contas da senhora CHANA CRISTINA 

ZUCONELLI, Presidente da PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE FRANCISCO BELTRÃO no período de 1º/1/2017 a 2/10/2017, e da 

senhora DIANARA GABRIELE RAFAGHIN KLIN, Presidente da entidade no período 

de 3/10/2017 a 31/12/2017. 

 

DECISÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

membros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por 

unanimidade, nos termos do voto do Relator, Auditor Sérgio Ricardo Valadares 

Fonseca, julgar regulares as contas da senhora CHANA CRISTINA ZUCONELLI, 

Presidente da PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

FRANCISCO BELTRÃO no período de 1º/1/2017 a 2/10/2017, e da senhora 

DIANARA GABRIELE RAFAGHIN KLIN, Presidente da entidade no período de 

3/10/2017 a 31/12/2017. 

Integraram o quorum o Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO e 

os Auditores SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA e CLÁUDIO AUGUSTO 

KANIA. 

Presente o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas GABRIEL GUY LÉGER. 

 
Sala das Sessões, 17 de setembro de 2019 – Sessão n.° 33. 

 
 
 

 
SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA 

Relator 
 
 

 
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 

Presidente 


