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    PARECER 
 
Departamento de contabilidade através da Sr: DELSO RODRIGUES GOMES, 
diretor de contabilidade, lotado no Paço Municipal, atendendo solicitação da 
Secretaria de Educação e Cultura, informa: 
 
Com relação ao recurso recebido do governo federal , APOIO EMERGENCIAL 
CULTURAL-LEI ALDIR BLANC 14.017/20, Receita no valor de R$222.714,42. 
 
Após todo o trabalho realizado pela Diretoria de Cultura Municipal, para 
distribuição dos recursos, seguindo todas as orientações constantes de Lei, 
portarias e normas pertinentes. 
 
Foi realizado os Empenhos de despesas, individual, totalizando em 
novembro/2020 , o valor de R$45.000,00, e em dezembro/2020 , valor de 
R$118.000,00. Valores transferidos aos credores beneficiados, em contas 
bancárias específicas. 
 
Em 2021, mais precisamente em dezembro/2021, foram empenhados 
individualizados a novos beneficiários,  a sobra dos recursos, bem como os 
rendimentos de aplicações financeiras auferidos durante o período, totalizando 
o valor de R$61.057,58. 
 
Esses empenhos foram todos Liquidados e pagos pelo sistema contábil á 
época em sua totalidade, enviados ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, através do Sistema de Informações Municipal - SIMAM, corroborando 
com o fechamento da fonte de recurso repassada á época  pelo TCEPR para 
ser utilizada na prestação de contas, (Fonte nº1.031), ou seja zerando a 
referida fonte, no que se refere à RECEITAS e DESPESAS. 
 
Passado esse período, por ocasião da Prestação de Contas a que teriam 
obrigação de prestar, as empresas e pessoas beneficiadas com os recursos, 
através da comissão formada para verificar as despesas realizadas,  
analisando cada prestação de contas , detectaram despesas não condizentes 
com o plano.  
 
Após essa etapa, foi solicitado a cada beneficiário que por ventura tiveram 
(glosas) em suas prestações de contas, que fizessem a devolução do valor 
verificado como não condizente com a despesa estipulada pelo plano de 
trabalho. 
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Esses valores devolvidos pelos beneficiários, e que posteriormente foram 
devolvidos ao Ministério(Fundo Nacional da Cultura),  foram depositados na 
mesma conta bancária que originalmente recebeu a receita no valor de 
R$222.714,42. 
 
Mas nesse momento, como informamos acima, essa conta bancária, bem 
como a fonte de recursos utilizadas, já estavam zeradas contabilmente, não 
havendo  possibilidade de se movimentar através da mesma, a devolução dos 
recursos ao Ministério(Fundo Nacional da Cultura), pois essa devolução  não 
significa uma nova receita. 
 
Foi então que contabilmente foi transferido todos os valores devolvidos pelos 
beneficiários para uma conta do Município de livre movimentação, 
possibilitando assim, organizar o orçamento contábil, e fazer o empenhamento 
dos recursos, para a devolução ao Ministério(Fundo Nacional da Cultura) no 
valor total de R$18.006,28, em 29 de agosto de 2022.  
 
Como observação, informamos ainda que no período que os recursos ficaram 
na conta de livre movimentação, na data da devolução ao Ministério (Fundo 
Nacional da Cultura), tomou-se o cuidado de  atualizar os valores originais, 
com os índices oficiais do governo. 
 
 
Atenciosamente, 
     
     

  
 Delso Rodrigues Gomes 

           Cpf 331.854.259-87  
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