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O Relatório Anual da Agência Paraná de Desen-
volvimento, em sintonia com seus valores de pro-
fissionalismo, transparência e compliance, procura 
traçar um perfil de suas principais atividades, rela-
cionando-as com as grandes temáticas de desen-
volvimento econômico e atração de investimentos. 
Este relatório serve como um instrumento de infor-
mação ao destacar as principais atividades desen-
volvidas pela Agência ao longo dos últimos anos. 
Além do detalhamento das atividades de 2018, 
este relatório também tem como objetivo fazer 
uma retrospectiva dos últimos quatro anos da atu-
al gestão. Todo relatório foi direcionado no sentido 
de sincronizar as ações previstas no planejamento 
estratégico com as efetivamente realizadas.

É importante destacar que todas as ações da Agên-
cia são pautadas pela execução de seu objetivo le-
gal:

“Promover o desenvolvimento econômico e social do 
estado do Paraná por meio da transformação econô-
mica e da atração de investimentos produtivos para o 
estado, com ênfase na identificação de oportunidades 
de negócio que resultem na conquista de novas empre-
sas e no estabelecimento de atividades intensivas em 
conhecimento produtivo”.

Esse relatório é um dos vários meios com que a 
APD comunica o desenvolvimento e progresso da 
atração de investimentos e do desenvolvimento 
econômico, dentro de seu escopo contratado. Da-
dos adicionais sobre a operação da Agência como 
balanços contábeis, estudos econômicos ou legisla-
ção podem ser acessados no site da APD. Conheça 
nossos outros canais de relacionamento online:

O ano de 2018 é um ano de conquistas e resultados 
para a APD, sendo possivelmente o mais represen-
tativo desde sua reestruturação iniciada em 2015, 
demonstrando a evolução da agência nas áreas de 
gestão e controle, promoção e imagem, atração e 
retenção de investimentos, resultado do esforço 
conjunto de toda a equipe e diretoria executiva e 
apoiados pelo conselho de administração e demais 
orgãos envolvidos na atração de investimentos.

Em atração de investimentos, vimos o amadureci-
mento de produtos e soluções. Na área de promo-
ção, atração e facilitação de investimento, o evento 
Paraná Investment Meeting consolida-se como prin-
cipal canal de promoção e diálogo entre o Governo 
do estado e investidores. A participação do estado 
em eventos nacionais e internacionais como o BIF 
Brazil Investment Forum e em mídias especializa-
das também fortaleceram a promoção da imagem 
do estado, levando a agência em 2018 a atender 
mais de 884 investidores (aumento de 30% sobre 
2017) e atingir uma carteira sólida de projetos de 
investimento superior a R$ 14 bilhões. Consolida-
mos também nosso posicionamento como líderes 
de pensamento no negócio de atração de investi-
mentos, conquistando respeito e visibilidade junto 
a organizações e empresas como Banco Mundial, 
UNCTAD e OCDE, através da participação em fó-
runs especializados demonstrando a oferta e expe-
riência do Paraná no Brasil e no exterior. Além dis-
so, a APD voltou a competir e ser premiada frente 
aos competidores da região, dessa vez na América 
Latina, onde foi eleita pelo Financial Times como a 
terceira melhor estratégia de atração de investi-
mentos da América Latina, ficando atrás somente 
dos estados de São Paulo e Minas Gerais, a frente 
de outros estados competitivos.

Em desenvolvimento econômico, uma das princi-
pais conquistas foi observar as prefeituras serem 
preparadas, dentro do programa PMAI, para se 
unirem ao esforço da APD em atrair investimen-
to, resultando em novos materiais de marketing e 
iniciativas municipais de prospecção, promoção e 
atração de investimentos, visitando proativamente 
investidores no Brasil e no exterior. Como resul-

1. SOBRE O RELATÓRIO 2. RESUMO EXECUTIVO

@acontecenaapd

/apdbrasil

/company/agência-paraná-de-desenvolvimento

@ comunicacao@apdbrasil.org.br

www.apdbrasil.org.br
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2. RESUMO EXECUTIVO

tado dos projetos executados em várias regiões 
do estado, foram conduzidos vários diagnósticos 
econômicos municipais que resultaram na identifi-
cação de mais de 60 novas oportunidades de inves-
timento e desenvolvimento econômico, como o o 
processamento de erva-mate em União da Vitória, 
a implantação de uma zona de processamento de 
exportação em Umuarama, o desenvolvimento da 
indústria de alimentos orgânicos e móveis em São 
José dos Pinhais e turismo em Jaguariaíva, dentre 
outros. Essas e outras oportunidades qualificadas 
no PMAI, serão desenvolvidas em parceria entre a 
APD e as prefeituras.

Na articulação institucional, a APD ampliou sua 
rede de parcerias estratégicas estabelecendo no-
vos acordos. Na esfera local, parceria com mu-
nicípios, associações comerciais e federação das 
indústrias viabilizaram eventos em Curitiba e nas 
cidades do interior do Paraná, ampliando a visibi-
lidade da Agência, de seus produtos e programas, 
e fortalecendo a noção da APD como gestora de 
programas como Paraná Competitivo, PMAI e de 
Distritos Industriais. Também, foi aumentada a ex-
posição e divulgação do Paraná junto a governos e 
instituições estrangeiras presentes no Brasil - tipi-
camente o primeiro ponto de contato de empresas 
quando iniciam sua análise sobre onde se instalar 
no Brasil. A APD liderou ou apoiou a execução e 
recepção no Paraná, em São Paulo e em Brasília 
de mais de 50 missões estrangeiras, como embai-
xadores da União Europeia, dos Países Árabes, de 
países Africanos, além de representações da Amé-
rica do Sul e da Ásia. A APD foi visitada também por 
agências referência mundial como a agência CIN-
DE Investe Costa Rica - interessadas em conhecer 
nossas soluções e abordagens, e construir novos 
acordos de parceria mútuos.

Na área de gestão e controle, podemos observar 
a materialização das melhorias de gestão implan-
tadas gradativamente a partir de 2016, como: a 
formação do quadro permanente da agência, a res-
posta e solução definitiva de quesitos de controle e 
conformidade da agência frente os apontamentos 
históricos dos orgãos fiscalizadores, a continua re-

dução de custos e melhoria de processos internos, 
dando maior robustez e confiança nos trâmites e 
operações da agência. Do ponto de vista de receitas 
e orçamento, a agência otimizou gastos, aprimorou 
seu planejamento financeiro e ampliou a venda de 
serviços ao mercado, gerando mais receitas inde-
pendentes e contribuindo para sua sustentabilida-
de. A APD também voltou a liderar, com o apoio da 
Secretaria de Planejamento, o grupo executivo dos 
Serviços Sociais Autônomos (SSAs) do Paraná, con-
seguindo importantes avanços no entendimento 
junto aos orgãos de fiscalização e orçamento sobre 
a relação dos SSAs com o estado.

Seguindo o mapa estratégico da APD em proces-
sos, pessoas e infraestrutura, 2018 também foi um 
ano importante na aquisição, capacitação e quali-
ficação de pessoas. A agência recebeu os primei-
ros colaboradores advindos do processo seletivo 
público e executou treinamentos no Brasil e no 
exterior em atração de investimentos, desenvol-
vimento econômico e gestão administrativa em 
parceria com a Secretaria de Planejamento, Escola 
de Governo, APEX Brasil, Banco Interamericano, 
Associação Mundial das Agências de Promoção de 
Investimentos WAIPA, Banco Mundial e União Eu-
ropeia. Ainda que dentro de um processo de quali-
ficação em andamento, as equipes terminam o ano 
melhor preparadas, articuladas e acessando redes 
de relacionamento com especialistas e pares em 
suas áreas.

Como resultado, a atual gestão da APD entrega 
ao final de 2018 uma agência sólida, operacional e 
financeiramente, transparente, efetiva e reconhe-
cida como uma das melhores da América Latina. 
Segundo pesquisa e relatos de empresas e investi-
dores consultados, a APD é uma “agência relevante 
para a decisão de investimento”, “possui uma imagem 
positiva junto a investidores” e onde a maioria das 
empresas atendidas encontram-se satisfeitas ou 
muito satisfeitas e recomendariam os serviços da 
agência.  O esforço de transformação entrega a 
agência preparada para futuras expansões e cres-
cimento da organização, habilitando o Paraná para 
competir melhor com outras localidades do Brasil 
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e da região e gerar os retornos esperados em termos de geração de empregos, crescimento e desenvolvimen-
to econômico e sustentabilidade fiscal ao Paraná.

Adalberto D. B. Netto 
Diretor Presidente

Rodrigo Salvatori 
Presidente do Conselho de Administração

Paulo A. Morva Martins 
Diretor Executivo
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Como toda instituição que recebe dinheiro públi-
co, a APD também é fiscalizada pelo Tribunal de 
Contas do Estado no que se refere à destinação e 
uso dos recursos. De forma voluntária e eventual, 
a Agência também pode contratar consultorias ex-
ternas para auditar suas contas.

A Diretoria da APD é indicada pelo seu Conselho 
de Administração e nomeada pelo Governador do 
Estado. Atualmente ela é composta pelo seu Dire-
tor-Presidente, Adalberto Durau Bueno Netto, e 
pelo Diretor Executivo, Paulo Alexsandro Morva 
Martins.

A APD tem como missão institucional “promover o desenvolvimento econômico e social do estado do Paraná por 
meio da transformação econômica e da atração de investimentos produtivos, com ênfase na identificação de opor-
tunidades de negócio que resultem na conquista de novas empresas e no estabelecimento de atividades intensivas 
em conhecimento produtivo”. Seus valores “Ética, Moralidade, Profissionalismo, Especialização, Proatividade, Co-
laboração, Comprometimento e Melhoria Contínua” são construídos e praticados diariamente por uma equipe 
de alto desempenho. A visão da APD é “Ser reconhecida nacional e internacionalmente como agente indutor do 
desenvolvimento econômico e protagonista da promoção e atração de investimentos no estado do Paraná”.

Neste contexto, a APD faz a ligação entre o governo e o investidor, executando atividades como:

A APD tem atuado em parceria e mantém acordos de cooperação com algumas entidades integrantes do gru-
po G7 como a FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), a ACP (Associação Comercial do Paraná)
e OCEPAR (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná).

• Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral (Presidente do Conselho);

• Secretário de Estado da Fazenda;

• Diretor Presidente da Fomento Paraná;

• Secretário de Estado de Infraestrutura e 
Logística;

• Procurador-Geral do Estado.

• Promoção do Paraná como destino de in-
vestimentos;

• Apoio ao potencial investidor;

• Coordenação do Programa Paraná Com-
petitivo;

• Construção de acordos de cooperação 
com governos e instituições nacionais, estrangei-
ros e multilaterais;

• Estruturação de programas de desenvolvi-
mento econômico;

• Assessoria aos municípios na melhora do 
ambiente de negócios e na promoção de investi-
mentos.

A Agência Paraná de Desenvolvimento foi instituída pela Lei Estadual nº 17.016/2011 mas começou a operar 
efetivamente em 2013. É pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse e finalidade pú-
blicos, sob a modalidade de serviço social autônomo. É vinculada por cooperação à Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, mediante celebração de Contrato de Gestão com o estado do Paraná.

A atuação da Agência é fiscalizada pelo seu Conselho de Administração, composta pelos seguintes membros:

3. A AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO
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O modelo de negócio da APD para atração de investimentos é visualizado na figura a seguir:

FIGURA 1 - MODELO DE NEGÓCIO APD
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(LEADS)

NEGOCIAÇÃO
(FORMULÁRIO)

PROPOSTA
(E-PROTOCOLO)

APROVAÇÃO SEFA
(PROTOCOLO)

PROSPECÇÃO DE NOVOS
INVESTIMENTOS

AFTERCARE

3.1 MODELO DE NEGÓCIO DA APD 4. CONTEXTO DO CENÁRIO DE INVESTIMENTOS
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O cenário econômico em 2018 foi bastante turbulento e marcado por incertezas. Embora a recessão dos últi-
mos anos mostre sinais de arrefecimento, seus efeitos ainda são sentidos, pois a recuperação tem sido bastan-
te lenta. Outro motivo que alterou bastante o padrão dos investimentos no Brasil foi a eleição presidencial, 
pois os empresários preferiram esperar o direcionamento da política econômica do candidato eleito. Adicio-
nalmente, havia muita preocupação com os problemas fiscais da União e dos estados.

A análise da confiança do consumidor reforça que 2018 foi um ano de retomada, ainda que gradual, da ativi-
dade econômica do Brasil. Apesar disso, o PIB do país deve terminar o ano 4% abaixo do que era no início da 
recessão, em 2014.

FIGURA 2 - CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

O índice de confiança do empresariado também seguiu trajetória parecida, com grande crescimento após a 
definição das eleições. Fica claro que a incerteza das eleições foi o grande fator de volatilidade nos investi-
mentos.

FIGURA 3 - CONFIANÇA DO EMPRESARIADO

| FONTE: CNI 2018

4. CONTEXTO DO CENÁRIO DE INVESTIMENTOS

| FONTE: CNI 2018
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Um dado que ilustra bem essa retomada econômica do Brasil é a utilização da capacidade instalada efetiva em 
relação ao usual. Percebe-se que há pelo menos cinco anos essa utilização tem estado abaixo do usual, mas 
crescendo desde 2016. Com a análise desses dados, é possível concluir que, para os investimentos no país, o 
ano que vem será melhor do que 2018. Entretanto, para isso, deve ser mantida com a condução da política 
econômica de maneira adequada. É necessário também estar atento à volatilidade internacional.

FIGURA 4 - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

5. PLANO ESTRATÉGICO 2015-2020

O Plano Estratégico 2015-2020 (Visão 2020), aprovado pelo Conselho de Administração em agosto de 2015, 
definiu as prioridades estratégicas da Agência segundo o seguinte mapa estratégico:

FIGURA 5 - PLANO ESTRATÉGICO

IMPACTOS DIRETOS E INDUZIDOS

COMPETITIVIDADE DO PARANÁ EM INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO

FOCOS DE ATUAÇÃO

PROCESSOS

PESSOAS E INFRAESTRUTURA

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS

6.

5.

4.

3.

2.

1.

| FONTE: CNI 2018
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Os progressos obtidos no período de 2015 a 2018 podem ser visualizados nos quadros a seguir:

FIGURA 7 - IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS

FIGURA 6 - DETALHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO
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Relacionamento

Imperativos Estratégicos Principais entregas Status
APD foi inserida na Lei do Paraná Compe��vo, sendo co-gestora com a SEFA na gestão do Programa
Novo modelo de atuação em parceria com a CAEC e CRE da SEFA e CDE da SEPL/SEDE
Criada a rede de agentes de promoção de inves�mentos para disseminar, atender e levar inves�mentos para o 
interior
Revisões e atualização do decreto do programa Paraná Compe��vo incluindo e-commerce, outros setores 
não-industriais e programa de uso de créditos em parceria com a SEFA 
Integração Estado-Município promovido pelo Programa PMAI como nova estratégia integrada

Estabelecer a Capacidade de 
Assessorar e Orientar o Governo e 
Inves�dores

Novo processo de atendimento implantado, junto com novo decreto do Paraná Compe��vo

Reposicionar o Paraná no Mercado Glo- 
bal de Atração de Inves�mentos

Marca Invista no Paraná disseminada no Paraná, no Brasil e no exterior através mais de 30 eventos e missões de 
prospecção
Implantado o programa de a�er care 
Implantado o PIM Parana Investment Mee�ng com sessões de atendimento a inves�dores

Redefinir a Governança de
Atração de Inves�mentos 
para Compe�r 
Internacionalmente
Construir Estratégias Integradas de 
Desenvolvimento Econômico e 
Promoção de Inves�mento

Intensificar o Relacionamento com 
Inves�dores Locais e Internacionais
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Pessoas e Infraestrutura Principais entregas Status
Desenvolver Competências em 
Desenvolvimento Econômico e Atração 
de Inves�mentos 

Realizados treinamentos em desenvolvimento econômico (ZPEs, desenvolvimento local) e atração de 
inves�mentos (facilitação, a�ercare, marke�ng territorial) e gestão (licitações, gestão de projetos, gestão de 
riscos, contratos). Aquisição de novos talentos via processo sele�vo.

Fortalecer a atuação da APD como 
serviço social de alto desempenho

Estabelecida liderança entre os SSAs do Paraná no endereçamento das questões legais e interface com o estado. 
Realizado benchmark em SSAs de outros estados (Investe São Paulo, Investe Rio Grande do Norte).

Estabelecer Programa de 
Sustentabilidade Financeira

Lançada a venda de serviços de consultoria ao mercado com foco nos segmentos público (PMAI) e privado 
(atração de inves�mentos) gerando receitas independentes

Assegurar Estrutura de Apoio ao 
Inves�dor de Padrão Internacional

Implantada nova sede e instalações de padrão corpora�vo dobrando a área �sica, elevando ergonomia e conforto 
para colaboradores e dispondo de área de eventos própria, porém mantendo custo operacional  similar

Consolidar a Capacidade em 
Inteligência e Operações

APD, em parceria com o RENAI e a Secretaria de Desenvolvimento e Compe��vidade Industrial do MDIC e a 
APEX Brasil, dispõe de acesso às informações de projetos greenfield anunciados no Brasil e 
indica�vos de potenciais projetos (investor signals) sem custos.  

 Processos Principais entregas Status

APD foi inserida na Lei do Paraná Compe��vo, sendo co-gestora com a SEFA na gestão do Programa

Novo modelo de atuação em parceria com a CAEC e CRE da SEFA e CDE da SEPL/SEDE
Criada a rede de agentes de promoção de inves�mentos para disseminar, atender e levar inves�mentos para o 
interior

Avaliar e Monitorar a Oferta e a 
Demanda em Inves�mento Direto

Monitoramento periódico realizado em parceria com a APEX e RENAI (MDIC) no rastreamento de anuncios de 
projetos de inves�mento. Pendente a implantação de ferramentas adicionais de inteligência

Organizar o Esforço de Promover o 
Paraná

APD posicionada na liderança do esforço de promoção do Paraná, atuando em parceria com o Governo e 
en�dades do estado (FIEP, OCEPAR, SEBRAE, Prefeituras)

Prestar Assessoria Técnica e Econômica
APD responsável pela emissão de pareceres econômicos nos pleitos do Paraná Compe��vo, Créditos de ICMS e 
Regime Especial, assessorando demais Secretarias

Construir Inteligência Setorial e 
Empresarial

Ferramentas de inteligência setorial em uso como tableau para análises econômicas regionais e setoriais

Executar a Governanca em 
Desenvolvimento Econômico e Atração 
de Inves�mentos

FIGURA 8 - METAS PARA PESSOAS E INFRAESTRUTURA

FIGURA 9 - METAS PARA PROCESSOS
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A atuação da APD em 2018 seguiram o plano de trabalho contratado pelo Governo do Paraná nas atividades 
de promoção, prospecção e inteligência empresarial, bem como contratos de prestação de serviços de asses-
soria e apoio empresarial estabelecidos com o mercado. As principais atividades são descritas nas sessões a 
seguir, iniciando pela evolução da estratégia do Paraná frente a seus competidores. 

6. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2014-2015 2016-2017 2018-2019

Focos de Atuação Principais entregas Status
Coordenar o Desenvolvimento de 
Econômico e Atração de
 Inves�mentos

Lançadas 28 inicia�vas com foco em Desenvolvimento Econômico e 45 inicia�vas com foco em Atração de 
Inves�mentos conforme Plano de Trabalho aprovado pela SEPL

Desenvolvidas estratégias setoriais para 4 setores e estratégias para 15 municípios/regiões.

Realizadas ações de promoção no Paraná, no Brasil e no exterior com foco nos setores alvo, além de fortaleci-
mento das ações de promoção digital através de novo site e nova presença nas mídias sociais corpora�vas

Lançados produtos e serviços para o setor público e privado. Oportunidades para ampliação do por�olio 
iden�ficadas.
Realizadas contatos e visitas de a�ercare, iden�ficando proa�vamente necessidades e acompanhando a 
execução de projetos, em parceria com a CAEC (SEFA)

Gestão do Paraná Compe��vo sendo realizada em parceria com SEFA, SEPL e SEDE com reuniões períodicas

Lançadas campanhas de promoção (Valor Econômico/Estadão/Financial Times), eventos e novas mídias em 5 
idiomas com foco nos setores alvo e nas vantagens compe��vas do Paraná

Atraídos 6 projetos de visibilidade e impacto, adensando cadeias e fortalecendo a imagem do Paraná

Assinados mais de 15 MOUs com agencias, governos e organizações como Investe Chile, Investe Reino Unido, 
Investe Coreia, Investe Japão, Federação das Indústrias do Paraná, Confederação das Indústrias da Índia. 
Colaboradores foram treinados no Japão e Vietna em parceria com JETRO/JAICA. Analisada oportunidade de 
inserção do Paraná no Programa de Cadeias Globais de Valor da OECD com foco em Transformação Produ�va. 
APD inserida no board execu�vo da associação mundial das agências de promoção de inves�mentos
Atuação proa�va em policy advocacy junto ao Governo corrigindo distorções ou melhorando a oferta do 
estado

Desenvolver Estratégias Setoriais e 
Regionais de Atração de
 Inves�mentos

Promover a�vamente o Paraná e 
seus municípios como des�no de 
inves�mentos

Oferecer serviços de assessoria, 
consultoria e desenvolvimento

Assis�r inves�mentos instalados

Realizar a Gestão do Paraná 
Compe��vo
Desenvolver a Estratégia de 
Marke�ng e Promoção do Paraná
Atrair inves�mentos de visibilidade e 
impacto

Estabelecer parcerias e intercâmbios 
com outras organizações

Melhorar a Oferta do Estado

FIGURA 10 - METAS PARA FOCOS DE ATUAÇÃO
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O PMAI - Programa Municipal de Atração de Investimentos - foi criado pela APD em 2014 para atender 
aos municípios paranaenses de forma personalizada. Além de aumentar a segurança para o investidor, o Pro-
grama auxilia na melhoria do ambiente de negócios do município e na sua gestão, tornando-o mais atrativo e 
eficiente.

O PMAI é executado em 2 etapas, transformando a maneira de atrair investimentos, resultando em um diag-
nóstico amplo, governança integrada e um plano de prospecção efetivo. A primeira etapa, que é o planeja-
mento para o desenvolvimento econômico, inicia-se com a elaboração do diagnóstico socioeconômico do 
município. Após isso, é feito o mapeamento de demandas e gargalos por meio de oficinas para a promoção 
do desenvolvimento econômico sustentado do município. Por último, desenha-se o projeto para a promoção 
do desenvolvimento econômico sustentado. Já na segunda etapa é feita, com base nos resultados do mapea-
mento, a seleção dos setores prioritários e a estruturação da proposta de valor, seguida do mapeamento das 
cadeias produtivas, definição das vocações econômicas do município e da estratégia para atração de novos 
investimentos empresariais. Por último, é organizado e entregue o Plano Estruturado de Prospecção.

Entre 2014 e 2017 o PMAI foi contratado por Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, São 
José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Umuarama e União da Vitória. Em 2018, o PMAI apresentou uma grande 
expansão, com a assinatura de contratos por Apucarana, Araucária, Campo Largo e Turvo. Já estão em anda-
mento negociações com os seguintes municípios: Bituruna, Carlópolis, Castro, Foz do Iguaçu, General Carnei-
ro, Paranavaí, Piraquara, Pitanga, Quatro Barras, Rio Negro e Toledo. O mapa a seguir mostra os municípios 
atendidos pelo PMAI.

FIGURA 11 - MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PMAI

A APD atua proativamente no monitoramento e melhora do ambiente de investimentos através do atendi-
mento a empresas e setores e sua interface junto aos orgãos formadores de políticas e na preparação da ofer-
ta das localidades para empresas e investidores, através dos programas PMAI e Distritos Industriais.

Ainda não atendido

6.1.1.1 PROGRAMA MUNICIPAL PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

6.1.1 AMBIENTE DE INVESTIMENTOS

6.1 ATIVIDADES TÉCNICAS
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Além disso, o Programa (PMAI) gerou desde 2016 contratos da ordem de R$ 1,56 milhões até dezembro de 
2018 e receitas em 2018 de R$ 265,414, tornando-se uma grande fonte de receitas para a Agência.

Em 2018 foram realizadas 49 reuniões, oficinas ou eventos do programa. Esses encontros estão se consoli-
dando como uma das principais fontes de interação da APD. Há uma tendência de intensificação destas ativi-
dades, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Agendas PMAI 2018
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Para facilitar a comunicação com o público estran-
geiro, também em 2018 foi produzido um sumário 
executivo em inglês do PMAI. Este material de di-
vulgação tem sido distribuído nos eventos inter-
nacionais que a Agência participou recentemente, 
como a CIFIT (Feira Internacional da China para o 
Investimento e Comércio) em Xiamen, na China, e 
o Conclave Índia-América Latina & Caribe em San-
tiago, em Santiago, no Chile.

Em 2018 o PMAI evoluiu para um novo patamar: foi 
firmada uma parceria com a Paraná Projetos para 
elaborar um plano de desenvolvimento produtivo 
integrado da região do Vale do Ivaí. Foi executado 
um diagnóstico econômico e realizados diversos 
eventos, que culminarão em propostas a serem de-
senvolvidas e executadas pela AMUVI (Associação 
dos Municípios do Vale do Ivaí) em 2019.

mentos privados no Brasil estavam desacreditados.  É 
neste ambiente de parceria que estamos conectados 
com o mercado, incentivando e criando ambiente fa-
vorável para atração de indústrias no município de São 
José dos Pinhais”.

“Estivemos durante estes últimos 24 meses trabalhan-
do com uma parceira muito importante para o contex-
to econômico municipal, que foi a Agência Paraná de 
Desenvolvimento.

Através de alinhamentos estruturais pudemos identi-
ficar ao longo deste período o quanto a cidade poderia 
criar e estabelecer metas de crescimento reais, propor-
cionando o aumento da arrecadação e também novos 
postos de trabalho, em um momento que os investi-

Giam Carlo Domingos 
Celli – Secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo 
de São José dos Pinhais
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Foi selecionada uma amostra de 7 municípios de várias regiões do estado e 
diferentes portes: Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Londrina, Parana-
guá, Pato Branco, Pinhais e Umuarama. Além das visitas aos locais onde estão 
instalados os distritos industriais, foi aplicado um questionário aos secretários 
e técnicos da secretaria responsável pela área industrial no município. Esse 
levantamento ajudará a assessorar potenciais investidores na escolha da me-
lhor localização para sua empresa. Também existe a possibilidade de que esse 
levantamento sirva de subsídio para a implementação de políticas públicas 
voltadas à revitalização das áreas industriais e da inserção delas em um con-
texto de indústria 4.0.

Apesar de não haver claramente uma diretriz de política setorial por parte do Estado, a APD sempre buscou 
atuar em setores chave dentro da economia paranaense, selecionados a partir de aspectos econômicos e ten-
dências mundiais decorrentes da evolução das rotas tecnológicas traçadas em âmbito global. Esses são os 
setores escolhidos por sua capacidade de gerar agregação de valor e inovação, dinamizando e trazendo novas 
rotas de desenvolvimento para a economia paranaense:

6.1.1.2 LEVANTAMENTO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

6.1.2 POLÍTICAS SETORIAIS

Foco na prospecção de negócios voltados a energias renováveis (solar, eólica, biogás e elétrica) tendo como resultado 
investimentos em parques de energia solar no município de Palmeira e outros projetos em andamento.
Estratégia: redefiniçao de marcos legais votados à questão fiscal, que aumentam a percepção de melhoria do ambiente de 
negócios no Paraná, sendo exemplo os decretos 11538/2018 e 10202/2018.

energia

O Paraná está se consolidando como a segundo maior parque automotivo do país, tendo sido criado um ambiente favorável para o 
desenvolvimento de projetos voltados ao adensamento da cadeia produtiva local.
Estratégia: realização de estudo com base na escala de produção, sendo feita uma análise setorial para identificar empresas com porte 
que justificasse os investimentos e posteriormente prospecção ativa dessas empresas em outros estados para investirem no Paraná.

automotivo e transporte

A área de E-Commerce foi a grande impulsionadora da atração de novos negócios na área de TIC para o Paraná, privilegiado por sua 
localização estratégica junto aos mercados do Sul e Sudeste.
Estratégia: através do trabalho conjunto de empresas, governo (Secretaria de Fazenda) e APD foi desenvolvido um pacote de incenti-
vos fiscais voltados especificamente para a atividade, colocando o Paraná em condições de igualdade competitiva com outros Estados.

tic e economia digital

As vantagens comparativas do Paraná no setor agrícola facilitaram a implementação de estratégias de prospecção ativa para o 
setor (o mais representativo na carteira de investimentos do estado), resultando na consolidação de sua liderança e na atração de 
projetos no setor de Biotecnologia.
Estratégia: criação de arranjos fiscais para utilização de créditos tributários e atração de empresas chave do setor de Biotecnologia.

agroindústria e biotecnologia

Forte atuação na prospecção internacional, participando de feiras realizadas em países como Coreia e Índia, que são referência 
no setor e detentores de tecnologias e patentes de medicamentos e cosméticos.
Estratégia: Estabelecimento de acordos de cooperação entre órgãos governamentais dos países e o estado do Paraná, com 
prospecção ativa de negócios voltados a estes setores.

life sciences
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A escolha deste número limitado de setores permitiu criar gradualmente condições favoráveis para a implan-
tação de projetos estratégicos de interesse do Paraná.

6.1.3 RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

Além dos eventos organizados com instituições parceiras, também houve interação através de reuniões e 
trabalhos conjuntos com diversas instituições, como Cinde Costa Rica, consulado da Rússia, APEX, Câmara 
de Comércio Brasil-China, Codem, Fecomercio e Fiep.

Durante o ano de 2018 a APD procurou construir acordos de cooperação com governos e instituições nacio-
nais, estrangeiros e multilaterais. Foram assinados MoU com as seguintes instituições:

FIGURA 13 - APD MEMBRO DO COMITÊ EXECUTIVO DA WAIPA

• InvestChile.

• CII (Confederation of Indian Industry - 
Confederação da Indústria Indiana);

• UK Department for International Trade 
(Departamento de Comércio Internacional do Rei-
no Unido)

• FIEP (FIEP - Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná);
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A APD também participou de diversos eventos ligados à atração de investimentos organizados por outras 
instituições:

• Smart City (Expo Curitiba);

• Conferência de Cooperação Econômica 
Coreia-Brasil (KOTRA, São Paulo);

• Recepção à CINDE, a agência de desenvol-
vimento da Costa Rica (FIEP, Curitiba);

• Recepção aos parlamentares da província 
de Jiangsu, na China (ALEP, Curitiba);

• Almoço Empresarial (ITALOCAM, Curiti-
ba);

• Brazil Investment Forum (APEX, São Pau-
lo);

• CEOs & Chairpersons de 2018 (AMCHAM, 
Curitiba);

• Recepção aos prefeitos da região do Vale 
do Ivaí (SEPLA, Curitiba);

• Recepção à missão belga (FIEP, Curitiba);

• Participação no ZICOSUR (Palácio Iguaçu, 
Curitiba);

• Recepção ao Embaixador do Chile (Palácio 
Iguaçu, Curitiba);

• Semana Empresarial (Prefeitura, Campo 
Largo);

• Roda de Conversa sobre ODS (SEDU, Curi-
tiba).

6.1.4 MARKETING E EVENTOS

Para apresentar o Paraná como uma alternativa interessante para os investidores, a APD organizou (isolada-
mente ou em cooperação com instituições parceiras) diversos eventos:

• Roadshow Paranaense de Investimentos (Ponta Grossa, União da Vitória, Umuarama, Palmeira);

• Parana Investment Meeting (Curitiba, com lançamento de caderno do Jornal Valor Econômico fazen-
do um diagnóstico do ambiente de investimentos paranaense);

• Workshop Investimentos para Inovação na Indústria e Bússola da Inovação (Curitiba);

• Fórum de Investimentos Paraná (Curitiba)

• Capacitação de Gestores de Atração de Investimentos.
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A gestão da APD baseia-se no conceito de Inteli-
gência Corporativa, objetivando o desenvolvimen-
to de uma equipe de alta performance.

Na definição dos processos internos foram usados 
os seguintes conceitos e parâmetros:

• Estruturação como peça fundamental;

• Estruturação de ações de inteligência, com 
equipe dedicada a Inteligência de Mercado;

• Estruturação da área de Inteligência Em-
presarial com foco visionário, inovador e conscien-
te, visando antecipação que crie vantagem compe-
titiva no mercado;

• Informações coletadas e conhecimentos 
gerados no ambiente externo associados à análise 
dos profissionais;

• Utilização de novas ferramentas acompa-
nhada por uma política de incentivo;

• Uso de ferramentas de TIC bem estrutura-
das e utilizadas de forma integrada;

• Ferramentas sofisticadas para apoiar a In-
teligência de Mercado, tanto em termos de criativi-
dade e inovação (Gestão do Conhecimento) quanto 
em Business Intelligence (Inteligência Competiti-
va).

Também são importantes os seguintes instrumen-
tos de apoio

• Inteligência Estratégica (Visão de Futuro);

• Inteligência Tática (detalhamento);

• Inteligência Operacional (operacionaliza-
ção, apoio a inteligência tática e estratégica).

A gestão por Inteligência de Mercado utiliza-se de 
oito inteligências:

• Inteligência Empresarial e Inteligência Es-
tratégica;

• Inteligência Antecipativa;

• Inteligência Competitiva;

• Inteligência Humana;

• Inteligência Financeira;

• Inteligência Tecnológica;

• Inteligência de Marketing;

• Inteligência de Vendas.

O processo de prospecção de empresas da APD 
tem duas formas de ação: reativa e proativa. Na for-
ma reativa, um dos mais poderosos instrumentos 
disponíveis é o programa paranaense de incentivos 
fiscais denominado Programa Paraná Competitivo. O 
Decreto 6434/2017 tornou a APD parte constitu-
tiva do Programa, fazendo com que a Agência te-
nha um papel bastante ativo junto às empresas que 
requerem o incentivo.

Por outro lado, a forma proativa demanda os maio-
res investimentos da APD, tanto em termos de re-
cursos humanos quanto financeiros, colocando à 
prova toda a capacidade de inteligência comercial 
da Agência. Os resultados são alcançados predo-
minantemente no longo prazo, sendo a atuação por 
meio de mecanismos de atração de investimentos 
mais complexos e sofisticados, exigindo a constru-
ção de relacionamentos baseados em competência 
técnica e comportamental. Os meios para se atingir 
os objetivos de uma prospecção proativa são a par-

6.1.6 PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS

6.1.5 INTELIGÊNCIA CORPORATIVA
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ticipação em missões comerciais, feiras ligadas ao setor de investimentos, reuniões de negócios com parcei-
ros estratégicos, indicação por parte de terceiros e aproveitamento de projetos vinculados às empresas que 
buscam incentivos fiscais.

O resultado dessas duas formas de atuação da Agência pode ser mensurado pelos seguintes números:

PROSPECÇÃO
REATIVA

Quantidade de projetos

Valor dos investimentos

Empregos gerados

2013-2018

229

R$ 14,99 bilhões

39.749

PROSPECÇÃO
PROATIVA

Quantidade de projetos

Valor dos investimentos

2018

12

R$ 12,42 bilhões

O período de 2015 a 2018 foi marcado pelo grande crescimento da eficiência operacional da APD, como de-
monstra o gráfico a seguir.

FIGURA 12 - EVOLUÇÃO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA PROSPECÇÃO
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6.1.7 NEGOCIAÇÃO (PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO)

O Programa Paraná Competitivo é um dos princi-
pais atrativos para investimentos no Paraná. Por 
meio de benefícios bem estruturados e sustenta-
dos por lei, o Programa apoia tanto o novo inves-
tidor quanto empresas já estabelecidas que pre-
tendam expandir seus negócios. O programa foi 
criado no início de 2011 para reinserir o Paraná na 
agenda dos investimentos locais, nacionais e inter-
nacionais. Contempla uma série de medidas, como 
a dilação de prazos para recolhimento do ICMS, 
incentivos para melhoria da infraestrutura, comér-
cio exterior, desburocratização e de capacitação 
profissional, com objetivo de tornar o estado mais 
atrativo para novos empreendimentos produtivos 
que gerem emprego, renda, riqueza e desenvolvi-
mento sustentável.

A APD é a maior aliada do investidor para ter aces-
so aos meios e informações para utilizar esses in-
centivos, sendo desde 2017 responsável por fazer 
a primeira análise dos projetos apresentados pelas 
empresas.

Os incentivos pleiteados são avaliados de forma 
técnica pela APD, a partir de um relatório redigido 
pela própria empresa requerente. Na análise, são 
consideradas as prioridades do estado em relação 
ao tipo do investimento, setor econômico, número 

de empregos gerados, impactos econômicos, so-
ciais e de meio ambiente, adensamento da cadeia 
produtiva e grau de inovação. Após a avaliação téc-
nica da APD, o processo passa então para análise 
da Secretaria de Estado da Fazenda, onde é decidi-
da a concessão ou não dos incentivos, bem como o 
prazo e a carência.
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TIPO DE
ATENDIMENTO

Orientação/atendimento geral

Atendimento por telefone

Atendimentos presenciais

Processos protocolados

Relatórios técnicos emitidos

Encaminhamentos via ofício

QUANTIDADE

233

90

35

66

56

54

Aéreo

Aftercare 

Agroindustrial

Automotivo

E-commerce

Eletromagnético

Logística

Madeira

Material Mecânico

P&G

Plástico

Químico

Têxtil

TIC

Vidros

Energia

SETOR ATENDIMENTOS

2

2

7

24

1

11

5

1

1

2

1

3

2

1

2

1

6.1.8 ACOMPANHAMENTO

Como reconhecimento pela sua relevância na 
construção dos novos empreendimentos, a APD foi 
convidada a participar da inauguração das novas 
unidades produtivas da Bematech Totvs e Becton 
Dickinson.

Dentro do processo chamado Aftercare, a APD 
continua interagindo com empresas que já fizeram 
investimentos no Paraná. Muitas vezes esses con-
tatos geram novos projetos para o estado.

Empresas que ainda não estão instaladas no Para-
ná também procuram a APD como fonte natural 
de informações e assessoria para suas tomadas de 
decisão.

“O trabalho da APD e seus profissionais, foi decisivo 
para concretização dos investimentos da fábrica da 
BD no Paraná. Os profissionais engajados, qualificados 
e compromissados na busca de soluções na interlocu-
ção com os agentes públicos do estado foram diferen-
ciais importantes. Sem dúvida a APD contribui forte-
mente para o desenvolvimento econômico e produtivo 
do Estado.”

A área de gestão da APD, sob a supervisão da Di-
retoria Executiva, compreende as áreas jurídica e 
administrativa (administrativo, financeiro e recur-
sos humanos).

Na área de gestão e controle, vários avanços foram 
concretizados nesse ano na regularização e melho-
ria de processos, na redução de custos, melhoria 

Walban Damasceno de 
Souza – Diretor de Negó-
cios Corporativos e Rela-
ções Governamentais da 
Becton Dickinson

6.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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6.1.8 ACOMPANHAMENTO

6.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

do planejamento financeiro e orçamentário e nos 
mecanismos de controle e governança da agência. 

Do ponto de gestão financeira e orçamentária, 
a gestão administrativa atual, juntamente com a 
equipe oriunda do processo seletivo, estabeleceu 
novos procedimentos para a venda de serviços ao 
mercado, acelerou a geração de receitas indepen-
dentes e otimizou contratos, gastos e o fluxos de 
caixa, originando reservas e segurança financeira 
necessárias para a efetiva operação da agência, eli-
minando o risco de atrasos, pagamento de multas e 
juros como já ocorreram no passado. Também fo-
ram realizadas iniciativas de contínua redução de 
custos, elevação do nível de compliance da agência, 
reduzindo drasticamente os riscos de erros ou irre-
gularidades nos processos de aquisições e serviços, 

Em relação a gestão de pessoas, o processo seletivo 
público iniciado em 2015 e finalizado em 2017, per-
mitiu a contratação no início de 2018 de novos co-
laboradores, viabilizando pela primeira vez desde 
a fundação da agência em 2012 a substituição de 
empregados ocupantes de cargos de confiança por 
um quadro permanente da Agência. Dando conti-
nuidade a esse processo, já foi formalizado ainda 
em 2018 o pedido para a efetivação de mais quatro 
contratações. Isso demonstra a adequação da en-
tidade às determinações dos entes fiscalizadores, 
buscando, a proporcionalidade ideal e necessária 
entre “comissionados/em confiança” e “efetivos”.

Também foram realizados vários treinamentos 
específicos para cada área envolvendo na área 
administrativa gestão de projetos, gestão de lici-
tações, gestão de projetos, planejamento e gestão 
de processos. Na área técnica foram realizados 
treinamentos em promoção, atração e facilitação 
de investimentos, desenvolvimento de distritos in-
dustriais e desenvolvimento econômico.

Na área jurídica, importantes conquistas foram 
obtidas através da proatividade e qualidade da 
assessoria jurídica apresentando soluções defini-
tivas a apontamentos históricos dos órgãos fiscali-
zadores. Prova disso, foi a diminuição evidente de 

apontamentos com ressalvas e irregularidades nos 
processos de prestação de contas anuais do Tribu-
nas de Contas, com gradativa e concreta melhoria 
desde de 2015 até 2018.

No tocante a governança, melhorias foram imple-
mentadas na estrutura legal e regulatória que re-
gem a operação da agência e na interface com o 
Governo e outras organizações similares no esta-
do.  Foi aprovado pelo Conselho de Administração/
CAD em 20/02/2018 o novo Regimento Interno e 
promulgada a nova lei da APD em 05/04/2018, re-
gularizando fragilidades e inconsistências presen-
tes desde a constituição da agência. Como resulta-
do, todo o regramento interno da entidade deve ser 
atualizado, garantindo melhor gestão e alinhamen-
to entre as esferas internas e externas de decisão e 
gestão. Com o apoio da Secretaria de Planejamen-
to, a liderança da APD também teve a iniciativa de 
criar um grupo executivo e jurídico unindo os prin-
cipais serviços sociais autônomos (SSA) do Paraná 
para debater e propor novos marcos legais a fim de 
endereçar problemas comuns a todos os SSAs. Em 
2018 foram obtidas importantes vitórias coletivas 
no entendimento do Governo do Estado e dos ór-
gãos de fiscalização sobre esse tipo de organização 
e seu vínculo com o estado.
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A retrospectiva do ano de 2018 e da evolução da Agência durante a atual gestão demonstra o progresso e en-
tregas em decorrência da reestruturação e ampliação feitas. Apesar do progresso, a Agência possui algumas 
desvantagens em relações à seus competidores principalmente estados brasileiros próximos ao Paraná que 
exigem a continuação da estruturação da agência em termos de tamanho da operação e internamente, em 
termos de melhoria de sistemas, sistemas de inteligência, ampliação da equipe de atendimento a investidores 
e um reposicionamento estratégico neste momento em que o Brasil está entrando no ciclo de expansão eco-
nômica. Desta forma, o quadro abaixo aponta algumas iniciativas que devem ser continuadas ou estabeleci-
das para garantir que a APD continue neste processo de expansão e consolidação do seu espaço do mercado 
de atração de investimentos.

FIGURA 13 - VISÃO 2020

Visão 2020 Principais entregas até 2018 Ações necessárias até 2020 Status

Ambiente de Inves�mento 
Compe��vo

Paraná Compe��vo melhorado, alguns ajustes fiscais 
realizados. Em alguns setores os fatores de compe��vidade 
do estado se sobrepõe ao incen�vo fiscal (mão de obra, 
infraestrutura, localização estratégica, base de fornecedores)

Custo de mão-de-obra em alguns setores reduzem 
atra�vidade do Paraná. Demora na resposta a inves�dores  é 
um dos principais pontos fracos do Paraná. Necessidade de 
reavaliar a compe��vidade do programa de incen�vos do 
estado após o processo de covalidação do CONFAZ. 
Modernizar o modelo de incen�vos do Paraná Compe��vo 
com foco em inovação e indústrias de futuro. 

Estratégias Inteligentes de 
Transformação Econômica

Avaliado o Programa PTPR da OCDE para implantação no 
Paraná u�lizando a metodologia da OCDE para tranformação 
produ�va e inserção em cadeias globais de valor. Oferta da 
OCDE com apoio do Governo Federal disponível para 
implantação mediante inves�mento, programa não 
implantado.

Ausência de polí�ca estruturada de desenvolvimento do 
estado. Redefenir os setores e subsetores prioritários para 
atrair e desenvolver novas indústrias no estado (upgrade 
produ�vo). Avaliar setores estratégicos sendo impactos por 
tendências globais de mudança tecnológica (automo�vo, 
máquinas e equipamentos, energias renováveis, alimentos)

Marca e Oferta do PR 
reconhecidas Internacionalmente

Paraná e APD inseridos em rankings internacionais. Marca e 
reputação destacada através dos diversos prêmios ob�dos. 
Ações de co-branding e parcerias estratégicas realizadas. 

Con�nuidade do evento PIM (Paraná Investment Mee�ng) 
com novas edições mais comerciais e ocorrendo em centros 
de negócios onde há concentração de empresas e indústrias 
alvo

Excelência na Captação e 
Retenção de Inves�mentos

Processos de atração de inves�mentos redesenhados e 
serviço de atendimento e facilitação de inves�dores 
premiado e de alto nível (com base em pesquisa de feedback 
de clientes). 

Atualização do Programa Paraná Compe��vo necessária para 
fortalecer capacidade de atração em setores prioritários.  
Porém, em virtude da incerteza da con�nuidade da 
disponibilidade desses serviços às agências  e da demora 
entre a publicação da informação pelos parceiros e 
recebimento pela agência, a Diretoria Execu�va recomenda 
que seja adquirido a mesma solução de inteligência u�lizadas 
pela APEX e MDIC. Necessidade de fortaceler o processo de 
A�erCare

Novas Indústrias e 
Empreendimentos 
 intensivos em conhecimento 
produ�vo instalados no PR

Conquistados projetos relevantes. Realizado esforço de 
manutenção de projetos e operações intensivas em 
conhecimento (por exemplo VW, Faurecia, SIG Combibloc,  
Aker Solu�ons, etc.)

Elaborar oferta com foco em centros de P&D u�lizando a rede 
SEPARTEC e a Lei de Inovação do Paraná. Desenvolver a oferta 
para o setor de serviços empresariais, incluindo infraestrutura. 
Fortalecer os ecossistemas de TIC do estado.

7. DIRECIONAMENTO FUTURO
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5.  Balanço Patrimonial (Art 11 - III - Balanço Patrimonial)



Saldo em 31/12/2018 Saldo em 31/12/2017

   ATIVO CIRCULANTE 1.571.765,68 1.162.331,67

      CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.428.822,52 1.143.648,69

         BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 5.976,75

              Banco do Brasil S.A - Processo Seletivo 0,00 5.976,75

         APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.428.822,52 1.137.671,94

              Banco do Brasil S.A 1.140.887,19 976.088,12

              Banco do Brasil S.A - PMAI 287.935,33 161.583,82

      DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 142.943,16 18.682,98

         ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A TERCEIROS 11.943,16 13.275,80

              Férias - Adiantamento 11.943,16 13.275,80

         CLIENTES A RECEBER 131.000,00 0,00

              Município de Turvo - PR 10.000,00 0,00

              Inst. Desenv. Pesq. e Planejamento 21.000,00 0,00

              Município de Ponta Grossa 100.000,00 0,00

         OUTROS CRÉDITOS 0,00 5.407,18

              Prestação de Contas - Eventos 0,00 5.407,18

   ATIVO NÃO CIRCULANTE 160.140,57 188.977,47

      IMOBILIZADO 160.140,57 188.977,47

         BENS MÓVEIS 294.752,68 283.883,84

              Aparelhos e Utensilios Domesticos 12.252,01 12.252,01

              Equipamentos de Processamento de Dados 106.430,71 95.561,87

              Maquinas, Instalações e Utensilios de Escritorio 1.006,00 1.006,00

              Mobiliário em Geral 170.883,96 170.883,96

              Equipamentos de Audio, Video e Fotos 4.180,00 4.180,00

         (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -134.612,11 -94.906,37 

              Depreciação -134.612,11 -94.906,37 

   TOTAL DO ATIVO 1.731.906,25 1.351.309,14

A T I V O

B A L A N Ç O   P A T R I M O N I A L

Valores Expressos em Reais (R$)



P A S S I V O   E   P A T R I M Ô N I O   L Í Q U I D O

Saldo em 31/12/2018 Saldo em 31/12/2017

   PASSIVO CIRCULANTE 435.841,46 332.975,58

      OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP 377.199,18 265.907,47

         PESSOAL A PAGAR 377.199,18 265.907,47

              Salários, Honorários, e Jetons a Pagar 60.303,56 0,00

              Provisão de Férias e Encargos 247.803,50 205.119,29

              INSS a Recolher 54.252,69 49.330,39

              FGTS a Recolher 12.603,69 9.588,12

              PIS Folha de Pagamento a Recolher 2.083,07 1.854,19

              PIS a Recolher 21,34 2,16

              COFINS  a Recolher 98,50 9,99

              CSLL a Recolher 32,83 3,33

      FORNECEDORES CONTAS A PAGAR 0,00 7.033,65

         FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP 0,00 7.033,65

              Créditos a Reembolsar 0,00 0,00

              Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Para 0,00 837,00

              Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicaçã 0,00 0,00

              Qualiinfo Informatica LTDA-ME 0,00 422,44

              Suncard Com Art Pers Em Cracha 0,00 0,00

              Mosson Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 0,00 0,00

              Pontual Serviços Terceirizados LTDA 0,00 0,00

              VB Comércio de Produtos 0,00 152,21

              Sapore S.A. 0,00 5.622,00

      OBRIGAÇÕES FISCAIS 58.642,28 54.057,71

         OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP 58.642,28 54.057,71

              ISS Retido na Fonte s/ Serviço de Terceiros 3.465,00 0,00

              IRRF s/ Salários e Honorários Jetons 54.843,54 50.917,72

              IRRF s/ Prestação Serviço de Terceiros 32,83 4,99

              INSS Retido Serviços Prestados Pessoa Juridica 300,91 0,00

              ISS S/Faturamento 0,00 3.135,00

      DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 5.976,75

         PREVISÃO AQUISIÇÃO NOVOS BENS IMOBILIZADO 0,00 0,00

              Previsão Aquisição Novos Bens Imobilizado 0,00 0,00

         PROCESSO SELETIVO 0,00 5.976,75

              Processo Seletivo 0,00 5.976,75



   PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.296.064,79 1.018.333,56

      PATRIMÔNIO SOCIAL 1.296.064,79 1.018.333,56

         PATRIMÔNIO SOCIAL 1.296.064,79 1.018.333,56

              Superavit ou Déficit do Exercício 277.731,23 294.619,07

              Superavit ou Déficit de Exercícios Anteriores 1.018.333,56 723.714,49

   TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.731.906,25 1.351.309,14

PLANNING CONTADORES SS-CNPJ 09.160.134/0001-44

CONTADOR: JOSÉ EURIDES BORGES FILHO - CRC/PR 032766/O-6

AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO-APD - C.N.P.J.   17.269.926/0001-80

PRESIDENTE:  JOSE EDUARDO BEKIN - CPF 099.429.538-33



6.  Demonstrativo dos Resultados - DRE (Art 11 - IV - Demonstração do resultado )



Período de Período de

01/01/2018 a 31/12/2018 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 4.021.215,36 3.884.513,92

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -13.540,00 -6.755,25 

   IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS -13.540,00 -6.755,25 

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 4.007.675,36 3.877.758,67

(=) SUPERÁVIT BRUTO 4.007.675,36 3.877.758,67

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS -3.777.487,69 -3.622.450,56 

   ADMINISTRATIVAS -3.769.752,01 -3.612.989,66 

   DESPESAS FINANCEIRAS -7.735,68 -9.460,90 

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LIQUIDO 230.187,67 255.308,11

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 47.543,56 39.310,96

   OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 47.543,56 39.310,96

RESULTADO ANTES DA CS E IR 277.731,23 294.619,07

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,00 0,00

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 0,00 0,00

(=) SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCICIO 277.731,23 294.619,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e

em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

PLANNING CONTADORES SS-CNPJ 09.160.134/0001-44

CONTADOR: JOSÉ EURIDES BORGES FILHO - CRC/PR 032766/O-6

AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO-APD - C.N.P.J.   17.269.926/0001-80

PRESIDENTE:  JOSE EDUARDO BEKIN - CPF 099.429.538-33

Curitiba (PR), 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores Expressos em Reais (R$)



7.  Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (Art 11 - V - Demonstração do fluxo de ca)



C.N.P.J.   17.269.926/0001-80

2018 2017

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.937.758,92                       3.929.801,63                                                                                                     

RECEITAS CORRENTES 3.890.215,36                       3.884.513,92                                                                                                     

       RECEITAS DE SERVIÇOS 3.890.215,36                       3.884.513,92                                                                                                     

      APORTES DO GOVERNO DO ESTADO 3.890.215,36                       3.884.513,92                                                                                                     

                Aportes do Governo do Estado do Paraná 3.750.415,36                       3.750.000,00                                                                                                     

                Serviços de Assessoria e Consultoria 139.800,00                           134.513,92                                                                                                         

OUTRAS RECEITAS 47.543,56                             45.287,71                                                                                                           

                Descontos Financeiros Recebidos 12.198,43                             756,07                                                                                                                 

                Rendimento Aplicações Financeiras Banco do Brasil 34.752,31                             37.252,07                                                                                                           

                Outras Receitas Diversas 592,82                                   7.279,57                                                                                                             

DESPESAS

      PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.652.585,09                       3.682.090,87                                                                                                     

                Remuneracao a Pessoal 1.936.193,26                       2.085.978,46                                                                                                     

                Encargos Patronais 593.985,37                           606.996,75                                                                                                         

                Beneficios a Pessoal 167.508,03                           148.301,78                                                                                                         

                Uso de Bens, Servicos e Consumo e de Capital Fixo 916.184,34                           726.333,85                                                                                                         

                Tributaria 27.845,25                             13.081,15                                                                                                           

                Aquisições para o Imobilizado 10.868,84                             101.398,88                                                                                                         

INCORPORACAO DE PASSIVOS

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 285.173,83                           247.710,76                                                                                                         

APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO

Geracao Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa 285.173,83 247.710,76

Saldo inicial 1.143.648,69 895.937,93

SALDO FINAL 1.428.822,52 1.143.648,69

SOMA 3.937.758,92                       3.929.801,63                                                                                                     

DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.143.648,69                       895.937,93                                                                                                         

TOTAL 5.081.407,61                       4.825.739,56                                                                                                     
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES EM 31/12/2018



8.  Dem



C.N.P.J.   17.269.926/0001-80

(Valores expressos em R$)

Patrimônio Reserva de Superávit / (Déficit) Total

Social Avaliação Acumulado

SALDOS EM 31/12/2015 (97.269,40)      -                 621.126,29                  523.856,89      

Incorporação de superávit/déficit exercícios de

anteriores ao Patrimônio Social 621.126,29      (621.126,29)                 -                    

Resultado do Exercício de 2016 191.171,97                  191.171,97      

Ajustes Realizados em 2016 8.685,63                      8.685,63          

SALDOS EM 31/12/2016 523.856,89      199.857,60                  723.714,49      

Incorporação de superávit/déficit exercícios de

anteriores ao Patrimônio Social 199.857,60      (199.857,60)                 

Resultado do Exercício de 2017 294.619,07                  294.619,07      

SALDOS EM 31/12/2017 723.714,49      294.619,07                  1.018.333,56  

Incorporação de superávit/déficit exercícios de

anteriores ao Patrimônio Social 294.619,07      (294.619,07)                 

Resultado do Exercício de 2018 277.731,23                  277.731,23      

SALDOS EM 31/12/2018 1.018.333,56  277.731,23                  1.296.064,79  

AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO-APD - C.N.P.J.   17.269.926/0001-80 PLANNING CONTADORES SS-CNPJ 09.160.134/0001-44
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9.  Notas Explicativas (Art 11 - VIII - Notas explicativas às de)



C.N.P.J.   17.269.926/0001-80

   1) OBJETIVO DA ENTIDADE

A AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO - APD é uma Entidade criada pelo Governo do Estado do Paraná, pela Lei - PR nº 17.016, de
16 de dezembro de 2011, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e de natureza de Serviço Social Autonômo para 
administrativo. Órgao de cooperação governamental.

A AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO - APD tem por missão institucional a promoção do desenvolvimento econômico e social do
Estado do Paraná, através da prestação de serviços para atração de investimentos econômicos ao Estado, com ênfase na identificação de oportunidade
de negócios que resultem na conquista de novas empresas e, por consequência, na geração de empregos, na otimização do uso de recursos energéticos
e na modernização tecnológica.

Tem ainda a missão, de identificar as áreas potenciais de investimentos e pensar sobre as soluções que existem para introduzir as mudanças
necessárias, buscando oportunidades de negócios e fornecendo a economia das regiões, com vistas à identidade produtiva de cada um dos muni-
cípios do Estado.

     2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com as diretrizes
contábeis estabelecidas na Lei nº 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, ITG 2002 e suas respectivas atualizações. Valores expressos em reais e 
conjugadas com as Normas de Contabilidade para Entidades Sem Fins Lucrativos.

As demonstrações contábeis incorporam  os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e as Normas Brasileiras
de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em vigor até a data de conclusão da elaboração  das demonstrações contábeis.

    3) ATIVO CIRCULANTE

O valor do Ativo Circulante registrado no final do Exercício de 2018, corresponde a R$ 1.571.765,68. Sendo que, os saldos estão distribuidos com
90,91% na conta de aplicação financeiras em renda fixa e 9,09 % nas contas de demais créditos e valores a receber.

    4) ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADOS

Compõe-se dos registros de bens e direitos necessários à atividade da Entidade. Seus saldos estão registrados ao custo de aquisição. A
depreciação é calculada pelo método linear, à taxa de 10% para moveis e utensílios e 20% para os equipamentos eletrônicos. Os bens registrados
depreciaram até o fim do exercício de 2018, 45,67% dos valores de custo de aquisicao. O valor do custo de aquisição é de R$ 294.752,68.

O valor da Depreciação Acumulada até o final do exercício 2018, é de R$ 134.612,11.

    5) PASSIVO CIRCULANTE

Demonstra os saldo de obrigações provisionadas e não pagas até o encerramento do exercício, composto por 99,09 % de obrigações 
com pessoal, e de 0,91 % de obrigações tributárias.

O valor total do Passivo Circulante no final do Exercício 2018, é de R$ 435.841,46

PLANNING CONTADORES SS-CNPJ 09.160.134/0001-44
CONTADOR: JOSÉ EURIDES BORGES FILHO - CRC/PR 032766/O-6
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10.  Relatório do Controle Interno (Art 11 - IX - Relatório do Controle Inte)



















11.  Relatório do Controle Interno (Art 11 - IX - Anexo 01 - Indicadores Est)









12.  Relatório do Controle Interno (Art 11 - IX - Anexo 02 - Relatório Imobi)









































































































































13.  Relatório do Controle Interno (Art 11 - IX - Anexo 03 - Plano Anual de )

































































14.  Parecer do Controle Interno (Art 11 - X - Parecer Controle Interno - )





15.  Relatório da Controladoria Geral do Estado (Art 11 - XI - Relatório da Controladoria)









































16.  Parecer de Auditores Independentes (Art 11 - XIII - Parecer Auditoria Indepe)





















17.  Parecer do Conselho (Art 11 - XIV - Parecer do Conselho - Not)





18.  Balancete sem encerramento (Art 11 - XV - Balancete do mês dezembro )
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Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 S 1   ATIVO 1.351.309,14 11.583.349,82 11.202.752,71 380.597,11 1.731.906,25 

2 S 1.1   ATIVO CIRCULANTE 1.162.331,67 11.572.480,98 11.163.046,97 409.434,01 1.571.765,68 

3 S 1.1.01   CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.143.648,69 11.091.710,45 10.806.536,62 285.173,83 1.428.822,52 

4 S 1.1.01.01   CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.976,75 7.356.695,15 7.362.671,90 (5.976,75 ) 0,00 

19 1.1.01.01.0001   Caixa 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 

2437 1.1.01.01.0002   Banco do Brasil S.A 0,00 7.187.614,05 7.187.614,05 0,00 0,00 

3395 1.1.01.01.0003   Banco do Brasil S.A - PMAI 0,00 157.081,10 157.081,10 0,00 0,00 

3471 1.1.01.01.0004   Banco do Brasil S.A - Processo 5.976,75 0,00 5.976,75 (5.976,75 ) 0,00 

5 S 1.1.01.02   APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 1.137.671,94 3.735.015,30 3.443.864,72 291.150,58 1.428.822,52 

1147 1.1.01.02.0001   Banco do Brasil S.A 976.088,12 3.590.485,39 3.425.686,32 164.799,07 1.140.887,19 

3404 1.1.01.02.0003   Banco do Brasil S.A - PMAI 161.583,82 144.529,91 18.178,40 126.351,51 287.935,33 

6 S 1.1.03   DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A 18.682,98 480.770,53 356.510,35 124.260,18 142.943,16 

7 S 1.1.03.01   ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A 13.275,80 209.377,71 210.710,35 (1.332,64 ) 11.943,16 

5006 1.1.03.01.0002   13º Salário - Adiantamento 0,00 82.301,43 82.301,43 0,00 0,00 

5007 1.1.03.01.0003   Férias - Adiantamento 13.275,80 96.379,96 97.712,60 (1.332,64 ) 11.943,16 

5005 1.1.03.01.0005   Adiantamentos - Viagens 0,00 30.696,32 30.696,32 0,00 0,00 

3392 S 1.1.03.02   CLIENTES A RECEBER 0,00 270.800,00 139.800,00 131.000,00 131.000,00 

5017 1.1.03.02.0003   Associação Comercial, Industrial e 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 

3470 1.1.03.02.0005   Prefeitura de Umuarama 0,00 44.800,00 44.800,00 0,00 0,00 

3477 1.1.03.02.0006   Prefeitura de Palmeira 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 

5021 1.1.03.02.0007   Municipio de Turvo - PR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

5022 1.1.03.02.0008   Inst. Desenv. Pesq. e Planejamento 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 

5023 1.1.03.02.0009   Municipio de Ponta Grossa 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 

3462 S 1.1.03.03   OUTROS CRÉDITOS 5.407,18 592,82 6.000,00 (5.407,18 ) 0,00 

3463 1.1.03.03.0001   Prestação de Contas - Eventos 5.407,18 592,82 6.000,00 (5.407,18 ) 0,00 

8 S 1.2   ATIVO NÃO CIRCULANTE 188.977,47 10.868,84 39.705,74 (28.836,90 ) 160.140,57 

9 S 1.2.03   IMOBILIZADO 188.977,47 10.868,84 39.705,74 (28.836,90 ) 160.140,57 

10 S 1.2.03.01   BENS MÓVEIS 283.883,84 10.868,84 0,00 10.868,84 294.752,68 

5001 1.2.03.01.0002   Aparelhos e Utensilios Domesticos 12.252,01 0,00 0,00 0,00 12.252,01 

5002 1.2.03.01.0004   Equipamentos de Processamento de 95.561,87 10.868,84 0,00 10.868,84 106.430,71 

5003 1.2.03.01.0005   Maquinas, Instalações e Utensilios de 1.006,00 0,00 0,00 0,00 1.006,00 

1210 1.2.03.01.0006   Mobiliário em Geral 170.883,96 0,00 0,00 0,00 170.883,96 

5004 1.2.03.01.0007   Equipamentos de Audio, Video e 4.180,00 0,00 0,00 0,00 4.180,00 

11 S 1.2.03.03   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (94.906,37 ) 0,00 39.705,74 (39.705,74 ) (134.612,11 )

132 1.2.03.03.0001   Depreciação (94.906,37 ) 0,00 39.705,74 (39.705,74 ) (134.612,11 )
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Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 S 2   PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.351.309,14 3.147.323,02 3.250.188,90 102.865,88 1.454.175,02 

13 S 2.1   PASSIVO CIRCULANTE 332.975,58 2.852.703,95 2.955.569,83 102.865,88 435.841,46 

14 S 2.1.01   OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP 265.907,47 2.448.363,28 2.559.654,99 111.291,71 377.199,18 

15 S 2.1.01.01   PESSOAL A PAGAR 265.907,47 2.448.363,28 2.559.654,99 111.291,71 377.199,18 

1236 2.1.01.01.0002   Salários, Honorários, e Jetons a 0,00 1.337.197,35 1.397.500,91 60.303,56 60.303,56 

1244 2.1.01.01.0003   Provisão de Férias e Encargos 205.119,29 237.284,78 279.968,99 42.684,21 247.803,50 

1252 2.1.01.01.0004   Provisão de 13º Salário e Encargos 0,00 186.853,96 186.853,96 0,00 0,00 

1260 2.1.01.01.0005   INSS a Recolher 49.330,39 567.750,35 572.672,65 4.922,30 54.252,69 

1279 2.1.01.01.0007   FGTS a Recolher 9.588,12 104.061,77 107.077,34 3.015,57 12.603,69 

1287 2.1.01.01.0008   PIS Folha de Pagamento a Recolher 1.854,19 13.067,51 13.296,39 228,88 2.083,07 

3182 2.1.01.01.0010   PIS a Recolher 2,16 300,19 319,37 19,18 21,34 

3190 2.1.01.01.0011   COFINS  a Recolher 9,99 1.385,62 1.474,13 88,51 98,50 

3204 2.1.01.01.0012   CSLL a Recolher 3,33 461,75 491,25 29,50 32,83 

16 S 2.1.03   FORNECEDORES CONTAS A PAGAR 7.033,65 47.876,83 40.843,18 (7.033,65 ) 0,00 

17 S 2.1.03.01   FORNECEDORES CONTAS A PAGAR 7.033,65 47.876,83 40.843,18 (7.033,65 ) 0,00 

2798 2.1.03.01.0011   Departamento de Imprensa Oficial do 837,00 3.899,00 3.062,00 (837,00 ) 0,00 

2801 2.1.03.01.0012   Vivo S/A 0,00 889,93 889,93 0,00 0,00 

3411 2.1.03.01.0072   Qualiinfo Informatica LTDA-ME 422,44 747,44 325,00 (422,44 ) 0,00 

3412 2.1.03.01.0073   Suncard Com Art Pers Em Cracha 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 

3414 2.1.03.01.0075   Pontual Serviços Terceirizados 0,00 17.076,25 17.076,25 0,00 0,00 

3467 2.1.03.01.0086   VB Comercio de Produtos 152,21 4.578,76 4.426,55 (152,21 ) 0,00 

3474 2.1.03.01.0087   Sapore S.A 5.622,00 5.622,00 0,00 (5.622,00 ) 0,00 

3475 2.1.03.01.0088   Editora e Grafica Parana Press SA 0,00 448,68 448,68 0,00 0,00 

3476 2.1.03.01.0089   Netnews Informatica Ltda 0,00 495,00 495,00 0,00 0,00 

3478 2.1.03.01.0090   EASYTs Assessoria Linguistica 0,00 647,50 647,50 0,00 0,00 

3479 2.1.03.01.0091   Hotel Curitiba Capital S/A 0,00 7.993,43 7.993,43 0,00 0,00 

3480 2.1.03.01.0092   Tecnoponto Tecnologia Avançada em 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 

5020 2.1.03.01.0093   Solo Network Brasil S/A 0,00 3.708,84 3.708,84 0,00 0,00 

18 S 2.1.04   OBRIGAÇÕES FISCAIS 54.057,71 350.487,09 355.071,66 4.584,57 58.642,28 

20 S 2.1.04.01   OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP 54.057,71 350.487,09 355.071,66 4.584,57 58.642,28 

1317 2.1.04.01.0002   ISS Retido na Fonte s/ Serviço de 0,00 182,37 3.647,37 3.465,00 3.465,00 

1325 2.1.04.01.0004   IRRF s/ Salários e Honorários Jetons 50.917,72 329.064,24 332.990,06 3.925,82 54.843,54 

1333 2.1.04.01.0005   IRRF s/ Prestação Serviço de 4,99 463,00 490,84 27,84 32,83 

2496 2.1.04.01.0009   INSS Retido Serviços Prestados 0,00 4.102,48 4.403,39 300,91 300,91 

3394 2.1.04.01.0011   ISS S/Faturamento 3.135,00 16.675,00 13.540,00 (3.135,00 ) 0,00 

21 S 2.1.06   DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 5.976,75 5.976,75 0,00 (5.976,75 ) 0,00 

3472 S 2.1.06.04   PROCESSO SELETIVO 5.976,75 5.976,75 0,00 (5.976,75 ) 0,00 

3473 2.1.06.04.0001   Processo Seletivo 5.976,75 5.976,75 0,00 (5.976,75 ) 0,00 

23 S 2.3   PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.018.333,56 294.619,07 294.619,07 0,00 1.018.333,56 

26 S 2.3.05   PATRIMÔNIO SOCIAL 1.018.333,56 294.619,07 294.619,07 0,00 1.018.333,56 

27 S 2.3.05.01   SUPERÁVITS OU DÉFICITS 1.018.333,56 294.619,07 294.619,07 0,00 1.018.333,56 
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353 2.3.05.01.0001   Superavit ou Déficit do Exercício 294.619,07 294.619,07 0,00 (294.619,07 ) 0,00 

3321 2.3.05.01.0002   Superavit ou Déficit de Exercícios 723.714,49 0,00 294.619,07 294.619,07 1.018.333,56 



0086  AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO - APD 01/04/2019 15:49 Pág:0004 

CNPJ: 17.269.926/0001-80 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 

 

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 S 3   VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUITIVA 0,00 4.208.504,58 431.016,89 3.777.487,69 3.777.487,69 

31 S 3.1   PESSOAL E ENCARGOS 0,00 3.239.035,56 424.139,98 2.814.895,58 2.814.895,58 

32 S 3.1.01   REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 2.477.540,92 424.138,74 2.053.402,18 2.053.402,18 

33 S 3.1.01.01   REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO 0,00 2.477.540,92 424.138,74 2.053.402,18 2.053.402,18 

2313 3.1.01.01.0002   Vencimentos  Salários 0,00 1.174.424,98 0,00 1.174.424,98 1.174.424,98 

2321 3.1.01.01.0003   Honorários da Diretoria 0,00 497.323,22 0,00 497.323,22 497.323,22 

2348 3.1.01.01.0005   Estagiários 0,00 21.139,84 0,00 21.139,84 21.139,84 

2356 3.1.01.01.0006   Férias 0,00 451.938,74 237.284,78 214.653,96 214.653,96 

2364 3.1.01.01.0007   13º Salários 0,00 332.714,14 186.853,96 145.860,18 145.860,18 

34 S 3.1.02   ENCARGOS PATRONAIS 0,00 593.985,37 0,00 593.985,37 593.985,37 

35 S 3.1.02.01   ENCARGOS PATRONAIS 0,00 593.985,37 0,00 593.985,37 593.985,37 

2470 3.1.02.01.0002   FGTS 0,00 107.077,34 0,00 107.077,34 107.077,34 

2542 3.1.02.01.0003   INSS Patronal 0,00 473.611,64 0,00 473.611,64 473.611,64 

2569 3.1.02.01.0004   PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 13.296,39 0,00 13.296,39 13.296,39 

36 S 3.1.03   BENEFICIOS A PESSOAL 0,00 167.509,27 1,24 167.508,03 167.508,03 

37 S 3.1.03.01   BENEFICIOS PESSOAL 0,00 167.509,27 1,24 167.508,03 167.508,03 

2500 3.1.03.01.0002   Auxilio Alimentação 0,00 162.162,37 0,00 162.162,37 162.162,37 

3174 3.1.03.01.0003   Auxilio Transporte 0,00 1.535,66 0,00 1.535,66 1.535,66 

3241 3.1.03.01.0004   Treinamento 0,00 3.811,24 1,24 3.810,00 3.810,00 

3205 S 3.2   USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO 0,00 966.864,30 6.876,91 959.987,39 959.987,39 

3208 S 3.2.09   USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.671,77 0,00 5.671,77 5.671,77 

3209 S 3.2.09.01   CONSUMO DE MATERIAL 0,00 5.671,77 0,00 5.671,77 5.671,77 

450 3.2.09.01.0001   Consumo de Material de Expediente 0,00 3.572,55 0,00 3.572,55 3.572,55 

3219 3.2.09.01.0002   Consumo de Material de Limpeza 0,00 101,80 0,00 101,80 101,80 

3220 3.2.09.01.0003   Consumo de Material de 0,00 1.997,42 0,00 1.997,42 1.997,42 

3210 S 3.2.10   SERVIÇOS 0,00 913.307,15 6.876,91 906.430,24 906.430,24 

3211 S 3.2.10.01   SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 0,00 913.307,15 6.876,91 906.430,24 906.430,24 

2429 3.2.10.01.0002   Serviços Bancários 0,00 2.421,54 0,00 2.421,54 2.421,54 

2453 3.2.10.01.0003   Locação de Imóveis / Condominio 0,00 274.812,49 0,00 274.812,49 274.812,49 

2461 3.2.10.01.0004   Serviços 0,00 78.287,53 5,14 78.282,39 78.282,39 

2488 3.2.10.01.0005   Locação de Mão de Obra Limpeza e 0,00 47.902,28 0,00 47.902,28 47.902,28 

2518 3.2.10.01.0007   Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica 0,00 62.028,60 5.680,30 56.348,30 56.348,30 

2623 3.2.10.01.0012   Viagens, Estadias e Hospedagem 0,00 227.068,53 1.191,47 225.877,06 225.877,06 

2704 3.2.10.01.0013   Cartórios, Taxas e Emolumentos 0,00 468,17 0,00 468,17 468,17 

2712 3.2.10.01.0014   Correios e Telégrafos 0,00 975,10 0,00 975,10 975,10 

2763 3.2.10.01.0015   Serviços de Fornecimento Energia 0,00 9.357,70 0,00 9.357,70 9.357,70 

2860 3.2.10.01.0016   Serviços de Auditoria 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 

3026 3.2.10.01.0017   Publicidade Legal 0,00 6.604,68 0,00 6.604,68 6.604,68 

3069 3.2.10.01.0019   Cartões de Visita 0,00 534,00 0,00 534,00 534,00 

3218 3.2.10.01.0020   Despesas Com Prospecções 0,00 3.555,29 0,00 3.555,29 3.555,29 

3221 3.2.10.01.0021   Contabilidade 0,00 47.348,01 0,00 47.348,01 47.348,01 
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3222 3.2.10.01.0022   Taxi 0,00 15.889,09 0,00 15.889,09 15.889,09 

3223 3.2.10.01.0023   Publicidade/Marketing 0,00 6.556,00 0,00 6.556,00 6.556,00 

3242 3.2.10.01.0025   Manutenção 0,00 7.359,87 0,00 7.359,87 7.359,87 

3243 3.2.10.01.0026   Eventos 0,00 88.617,18 0,00 88.617,18 88.617,18 

3244 3.2.10.01.0027   Tecnologia Informação 0,00 21.833,14 0,00 21.833,14 21.833,14 

3322 3.2.10.01.0028   Contribuições, Impostos e Taxas 0,00 673,25 0,00 673,25 673,25 

3459 3.2.10.01.0029   Serviços de Locação Para Fotocópias 0,00 4.014,70 0,00 4.014,70 4.014,70 

3212 S 3.2.11   DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 0,00 39.705,74 0,00 39.705,74 39.705,74 

3213 S 3.2.11.01   DEPRECIAÇÃO 0,00 39.705,74 0,00 39.705,74 39.705,74 

477 3.2.11.01.0001   Depreciação 0,00 39.705,74 0,00 39.705,74 39.705,74 

3214 S 3.2.15   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 443,96 0,00 443,96 443,96 

3215 S 3.2.15.01   JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 443,96 0,00 443,96 443,96 

2658 3.2.15.01.0002   Juros e Encargos de Mora 0,00 443,96 0,00 443,96 443,96 

3216 S 3.2.16   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 7.735,68 0,00 7.735,68 7.735,68 

3217 S 3.2.16.01   ENCARGOS FINANCEIROS 0,00 7.735,68 0,00 7.735,68 7.735,68 

2682 3.2.16.01.0003   IR s/ Aplicações Financeiras 0,00 7.667,76 0,00 7.667,76 7.667,76 

2690 3.2.16.01.0004   IOF s/ Operações Financeiras 0,00 67,92 0,00 67,92 67,92 

3396 S 3.9   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 2.604,72 0,00 2.604,72 2.604,72 

3397 S 3.9.00   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 2.604,72 0,00 2.604,72 2.604,72 

3398 S 3.9.00.01   OUTRAS VARIAÇÕES 0,00 2.604,72 0,00 2.604,72 2.604,72 

3399 3.9.00.01.0001   Outras Variações Diversas 0,00 1.862,54 0,00 1.862,54 1.862,54 

3454 3.9.00.01.0002   Bens de Pequeno Valor 0,00 742,18 0,00 742,18 742,18 
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46 S 4   VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 13.540,00 4.068.758,92 4.055.218,92 4.055.218,92 

47 S 4.2   EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E 0,00 13.540,00 4.021.215,36 4.007.675,36 4.007.675,36 

48 S 4.2.01   APORTES DO GOVERNO DO ESTADO 0,00 0,00 3.750.415,36 3.750.415,36 3.750.415,36 

49 S 4.2.01.01   APORTES DO GOVERNO DO 0,00 0,00 3.750.415,36 3.750.415,36 3.750.415,36 

2445 4.2.01.01.0002   Aportes do Governo do Estado do 0,00 0,00 3.750.415,36 3.750.415,36 3.750.415,36 

3383 S 4.2.02   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 13.540,00 270.800,00 257.260,00 257.260,00 

3384 S 4.2.02.01   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 0,00 0,00 270.800,00 270.800,00 270.800,00 

3385 4.2.02.01.0001   Serviços de Assessoria e Consultoria 0,00 0,00 270.800,00 270.800,00 270.800,00 

3386 S 4.2.02.02   (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE 0,00 13.540,00 0,00 (13.540,00 ) (13.540,00 )

3391 4.2.02.02.0005   (-) ISS 0,00 13.540,00 0,00 (13.540,00 ) (13.540,00 )

50 S 4.3   VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 0,00 47.543,56 47.543,56 47.543,56 

51 S 4.3.03   DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,00 0,00 12.198,43 12.198,43 12.198,43 

52 S 4.3.03.01   DESCONTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 12.198,43 12.198,43 12.198,43 

744 4.3.03.01.0001   Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00 12.198,43 12.198,43 12.198,43 

53 S 4.3.04   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 0,00 34.752,31 34.752,31 34.752,31 

54 S 4.3.04.01   OUTRAS VARIAÇÕES 0,00 0,00 34.752,31 34.752,31 34.752,31 

2666 4.3.04.01.0002   Rendimento Aplicações Financeiras 0,00 0,00 34.752,31 34.752,31 34.752,31 

5011 S 4.3.05   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 0,00 592,82 592,82 592,82 

5012 S 4.3.05.01   OUTRAS VARIAÇÕES 0,00 0,00 592,82 592,82 592,82 

5014 4.3.05.01.0002   Outras Receitas Diversas 0,00 0,00 592,82 592,82 592,82 

JOSE EDUARDO BEKIN JOSE EURIDES BORGES FILHO

Presidente CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador

CPF: 099.429.538-33 CPF: 501.697.269-91
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A retrospectiva do ano de 2018 e da evolução da Agência durante a atual gestão demonstra o progresso e en-
tregas em decorrência da reestruturação e ampliação feitas. Apesar do progresso, a Agência possui algumas 
desvantagens em relações à seus competidores principalmente estados brasileiros próximos ao Paraná que 
exigem a continuação da estruturação da agência em termos de tamanho da operação e internamente, em 
termos de melhoria de sistemas, sistemas de inteligência, ampliação da equipe de atendimento a investidores 
e um reposicionamento estratégico neste momento em que o Brasil está entrando no ciclo de expansão eco-
nômica. Desta forma, o quadro abaixo aponta algumas iniciativas que devem ser continuadas ou estabeleci-
das para garantir que a APD continue neste processo de expansão e consolidação do seu espaço do mercado 
de atração de investimentos.

VISÃO 2020

Visão 2020 Principais entregas até 2018 Ações necessárias até 2020 Status

Ambiente de Inves�mento 
Compe��vo

Paraná Compe��vo melhorado, alguns ajustes fiscais 
realizados. Em alguns setores os fatores de compe��vidade 
do estado se sobrepõe ao incen�vo fiscal (mão de obra, 
infraestrutura, localização estratégica, base de fornecedores)

Custo de mão-de-obra em alguns setores reduzem 
atra�vidade do Paraná. Demora na resposta a inves�dores  é 
um dos principais pontos fracos do Paraná. Necessidade de 
reavaliar a compe��vidade do programa de incen�vos do 
estado após o processo de covalidação do CONFAZ. 
Modernizar o modelo de incen�vos do Paraná Compe��vo 
com foco em inovação e indústrias de futuro. 

Estratégias Inteligentes de 
Transformação Econômica

Avaliado o Programa PTPR da OCDE para implantação no 
Paraná u�lizando a metodologia da OCDE para tranformação 
produ�va e inserção em cadeias globais de valor. Oferta da 
OCDE com apoio do Governo Federal disponível para 
implantação mediante inves�mento, programa não 
implantado.

Ausência de polí�ca estruturada de desenvolvimento do 
estado. Redefenir os setores e subsetores prioritários para 
atrair e desenvolver novas indústrias no estado (upgrade 
produ�vo). Avaliar setores estratégicos sendo impactos por 
tendências globais de mudança tecnológica (automo�vo, 
máquinas e equipamentos, energias renováveis, alimentos)

Marca e Oferta do PR 
reconhecidas Internacionalmente

Paraná e APD inseridos em rankings internacionais. Marca e 
reputação destacada através dos diversos prêmios ob�dos. 
Ações de co-branding e parcerias estratégicas realizadas. 

Con�nuidade do evento PIM (Paraná Investment Mee�ng) 
com novas edições mais comerciais e ocorrendo em centros 
de negócios onde há concentração de empresas e indústrias 
alvo

Excelência na Captação e 
Retenção de Inves�mentos

Processos de atração de inves�mentos redesenhados e 
serviço de atendimento e facilitação de inves�dores 
premiado e de alto nível (com base em pesquisa de feedback 
de clientes). 

Atualização do Programa Paraná Compe��vo necessária para 
fortalecer capacidade de atração em setores prioritários.  
Porém, em virtude da incerteza da con�nuidade da 
disponibilidade desses serviços às agências  e da demora 
entre a publicação da informação pelos parceiros e 
recebimento pela agência, a Diretoria Execu�va recomenda 
que seja adquirido a mesma solução de inteligência u�lizadas 
pela APEX e MDIC. Necessidade de fortaceler o processo de 
A�erCare

Novas Indústrias e 
Empreendimentos 
 intensivos em conhecimento 
produ�vo instalados no PR

Conquistados projetos relevantes. Realizado esforço de 
manutenção de projetos e operações intensivas em 
conhecimento (por exemplo VW, Faurecia, SIG Combibloc,  
Aker Solu�ons, etc.)

Elaborar oferta com foco em centros de P&D u�lizando a rede 
SEPARTEC e a Lei de Inovação do Paraná. Desenvolver a oferta 
para o setor de serviços empresariais, incluindo infraestrutura. 
Fortalecer os ecossistemas de TIC do estado.

 DIRECIONAMENTO FUTURO
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 Número: PROGRAMA Ano de Referência 

001 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2018 

 

Objetivo do Programa: 

O Programa de Desenvolvimento Econômico tem o objetivo de viabilizar as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Estado do Paraná, 
para o crescimento dos índices de desenvolvimento econômico e social. 

Justificativa: 

A referida proposta é de suma importância para os órgãos e entidades que estão diretamente ligados ao segmento, em especial o poder 
público, que diante destes projetos poderá definir e implementar políticas públicas para a revitalização das regiões paranaenses atendendo 
suas necessidades econômicas estruturais. 

 Por meio dos projetos de Caracterização Situacional dos Distritos Industriais Paranaenses, Capacitação de Agentes de Desenvolvimento, 
Estruturação de APLs para realidade de S3 (Estratégias de investigação e inovação para uma especialização inteligente), com a criação de 
um banco de dados com projetos Público e Privados e o Planejamento Produtivo Integrado das regiões pretende-se prover o setor público 
de informações de alta relevância estratégica que contribuirão de forma efetiva para a implementação de políticas públicas com reflexo 
diretos na geração de emprego e renda. 

O programa por si só justifica a sua execução, estando ele alinhado com as diretrizes de governo do Estado, com forte impacto na geração 
de novas oportunidades de emprego e renda e a consequente melhoria da qualidade de vida do povo paranaense. As cinco metas 
propostas se concatenam de forma sinérgica para prover os resultados esperados a nível regional com objetivos de transformação 
estrutural das regiões. 

Resultados Esperados: 

Intensificar atuação junto aos municípios para aumento da competitividade local colocando regiões desprovidas de vantagens logísticas no 
radar de novos investimentos empresariais. 

 

 

VIGÊNCIA DO PROGRAMA 

Início: Janeiro 2018 Final: Dezembro 2018 
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METAS/PROJETOS 

Metas Descrição 

01 Caracterizar a situação  dos Distritos Industriais Paranaenses. 

02 Capacitar Agentes de Desenvolvimento. 

03 Estruturar APLs para a realidade de S3. 

04 Criar um banco de dados com os projetos de Investimentos Públicos e Privados. 

05 Planejamento de Desenvolvimento Produtivo Integrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTRATO DE GESTÃO  
SEPL/PARANA DESENVOLVIMENTO 

Página 3 de 7 

PLANO DE TRABALHO 

 

META/PROJETO 

Meta 
01 

Caracterizar a situação dos Distritos Industriais Paranaenses. 

Ação Objetivo da Meta 

1 
Levantamento da Situação Atual dos Distritos Industriais paranaenses, cujo diagnóstico permitirá definir os distritos e estabelecer 
políticas públicas para a sua revitalização. 

Ação Entregas 

1 Relatório  situacional dos Distritos Industriais paranaense. 

2 Plano de revitalização dos distritos selecionados. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Preparar um método de avaliação 
dos Distritos Industriais no Paraná; 

Método Apresentação do Método 02/01/2018 03/04/2018 

2 
Mapeamento dos Distritos 
Industriais existentes no Estado do 
Paraná; 

Quantidade de Distritos Mapeados Relatório 03/04/2018 02/06/2018 

3 
Avaliação em loco dos Distritos 
Industriais com base no método 
apontado; 

Quantidade de Distritos Visitados Relatório/Fotos 02/06/2018 02/12/2018 

4 
Preparação do Relatório Final com o 
plano de revitalização dos distritos 
priorizados. 

Projeto para revitalização dos 
distritos enquadrados 

Relatório 02/12/2018 30/12/2018 
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META/PROJETO 

Meta 
02 

Capacitar Agentes de Desenvolvimento Econômico. 

Ação Objetivo da Meta 

1 
Capacitar agentes de desenvolvimento Econômico para atuar na articulação do desenvolvimento econômico da região junto às 
instituições ligadas ao setor público. 

Ação Entregas 

1 Agentes de desenvolvimento Econômicos Treinados com base no recorte das Associações dos Municípios. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Preparação de conteúdo 
metodológico para ministração de 
capacitação dos agentes; 

Metodologia Definida Relatório 15/01/2018 03/03/2018 

2 Estruturação do Curso de Capacitação; Plano de Trabalho Relatório 03/03/2018 15/04/2018 

3 Seleção dos Interessados; Lista dos 30 selecionados Lista dos Inscritos 15/04/2018 15/05/2018 

4 Treinamento nas regiões. Quantidade de Treinamentos Relatórios/fotos/Lista de Presença 15/05/2018 03/12/2018 
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META/PROJETO 

Meta 
03 

Estruturar APLs para a realidade de S3. 

Ação Objetivo da Meta 

1 
Identificar e organizar  aglomerações nas áreas de Saúde, Beleza e Agroindústria dentro dos conceitos de ambientes inovativos e 
de especialização inteligente adaptado ao território. 

Ação Entregas 

1 Diagnóstico das áreas selecionadas com a indicação de aglomerações existentes. 

2 Plano de Ação para organizar e promover as empresas em “cluster” inteligentes e inovativos. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Realizar os levantamentos dos dados 
que permitam a identificação das 
aglomerações nas áreas selecionadas; 

Aglomerações Identificadas Relatório  02/03/2018 02/05/2018 

2 
Organizar e estruturar as 
aglomerações identificadas; 

Proposta de Estruturação Relatório 02/05/2018 31/07/2018 

3 
Buscar na União Europeia a 
metodologia S3 para aplicação nas 
aglomerações. 

Acordo de cooperação técnica Acordos celebrados 02/01/2018 18/11/2018 
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META/PROJETO 

Meta 
04 

Criar um banco de dados com os projetos de Investimentos Públicos e Privados. 

Ação Objetivo da Meta 

1 
Disponibilizar informações sobre projetos conceituais públicos e privados no intuito de demonstrar as oportunidades para os 
investidores nacionais e internacionais. 

Ação Entregas 

1 Banco de dados operando em ambiente web. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Projeto de criação de banco de dados 
para provimento de informações; 

Projeto Projeto 01/03/2018 02/05/2018 

2 
Seleção e organização das bases a 
serem pesquisadas; 

As bases definidas Relatório 01/03/2018 03/06/2018 

3 
Formatação de estruturação das 
informações; 

Variáveis selecionadas Relatório 02/04/2018 03/06/2018 

4 Disponibilização da base de dados. Disponibilização dos dados em WEB Site disponível 03/06/2018 30/12/2018 
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META/PROJETO 

Meta 
05 

Elaborar um plano de Desenvolvimento Produtivo Integrado. 

Ação Objetivo da Meta 

1 Disponibilizar informações estratégicas para o desenvolvimento produtivo integrado da Região do Vale do Ivaí. 

Ação Entregas 

1 Estudo com o perfil sócio econômico da Região. 

2 Plano de Ação para orientação aos atores locais. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Reunião para definição das bases de 
pesquisas e plano de trabalho do 
projeto; 

Reuniões realizadas Relatório/fotos/lista de presença 03/02/2018 30/03/2018 

2 
Realizar um estudo econômico da 
região; 

Estudo Realizado Relatório 30/03/2018 27/08/2018 

3 
Entrega de relatório com a proposição 
de um plano de ação para região; 

Plano de Ação Relatório 27/08/2018 02/10/2018 

4 
Realização de oficina para realização 
de plano estratégico. 

Realização da Oficina Relatório/fotos/lista de presença 02/10/2018 15/11/2018 
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 Número: PROGRAMA Ano de Referência 

002 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 2018 

 

Objetivo do Programa: 

O Programa de Promoção e Atração de Investimentos tem o objetivo de promover o estado do Paraná como destino de investimentos do 
Brasil e do exterior. 

Justificativa: 

Segundo o Banco Central, o fluxo de investimento direto em 2018 deve atingir R$ 250 bilhões. Empresas brasileiras também voltam a 
investir, porém a competição por investimentos continua acirrada com outros estados. É importante fortalecer o espaço e a imagem do 
Paraná como destino de investimentos, fora do eixo Rio-São Paulo, através da ampliação do diálogo com empresas, identificando projetos e 
entendendo suas necessidades para melhor posicionar a oferta do estado. 

Resultados Esperados: 

Aumentar a atratividade do Estado do Paraná em relação aos outros Estados da Federação no que se refere aos grandes investimentos 
diretos geralmente concentrados no eixo Rio/ São Paulo. 

 

 

METAS/PROJETOS 

Metas Descrição 

01 Realizar eventos promocionais. 

02 Atrair e manter investimentos para o Estado do Paraná. 

03 Analisar Projetos de Investimentos para o Programa Paraná Competitivo. 

04 Incentivar a descentralização dos investimentos no Estado do Paraná. 

 

VIGÊNCIA DO PROGRAMA 

Início: Janeiro 2018 Final: Dezembro 2018 
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META/PROJETO 

Meta 
01 

Realizar Eventos Promocionais. 

Ação Objetivo da Meta 

1 Promover o estado do Paraná como destino de investimentos e atuar de forma mais proativa junto a investidores estrangeiros. 

Ação Entregas 

1 Realizar dois eventos promocionais do Estado do Paraná na cidade de São Paulo. 

2 Realizar dois eventos promocionais do Estado do Paraná no Estado do Paraná. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 Definir o calendário de eventos; Plano de eventos promocionais 2018 Relatório 02/01/2018 15/01/2018 

2 
Estruturar o projeto dos eventos PIM 
2018; 

Projeto do evento Relatório 15/01/2018 31/01/2018 

3 
Construir a base de inteligência 
empresarial para os eventos; 

Base de inteligência de eventos Lista de empresas 01/02/2018 31/03/2018 

4 Realização dos eventos. Número de eventos realizados 
Relatório do evento (fotos, lista de 
presenças, etc.) 

01/04/2018 31/12/2018 
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META/PROJETO 

Meta 
02 

Atrair e Manter Investimentos para o Estado do Paraná. 

Ação Objetivo da Meta 

1 Elevar a participação do Estado do Paraná no total de projetos de investimento do Brasil (KPI). 

Ação Entregas 

1 Planos estratégicos para prospecção de novos investimentos no Paraná. 

2 Apresentar relatórios com a evolução do quadro dos investimentos no Estado do Paraná. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 Definir cadeias produtivas prioritários; Cadeias mapeadas Relatório 01/01/2018 28/02/2018 

2 
Identificar empresas alvo para 
atração; 

Lista de empresas alvo Relatório 01/03/2018 15/03/2018 

3 Estruturar plano de prospecção; Plano de prospecção Relatório 01/03/2018 20/03/2018 

4 Execução do plano de prospecção. Número de empresas contatadas Relatório 20/03/2018 31/12/2018 
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META/PROJETO 

Meta 
03 

Analisar Projetos de Investimentos para o Programa Paraná Competitivo. 

Ação Objetivo da Meta 

1 
Fazer avaliação dos projetos de investimentos em relação aos seus impactos econômicos e sociais na economia do Estado para 
subsidiar a Secretaria de Estado da Fazenda no eventual enquadramento do Programa Paraná Competitivo. 

Ação Entregas 

1 Relatório das empresas enquadradas e não enquadradas pelo Programa. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Atender empresas interessadas no 
programa; 

Formulários de projeto recebidos Relatório 01/01/2018 31/12/2018 

2 
Realizar análises econômicas dos 
projetos para enquadramento no PR 
Competitivo; 

Número de projetos analisados Relatório 01/01/2018 31/12/2018 

3 Emissão de pareceres econômicos; Número de pareceres Relatório 01/01/2018 31/12/2018 

4 
Encaminhamento de pareceres a 
SEFA; 

Número de protocolos Relatório 01/01/2018 31/12/2018 

5 
Acompanhar o cumprimento das 
cláusulas dos protocolos de intenção 
de investimento. 

Reuniões com empresas Relatório 01/01/2018 31/12/2018 
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META/PROJETO 

Meta 
04 

Incentivar a descentralização dos investimentos no Estado do Paraná. 

Ação Objetivo da Meta 

1 Aumentar a participação dos investimentos produtivos em todo território estadual principalmente em municípios de baixo IDH. 

Ação Entregas 

1 Diagnóstico econômico de avaliação da estrutura produtiva dos municípios selecionados. 

2 Realizar 04 oficinas para apresentação dos diagnósticos. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Identificar municípios interessados na 
realização de diagnósticos econômicos 

Lista de municípios Relatório 01/01/2018 31/12/2018 

2 
Realizar diagnóstico econômico do 
município 

Diagnóstico realizado Relatório 01/01/2018 31/12/2018 

3 
Realizar quatro oficinas para 
apresentação dos resultados 

Oficinas realizadas Lista de presença 01/01/2018 31/12/2018 
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Número: PROGRAMA Ano de Referência 

003 ARTICULAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 2018 

 

Objetivo do Programa: 

O Programa de Articulação e Relacionamento Institucional tem o objetivo de posicionar a atuação da Agência Paraná de Desenvolvimento 
como articulador entre os agentes do estado e orgãos federais, bem como fortalecer a aproximação com os setores comerciais das 
Embaixadas/Consulados Comerciais dos países estratégicos para o Paraná e com outras agências de promoção localizadas no Brasil (e.g., 
UKTI Reino Unido, CCPIT China). 

Justificativa: 

Considerando que as missões estrangeiras e ações de aproximação bilateral entre Brasil e outros países não incluem o Paraná na sua rota 
de visitas ou acordos, a Agência Paraná de Desenvolvimento tem a missão de inserir o Estado do Paraná nas redes de cooperação 
internacionais tendo como principal objetivo colocar o Estado no horizonte dos IED (Investimentos Estrangeiros Diretos). 

Resultados Esperados: 

Reforçar o papel institucional da Agencia Paraná de Desenvolvimento sincronizando as ações de propescção às expectativas das entidades 
que representam o setor privado. 

 

 

METAS/PROJETOS 

Metas Descrição 

01 Colocar o Paraná nas redes de cooperação na área dos negócios nacionais e internacionais. 

02 Aumentar a interação da Agência Paraná de Desenvolvimento com as instituições representativas do setor privado.  

 
 

VIGÊNCIA DO PROGRAMA 

Início: Janeiro 2018 Final: Novembro 2018 
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META/PROJETO 

Meta 
01 

Colocar o Paraná nas redes de cooperação na área dos negócios nacionais e internacionais. 

Ação Objetivo da Meta 

1 Aumentar a visibilidade do Estados como rota dos investimentos estrangeiros, eventos e ações de caráter internacionais. 

Ação Entregas 

1 Acordos de cooperação técnica. 

2 Plano de ação decorrente dos acordos de cooperação técnica. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 
Estabelecer acordos de cooperação 
técnica com entidades ou instituições 
nacionais ou internacionais; 

Realizar 10 acordos de cooperação Acordos 10/01/2018 30/12/2018 

2 
Trabalhar planos de ação em parceria 
com estas instituições. 

Realizar 3 planos de ação Planos Elaborados 02/03/2018 07/11/2018 
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META/PROJETO 

Meta 
02 

Aumentar a interação da Agência Paraná de Desenvolvimento com as instituições representativas do setor privado 
paranaense. 

Ação Objetivo da Meta 

1 Criar uma concertação em nível local com instituições públicas e privadas que atuam no desenvolvimento econômico local. 

Ação Entregas 

1 Realizar dois fóruns de alinhamento de ações voltadas a atração de investimentos. 

2 Parcerias  com as instituições locais. 

Fases Atividade Indicadores Meios de verificação Início Fim 

1 

Identificar as instituições do setor 
privado com ligação com as 
atribuições da Paraná 
Desenvolvimentos; 

Parceiros Identificados Relatório 02/01/2018 05/05/2018 

2 
Realização fóruns temáticos no ano de 
2018. 

Realização de 03 fóruns Relatório/fotos/lista de presença 03/03/2018 15/10/2018 
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1 APRESENTAÇÃO 

 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 157, V, c/c artigo 266, do Regimento Interno1, 

esta Inspetoria apresenta o Relatório Anual de Fiscalização, referente ao exercício de 2018, 

da AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO (APD). 

 

 Nos termos do artigo 157, do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, dentre outras 

atribuições, destaca-se que compete às Inspetorias: 

 

I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos 

jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, 

nos exercícios para os quais for designada; 

III – realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro 

de sua área de atuação; 

IV - propor e instruir comunicação de irregularidade, de atos e contratos da administração, 

sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de 

contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspetoria e outras 

irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às 

medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262;  

 

 A principal finalidade deste Relatório é a de, com base no escopo e amostras 

definidos, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento as normas regimentais e 

demais atos normativos desta Corte de Contas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
1 Art. 157 – Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Gestão Estadual os relatórios 
anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 
Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que 
resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...). 
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2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
 A APD, Serviço Social Autônomo instituído pela Lei Estadual nº 17.016, de 

16/12/2011, com alterações promovidas pelas Lei Estadual nº 18.380/2014, vinculada por 

cooperação à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL, que tem 

a incumbência de supervisionar a sua gestão e administração em conformidade com o 

Contrato de Gestão firmado com o Estado do Paraná, tem como missão promover o 

desenvolvimento econômico e social do Paraná, através da prestação de serviços de atração 

de investimentos econômicos ao Estado, com ênfase na identificação de oportunidades de 

negócios que resultem na conquista de novas empresas e, por consequência, na geração de 

empregos, na otimização de recursos energéticos e na modernização tecnológica. 

 A APD deve atuar para facilitar o acesso de grandes investidores no Estado, apoiando 

e viabilizando uma série de ferramentas na promoção do desenvolvimento do Paraná. 

 As receitas da APD decorrem majoritariamente dos créditos orçamentários que lhe 

são consignados pelo orçamento geral do Estado, recebendo repasses de recursos com 

base em Contrato de Gestão. 

 No tocante ao controle e fiscalização, a Entidade tem suas contas julgadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado e deve enviar à Assembleia Legislativa relatório anual de suas 

atividades e exercício fiscal e/ou financeiro, além de estar submetida à avaliação e 

monitoramento permanente pela SEPL, em relação às ações executadas e ao cumprimento 

das metas previstas no Plano de Trabalho, integrante do Contrato de Gestão firmado com o 

Estado do Paraná. 

 Não obstante a APD tenha sido instituída sob a modalidade de serviço social 

autônomo, por meio do Acórdão nº 5.336/13- Tribunal Pleno, referente ao julgamento das 

contas da Entidade quanto ao exercício de 2012, foi reconhecida a sua condição de estatal 

dependente, nos termos do que dispõe o artigo 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 

101/2000. 
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2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Quadro 01 – Identificação da Entidade, Dirigentes e Responsáveis Técnicos 

Jurisdicionado AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO – APD 

CNPJ 17.269.926/0001-80 

Endereço Av. João Gualberto, 1259, 21° andar, Juvevê 

Natureza Jurídica SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 

Corpo Diretivo em 31/10/2018 

ADALBERTO DURAU BUENO NETTO – DIRETOR 

PRESIDENTE – CPF Nº 765.529.429-15 

PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS – DIRETOR TÉCNICO 

– CPF N° 913.016.619-53 

Ordenador de Despesas 

 
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO – CPF Nº 765.529.429-15 

Responsável Técnico/nº CRC 
CLENIR PEREIRA DA SILVA – CPF 777.518.929-00 CRC 40.434-

O/PR 

 

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO 

 
 São atribuições da APD: 

− Identificação e proposição a problemas de infraestrutura que estejam, de 

alguma forma, dificultando o desenvolvimento das atividades econômicas 

das cadeias produtivas;  

− Articulação entre o Estado e as organizações privadas, sejam nacionais ou 

estrangeiras, para promover oportunidades de negócios e gerar emprego e 

renda;  

− Auxílio aos municípios paranaenses no atendimento ao investidor e no 

desenvolvimento do seu ambiente de negócios;  

− Atração de novos investimentos, nacionais ou estrangeiros, bem como a 

promoção; 

− Estímulo à expansão das empresas já instaladas na região; 

− Acompanhamento e o desenvolvimento da atividade empresarial após a 

instalação da empresa; 

− Prospecção, no Brasil e no exterior, de oportunidades de investimentos no 

Estado; 
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− Disponibilização, aos agentes econômicos, de informações técnicas, 

científicas e estratégicas que contribuam para o desenvolvimento do Estado; 

− Promoção da imagem do Estado como destinatário de investimentos; 

− Estabelecimento e a manutenção de intercâmbios com organismos de 

atuação similar, agentes financiadores e de fomento e outros organismos 

nacionais e internacionais que concorram para os mesmos objetivos; 

− Sugestão de ações governamentais que visem ao desenvolvimento 

econômico; 

− Articulação com instituições de financiamento de apoio a programas de 

desenvolvimento; 

− Centralização e a elaboração de estudos estatísticos ligados à atividade 

econômica, valendo-se de trabalhos já desenvolvidos por outros órgãos do 

Estado. 

 

 Nos termos do artigo 13 do Decreto Estadual nº 6.434/2017, a APD é, ainda, 

responsável por analisar os requerimentos para enquadramento no Programa Paraná 

Competitivo, devendo elaborar relatório técnico, com parecer conclusivo sobre os impactos 

econômicos, sociais e concorrenciais do novo projeto de investimento, principalmente em 

relação aos empreendimentos já instalados em território. Compete ao Secretário de Estado 

da Fazenda deliberar em definitivo sobre o enquadramento no referido Programa2.  

 

2.3 ORÇAMENTO 

 
 O orçamento de 2018 para APD foi previsto em R$ 4,2 milhões, cuja realização 

alcançou o montante de R$ 3,8 milhões no exercício. 

 Destes 3,8 milhões realizado, 2,8 milhões refere-se a gastos com pessoal, 

representando 74% do total.  

 

 

                                                   
2 Art. 14, do Decreto Estadual nº 6434/2017. 
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2.4 ESTRUTURA DE PESSOAL 

 
 Em 31/12/2018, a estrutura de pessoal da APD era composta por 14 colaboradores, 

sendo 01 Diretor Presidente, 01 Diretor Técnico, 02 gerentes, 06 assessores, 03 consultores 

técnicos e 01 assistente administrativo. 

 No período ora analisado, houve o desligamento de 02 funcionários e admissão de 05 

colaboradores, por meio do processo seletivo simplificado nº 001/2017.  

 Durante o exercício, a Agência exerceu suas atividades operacionais com uma 

estrutura de pessoal composta por 08 ocupantes de cargos em comissão e 04 efetivos. 

 Esta situação foi apontada por esta equipe de fiscalização por meio da Tomada de 

Contas Extraordinária, que tramitou perante esta Corte de Contas sob o nº 703499/16, cujo 

acórdão nº 3.812/18 – Tribunal Pleno, de 12/12/2018, sessão nº 42, julgou pela sua 

improcedência, nos seguintes temos: 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme informado pela entidade, atualmente a Agência conta com 8 comissionados e 4 

efetivos, com previsão de contratação de mais 4 efetivos no início de 2019. Considerando que: 

(i) a gestão anterior (2014) encerrou o exercício com 21 comissionados; (ii) em 2015 foram 

exonerados 11 comissionados, encerrando o exercício com 10 (dez) colaboradores; e (iii) os 

exercícios de 2016 e 2017 foram encerrados com 13 comissionados, concluo que o gestor 

adotou medidas para a realização do processo seletivo, reduzindo o número de colaboradores 

comissionados. 

Além disso, a autorização para a contratação de servidores não constitui decisão privativa de 

seu gestor, tampouco do órgão supervisor, no caso, a Secretaria de Planejamento, que têm que 

se submeter às orientações e deliberações do Conselho de Administração do Planejamento 

Estratégico da Secretaria Executiva da Comissão de Política Salarial. 

No caso, embora a Agência Paraná de Desenvolvimento tenha protocolado o seu pedido em 

5/10/2015, somente em julho/2017 obteve as autorizações para lançamento do certame, a 

demonstrar, ao meu ver, que os gestores envidaram todos os esforços que lhes seria possível 

exigir para sanarem as irregularidades. 

Pelo exposto, VOTO pela improcedência da Tomada de Contas Extraordinária. 
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 Conforme consta no referido acórdão, há previsão de contratação de mais 04 

colaboradores efetivos no ano de 2019, situação esta que não ocorreu até a finalização deste 

relatório. 

 

2.5 METAS FÍSICAS 

 

2.5.1 – Da composição dos Programas, Metas e Entregas do Plano de Trabalho - 2018 

 Inicialmente, observa-se que nas Leis Orçamentárias do Estado a APD está inserida 

no contexto da Iniciativa 4038 - Promoção da Competitividade e Atração de 

Investimentos Estratégicos, de responsabilidade da SEPL3, no âmbito do Programa 11 - 

Desenvolvimento Econômico Sustentável, que comporta, ainda, Iniciativas que envolvem a 

Agência de Fomento e o IPEM. A meta da Iniciativa 4038, registrada no PPA, está posta em 

termos de “Projetos Implantados para Melhorar a Competitividade dos Produtos e Serviços 

Paranaenses”, e os resultados esperados do Programa como um todo se materializam no 

incremento do PIB per capita, do índice de referência, em 2016, de R$29.659,00, ao valor 

almejado para 2019, de R$ 37.776,00”4. 

Assim, em que pese a meta física da Iniciativa que envolve a APD na LOA 2018 

corresponder a ação da SEPL: “Acompanhar o Plano de Trabalho previsto no Contrato de 

Gestão do Serviço Social Autônomo Paraná Desenvolvimento”, razão pela qual a avaliação 

do desempenho dessa meta do Orçamento consta do Relatório daquela Secretaria, 

considera-se razoável supor que as atividades da APD devem contribuir para o incremento 

do PIB per capita no Paraná e para os objetivos e metas do Programa e da Iniciativa 

mencionadas.  

Mais especificamente, as metas físicas da APD, constantes do Plano de Trabalho 

20185, estão distribuídas em três Programas, que contém 11 metas, que por sua vez são 

acompanhadas de 19 entregas de produtos e das respectivas atividades identificadas como 

fases necessárias à sua execução, conforme exposto no quadro abaixo: 

                                                   
3 Unidade orçamentária: Gabinete do Secretário. 
4 De fato, o indicador do Programa 11 que consta no PPA 2016-2019 é “renda per capita”. Em consultas diretas ao sistema 
SIGAME, funcionalidade “acompanhamento dos indicadores do PPA”, se lê, na descrição, que se trata do indicador “PIB per 
capita”. Embora ambos sejam medidas de desenvolvimento econômico, contêm diferenças importantes entre si, já que o 
indicador de “renda” se confunde com “rendimentos”. A discussão específica sobre o acompanhamento do Programa, 
inclusive oportunidades de melhoria no indicador relacionado, consta do Relatório de Fiscalização da SEPL. 
5 Contrato de Gestão nº 003/2016-SEPL, Quarto Termo Aditivo. 
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Quadro 02 – Plano de Trabalho – APD - 2018  

N° 
PROGRAMA 

METAS  

 nº Descrição Entregas Fases Atividade 

1 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

1 

Caracterizar a 
situação dos 

Distritos 
Industriais 

Paranaenses. 

1. Relatório 
situacional dos 

Distritos 
Industriais 

paranaense. 
 

2. Plano de 
revitalização dos 

distritos 
selecionados. 

1 Preparar um método de avaliação dos 
Distritos Industriais do Paraná 

 
2 Mapeamento dos Distritos Industriais 

existentes no estado do Paraná 

 
3 Avaliação em loco dos Distritos Industriais 

com base no Método apontado 

 
4 Preparação do relatório final com o plano 

de revitalização dos distritos priorizados. 

 

2 

Capacitar 
Agentes de 

Desenvolvimento 
econômico 

1. Agentes de 
desenvolvimento 

Econômicos 
treinados com 

base no recorte 
das associações 
dos Municípios 

1 
Preparação de conteúdo metodológico 
para ministração de capacitação dos 

agentes 

 2 Estruturação do curso de capacitação 

 3 Seleção dos Interessados; 

4 Treinamento nas regiões. 

3 
Estruturar APLS6 
para a realidade 

S37 

1. Diagnóstico 
das áreas 

selecionada com 
a identificação 

de 
aglomerações. 

 
 2. Plano de 
ação para 

organizar e 
promover 
empresas. 

1 
Realizar os levantamentos dos dados que 

permitam a identificação das 
aglomerações nas áreas. 

2 Organizar e estruturar as aglomerações 
identificadas 

3 Buscar na união europeia a metodologia 
S3 para a aplicação das aglomerações. 

4 

Criar um banco 
de dados com 

projetos de 
investimentos 

públicos e 
privados. 

1. Banco de 
Dados operando 

em ambiente 
web 

1 Projeto de criação de banco de Dados 
para provimento de informações. 

2 Seleção e organização das bases a serem 
pesquisadas. 

3 
Formatação de estruturação das 

informações 
4 Disponibilização da base de dados 

5 

Elaborar um 
plano de 

Desenvolvimento 
Produtivo 
Integrado 

1.Estudo do 
perfil sócio 
econômico da 
região.                          
2.Plano de Ação 
para a 
orientação dos 
atores locais 
  

1 Reunião para a definição das bases de 
pesquisas e plano de Trabalho do projeto 

 2 Realizar um estudo econômico da região. 

 

3 Entrega de Relatório com proposição de 
um plano de ação. 

     4 Realização da Oficina 
2 PROMOÇÃO E 

ATRAÇÃO DE 1 Realizar eventos 
Promocionais 

1. Realizar dois 
eventos 

1 Definir o calendário de eventos 

                                                   
6 Arranjos Produtivos Locais 
7 Estratégia para Especialização Inteligente - Evolução conceitual do modelo APLs. 
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INVESTIMENTOS promocionais do 
estado do 
paraná na 

cidade de São 
Paulo 

2 Projeto do evento 

3 Base de inteligência de eventos 

2. Realizar dois 
eventos 

promocionais do 
Estado do 
paraná no 
Paraná. 

4 Número de eventos realizados 

2 
Atrair e Manter 

Investimentos no 
Paraná 

1. Planos 
estratégicos 

para prospecção 
de novos 

investimentos no 
Paraná 

1 Definir cadeias produtivas prioritárias 

2 Identificar empresas alvo para atração 

2. Apresentar 
relatórios com a 

evolução do 
quadro de 

investimentos no 
estado do 

Paraná 

3 Estruturar plano de prospecção 

4 Execução do Plano de prospecção 

3 

Analisar Projetos 
de Investimentos 
para o Programa 

Paraná 
Competitivo 

1. Relatório das 
empresas 

enquadradas e 
não 

enquadradas 
pelo Programa. 

1 
Atender empresas interessadas no 

programa 

2 Realizar análises econômicas dos 
projetos para enquadramento no PR 

3 Emissão de pareceres econômicos 

4 Encaminhamento de pareceres a SEFA 

5 
Acompanhar o cumprimento das cláusulas 

dos protocolos de intenção de 
investimento 

4 

Incentivar a 
descentralização 
dos investimentos 

no Estado do 
Paraná 

1. Diagnóstico 
econômico de 
avaliação da 

estrutura 
produtiva dos 

municípios 
selecionados 

1 Identificar municípios interessados na 
realização de diagnósticos econômicos 

2 
Realizar diagnóstico econômico do 

Município 

2. Realizar 04 
oficinas para 
apresentação 

dos diagnósticos 

3 Realizar quatro oficinas para a 
apresentação dos resultados 

3 ARTICULAÇÃO E 
RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 

1 

Colocar o Paraná 
nas redes de 

cooperação na 
área dos 
negócios 

nacionais e 
internacionais 

1.Acordos de 
cooperação 

técnica 
1 

Estabelecer acordos de cooperação 
técnica com entidades ou instituições 

nacionais ou internacionais. 

2. Plano de ação 
decorrente dos 

acordos de 
cooperação 

técnica. 

2 Trabalhar planos de ação em parceria 
com estas instituições 
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2 

Aumentar a 
interação da 

Agência paraná 
desenvolvimento 

com as 
instituições 

representativas 
do setor privado. 

1. Realizar dois 
fóruns de 
alinhamento de 
ações voltadas 
para a atração 
de investimentos 

1 
Identificar as instituições do setor privado 
com ligação com as atribuições da Paraná 

desenvolvimento. 

2. Parcerias com 
instituições 

locais 
2 Realização fóruns temáticos no ano de 

2018. 

Fonte: Plano de Trabalho – APD - 2018 

 

Por meio da Demanda n.º 170501, de 23/01/2019, esta equipe de fiscalização solicitou 

informações sobre a execução dessas metas, tendo recebido, no prazo acordado, além das 

informações solicitadas, cópias dos protocolos que materializam entregas à SEPL sobre as 

atividades desenvolvidas pela APD8.  

Declara a entidade ter executado 100% das atividades previstas, à exceção da 

atividade “Estabelecer acordos de cooperação técnica com entidades ou instituições 

nacionais ou internacionais” (Fase 1 da Meta 1, do Programa 3), cujo “indicador” foi definido 

como “Realizar 10 acordos de cooperação”, e o percentual de execução foi indicado como 

80%. 

Não obstante a resposta da APD à solicitação de informações, esta equipe de 

fiscalização analisou os documentos apresentados sob a ótica do desenho e do desempenho 

dos Programas da Agência, para fins de cumprimento de sua missão, do contratado com o 

Estado do Paraná e do potencial de contribuição para a melhoria dos indicadores de 

desenvolvimento econômico do estado.  

Seguem os destaques da análise. 

 

2.5.2 – Da Análise dos Programas, Metas e Entregas do Plano de Trabalho - 2018 

 

2.5.2.1) Programa 1 – Desenvolvimento Econômico (5 metas) 

 Os resultados esperados do Programa “Desenvolvimento Econômico” consistem no 

“Incremento no fluxo de visitantes, promoção de oportunidades de emprego e renda, 

                                                   
8 Segundo a Agência Paraná Desenvolvimento, de acordo com orientação da CDE-SEPL, as entregas à Secretaria também 
foram feitas ao longo do ano via sistema Trello, uma plataforma eletrônica de uso gratuito. Assim, eventualmente, a data do 
Ofício de entrega dos relatórios de cumprimento das atividades se distancia da data do Protocolo da documentação física, 
bem como da data estipulada como “fim” para tal cumprimento no Plano, valendo, para tanto, a publicação no ambiente 
virtual. 
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valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e melhoria das 

condições de vida da população beneficiada”.  

A proposta objetiva, em suma, subsidiar o poder público para a definição e 

implementação de políticas para a revitalização econômica e transformação estrutural (sic) 

das regiões paranaenses, a partir de 5 metas cujas entregas materializam objetivos de 

diagnosticar distritos industriais no estado, capacitar agentes de desenvolvimento econômico 

regionais para atuação junto às instituições do setor público, identificar e organizar 

aglomerações produtivas em setores prioritários com base em conceitos de ambiente 

inovativo e especialização inteligente, formar e publicar banco de dados com projetos de 

investimentos público e privado, e disponibilizar informações estratégicas para o 

desenvolvimento integrado da Região do Vale do Ivaí.  

O desempenho do Programa 1 do Plano de Trabalho da APD foi considerado 

parcialmente satisfatório por esta equipe, tendo em vista o que segue. 

 

a) Análise da Meta 1 - Caracterizar a situação dos Distritos Industriais 

Paranaenses 

 Em relação à Meta 1, considera-se que apenas uma das entregas foi concluída: foi 

possível elaborar Relatório da Situação dos Distritos Industriais do Paraná, com base nos 

instrumentos de coleta de dados aplicados, ressalvado o fato de que se refere a amostra de 

municípios selecionados, o que não sugeria a definição original da meta9. Por sua vez, não 

houve apresentação de Plano de Revitalização desses distritos; de fato, a recomendação da 

APD no relatório de conclusão da meta foi no sentido do aprofundamento do estudo nesse 

sentido, embora ela já constasse como entrega da meta. Observa-se ainda que: a) a escolha 

dos municípios avaliados e os critérios de seleção da amostra não estão documentados10; b) 

os documentos comprobatórios das atividades 2 e 4 não consistem em Mapeamento dos 

distritos existentes no Paraná, nem em Relatório contendo Plano de Revitalização de distritos 

priorizados, mas sim em diagnóstico construído a partir de avaliação preliminar por meio de 

                                                   
9 De fato, ao incluir uma etapa de “Mapeamento dos Distritos Industriais existentes no estado do Paraná” e ao não 
mencionar a seleção amostral em nenhum dos campos do Plano de Trabalho, sugeria a meta que fosse trabalhado o 
universo de distritos industriais.  
10 Em entrevista, esclareceu a Agência que a SEPL selecionou os distritos industriais a partir dos quais a APD definiu a 
amostra de oito (8) municípios a serem visitados, tendo havido duas substituições, justificadas, durante a execução dos 
trabalhos. Não são conhecidos os critérios de priorização.  
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pesquisa qualitativa, complementada com visita in loco, entrevistas e registro fotográfico, de 

seleção de municípios previamente definidos11. 

Assim, embora reconhecendo que tenha havido esforço no sentido de caracterizar a 

situação de alguns distritos industriais do Estado, entende-se que a meta não foi totalmente 

atingida e/ou não foi adequadamente caracterizada no Plano de Trabalho.  

 

b) Análise da Meta 3 - Estruturar APLS para a realidade S3 

 Também com execução parcial avaliou-se a Meta 3, pois não foi apresentado o “Plano 

de ação para organizar e promover as empresas em clusters inteligentes e inovativos”, 

indicado como entrega da referida Meta. Entende-se, ainda, que a fase 3 não foi cumprida, 

uma vez que não está devidamente documentada: embora conste relato de missão ao 

exterior, não houve formalização de acordo de cooperação técnica para o intercâmbio de 

novas metodologias de “Smart Specialization”.  

 

c) Análise da Meta 4 - Criar um banco de dados com projetos de 

investimentos públicos e privados  

 Da mesma forma, em relação à Meta 4, que diz respeito à criação de um banco de 

dados com os Projetos de Investimentos Públicos e Privados, observa-se que embora tenha 

sido desenvolvido Termo de Referência para a contratação de sistema de informação e 

tenha sido pesquisado junto a Órgãos federais e estaduais o volume de investimentos 

empresariais e em infraestrutura no Estado, não houve aquisição do referido sistema em 

2018 e inexiste a disponibilização da base de dados na web, ou seja, o meio de verificação 

indicado (site disponível) encontra-se indisponível.  

 

d) Análise da Meta 5 - Elaborar um plano de Desenvolvimento Produtivo 

Integrado  

Houve repactuação com a SEPL12 relativa à Meta 2 – Capacitar Agentes de 

Desenvolvimento Econômico, que sofreu alterações conceituais, programáticas e fundiu-se 

com a 4ª fase (realização de oficinas) da Meta 5 – Elaborar Plano de Desenvolvimento 

                                                   
11 A rigor não se refere a uma amostra, posto que não se registrou a representatividade dessa seleção no universo de 
distritos industriais paranaenses. V. nota acima. 
12 Ata de reunião havida em 03/04/2018. Protocolo 15.085.471-7. 
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Produtivo Integrado, ampliando o contexto da atividade para além da região do Vale do Ivaí, 

objeto da Meta 513. A esse respeito, destaca-se que a previsão inicial de treinamento nas 

regiões foi substituída por evento de dois dias na capital do Estado, gerando, assim, custos 

de hospedagem e deslocamento para os gestores selecionados e convidados; ainda, vale 

notar que nenhum dos 20 participantes da capacitação originava-se de municípios da região 

do Vale do Ivaí, tendo sido, assim, prejudicados os objetivos da Meta 5, cujas oficinas 

pressupunham o envolvimento de atores locais na entrega de plano de ação regional. 

 Aliás, a Meta 5 se inscreve em contexto de atuação conjunta da APD com o Serviço 

Social Paraná Projetos, e diz respeito à disponibilização de informações estratégicas para o 

desenvolvimento produtivo da Região do Vale do Ivaí. Embora as fases encontrem-se a rigor 

cumpridas, ressalva-se o prejuízo de seus objetivos conforme o acima, além da necessidade 

imprescindível de o Órgão demandante (a SEPL) integrar os projetos dos 2 Órgãos de 

cooperação, para que as atividades tenham efetividade.  

 

2.5.2.2) Programa 2 – Promoção e Atração de Investimentos (4 metas) 

O objetivo geral do Programa “Promoção e Atração de Investimentos” é posicionar o 

Paraná como ambiente favorável ao investimento direto. As 4 metas de que se constitui 

revelam os objetivos específicos do Programa, que envolvem: a) promover o Estado como 

destino de investimentos e atuar de forma proativa junto a investidores estrangeiros, b) 

elevar a participação do Estado no total de Projetos de investimentos do Brasil (KPI) e c) 

incentivar a descentralização dos investimentos no Estado, além de d) realizar análise de 

Projetos de Investimentos para o Programa Paraná Competitivo, atribuição que é delegada à 

Agência por meio do Decreto n.º 6.434/2017. 

A avaliação do desempenho geral do Programa 2 revela fragilidades no planejamento 

e na execução das metas, com resultados inconclusivos em relação ao atingimento dos 

objetivos do Programa registrados no Plano de Trabalho e, consequentemente, do retorno da 

atuação da Agência para as finalidades do Contrato de Gestão. 

                                                   
13 O objetivo da Meta 5 consistia em “Disponibilizar informações estratégicas para o desenvolvimento produtivo integrado da 
Região do vale do Ivaí”. Os seguintes 26 municípios compõem o Vale do Ivaí, conforme perfil territorial do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (2015): Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Barbosa Ferraz, Bom Sucesso, Borrazópolis, 
Califórnia, Cambira, Corumbataí do Sul, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, 
Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, São 
João do Ivaí e São Pedro do Ivaí. 
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Observa-se, inicialmente, que o Programa compreende metas “fim” como o incentivo à 

descentralização dos investimentos e a elevação da participação do Estado no total de 

Projetos de investimentos do Brasil (KPI), cujos resultados são objetivamente aferíveis, e 

metas “meio”, tais como a promoção do Estado como destino de investimentos e a realização 

de análises técnicas relativas ao Programa Paraná Competitivo, de difícil aferição de 

impacto.  

 Quanto às metas “meio”, observou-se falta de clareza e divergências entre a 

caracterização das atividades e indicadores do planejamento original (Plano de Trabalho) e 

do material protocolado na SEPL, além de duplicidade na apresentação de resultados. Ainda, 

no que se refere ao desenho ou planejamento do Programa, observa-se que, na Meta 1, as 

atividades de 1 a 3 (Definição de calendário de eventos, Projeto do evento, Base de 

inteligência de eventos) constituem detalhamento das etapas necessárias à realização dos 

produtos (eventos) objeto das entregas14 da meta, enquanto a atividade 4 (Número de 

eventos realizados) consiste em métrica para indicar o resultado das atividades. Discute-se, 

por cabível, a oportunidade de melhoria nas estratégias de prospecção de investimentos, 

diante da verificação da ênfase reativa da Agência. 

Senão vejamos. 

 

a) Análise da Meta 1 - Realizar eventos Promocionais 

A Meta 1 do Programa propunha a realização de 2 eventos promocionais na cidade de 

São Paulo e 2 eventos no próprio Estado, enquanto os eventos realizados compreendem 

participação em evento internacional promovido por outro Ente15, eventos correspondentes a 

prestação de serviço/produto específico da APD destinado a municípios interessados 

(apresentações do PMAI em 5 cidades16), além da participação em eventos em SP, em 

Brasília e em fórum de investimentos no Paraná, em parceria com a FIEP17.  

                                                   
14 1. Realizar dois eventos promocionais do estado do paraná na cidade de São Paulo, e 2. Realizar dois eventos 
promocionais do Estado do paraná no Paraná. 
15 A APD figurou como “apoio institucional” no evento “8º Conclave India - América Latina e Caribe, em Santiago-Chile, 
ocasião em que firmou memorando de entendimento com a Confederação da Industria Indiana, para estimular parcerias e 
negócios, porém sem o estabelecimento de plano de ação específico. 
16 Inicialmente previsto para ocorrer em cidades polo: “prováveis” (sic) Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Guarapuava, 
acabou ocorrendo nas cidades de Ponta Grossa, União da Vitória, Umuarama e Palmeira, interessados na produção de 
diagnóstico local e plano de atração de investimentos do Programa Municipal de Atração de Investimentos (PMAI), trabalho 
conjunto da APD com as prefeituras. Veja-se avaliação da execução da Meta 4 – atividade 3, adiante. 
17 Na oportunidade, houve renovação de “protocolo de intenções” com a FIEP; não foi verificado plano de ação conjunto. 
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Os eventos de apresentação do PMAI, os únicos de fato realizados pela APD, são 

apresentados como produto da Meta 1, bem como cumprimento de fase (atividade 3) da 

Meta 4, uma vez que uma das atividades envolvidas nessa meta é a realização de oficinas 

para apresentação dos resultados.  

O Relatório de execução da Meta 1, fase 3, anota ainda que os eventos ‘roadshow’ em 

cidades-polo do Estado, assim como o Fórum de Investimentos em Curitiba, teriam o objetivo 

de aproximar Entidades locais do tema de atração de investimentos, apresentar o PMAI e 

fortalecer o relacionamento com companhias já instaladas no Estado, sendo a estratégia de 

divulgação declarada baseada no cadastro de empresas da base de contatos da APD, e por 

meio de parceiros institucionais de atuação estadual com as quais a Agência possui 

relacionamento (Conselhos de Desenvolvimento Econômico, Associações de Municípios, 

Federações de Indústrias e Comerciais), constituindo, portanto, na preparação de atores 

locais para a atração de investimentos, impossibilitando a APD de aferir impactos concretos 

da sua atuação. 

 Por sua vez, os eventos PIM (“Paraná Investment Meeting”) objetivam promover a 

imagem do Paraná e estimular o debate sobre oportunidades e ambiente de negócios, para o 

que, afirma a Agência, foi estabelecido como alvo empresas sem atuação no Paraná em 

faixa de faturamento definido, com atuação nas cadeias produtivas definidas como 

prioritárias. A base de contatos, nesse caso, incluiu contatos dos encontros ocorridos em 

2017, além dos canais institucionais de rede de parceiros de alcance nacional (Apex, CNI, 

ABDI, etc.). 

Não pôde ser verificada a entrega à SEPL de uma “Lista de empresas” resultante da 

base de inteligência, apontada como “Indicador” e como “Meio de Verificação” da atividade. 

Sugere-se, ainda, que atividades de priorização tais como a “definição de cadeias 

produtivas prioritárias”, prevista como fase da Meta 2 – Atrair e Manter Investimentos no 

Paraná, preceda a definição de calendário de eventos e formação de base de inteligência 

(Meta 1), posto que a participação em eventos setoriais (aeroespacial, cosméticos, etc,) 

poderia resultar em maior integração das ações.  
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b) Análise da Meta 2 - Atrair e Manter Investimentos no Paraná 

Quanto à Meta 2, observa-se que a atividade de definição das cadeias prioritárias está 

muito bem fundamentada e é acompanhada da definição de estratégias. No total, a APD 

apresenta estratégias para 11 cadeias produtivas, sendo 06 cadeias prioritárias18; os demais 

05 setores19 compreendem estratégias de continuidade do esforço de adensamento, 

fortalecimento da cadeia ou ampliação de rede de fornecedores, indicando tratar-se de 

indústrias com presença consolidada no Estado.    

No entanto, as fases 3 e 4 desta Meta, que previam a estruturação e a execução de 

planos de prospecção, revelam que as estratégias definidas para cada uma das cadeias 

produtivas listadas não foram contempladas integralmente e que os planos não foram 

executados, prejudicando as entregas da Meta e seus objetivos.   

De fato, apenas o plano de prospecção do setor Aeroespacial e Defesa contemplou 

uma das 03 estratégias definidas na fase 1 (estímulo ao desenvolvimento da cadeia como 

desdobramento da cadeia automotiva).  

 Todos os planos de prospecção revelam etapas padronizadas de operacionalidade 

(“Contato inicial para organização de agendas de visitas, organização dos materiais e 

pacotes auxiliares para venda do estado, envio de proposta de valor com prováveis 

incentivos e atrativos do estado, organização do follow up”), sem levar em conta 

particularidades dos setores ou estratégias diferenciadas de atração e de manutenção de 

investimentos. A elaboração de planos padronizados e a identificação de empresas alvo para 

atração (fase 2 da Meta) para todos os 11 setores listados revelam, por sua vez, que não 

houve priorização daquelas cadeias definidas como tal, ou foco no exercício de trabalho. 

 O próprio relatório apresentado à SEPL, que contém os planos de prospecção, indica 

sua não execução.  

Em manifestação posterior provocada por esta equipe de fiscalização (Demanda 

CACO 172425), a APD afirma que “a observação de não realizado foi em função de que o 

plano ainda estava em fase de apresentação, sendo que, sua execução seria contemplada 

no período de 20/03/2018 a 31/12/2018” e que “No transcorrer do ano, as atividades 

propostas foram sendo cumpridas, porém, houve mudanças nas empresas abordadas. Isso 

                                                   
18 Automotivo e Transporte; Life Science – Saúde e Ciências da Vida (desdobrada em Saúde & Higiene pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos); Aeroespacial e Defesa; Agroindústria e Biotecnologia; TIC e Economia Digital; Energia. 
19 Celulose e Papel; Indústria e Construção; Metalurgia e bens de capital; Química e petroquímica; Têxtil e confecções. 
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não teve impacto negativo, dado que os critérios definidos no relatório da atividade 1 (Definir 

Cadeias Produtivas Prioritárias) foram cumpridos. É importante observar que a atividade de 

prospecção de investimentos possui características intangíveis, uma vez que é feita por meio 

de eventos, viagens de prospecção, missões nacionais e internacionais e atendimento a 

empresas. Nesse sentido, o quadro apresentado no relatório da atividade 4 (Execução do 

Plano de Prospecção) representa uma amostra das parcerias realizadas para o processo de 

prospecção.” 

Entretanto, em documentação específica que dá conta da execução da atividade 420 

(“Execução do Plano de Prospecção”), não foi possível verificar relação direta com os planos 

elaborados na atividade 3. Efetivamente são citadas 31 organizações (não apenas 

empresas, mas também conselhos de desenvolvimento, Entidades do 1º setor e do Sistema 

S ou outras Agências), cuja relação com os setores prioritários e planos de prospecção 

desenvolvidos nas atividades anteriores da meta não é identificada.  

Como a APD apresenta a “Prospecção de Investimentos” como atividade que se 

confunde com a de “Atendimento” e a lista de organizações mencionada acima como 

“Empresas Contatadas”, não é possível compreender que tipo de interação houve entre 

Agência e essas organizações, quando e se foi bem-sucedida, revertendo-se em 

investimentos no Paraná.  

 De fato, a “prospecção” é apresentada nesse documento como uma variedade de 

ações reativas, ativas e de interação com empresas já atendidas pela Agência, com potencial 

de novos projetos, de modo que não é possível saber os limites entre as estratégias 

diferenciadas definidas para as atividades de prospecção e de atendimento, nem os valores 

dos investimentos realizados no Paraná, decorrentes da atividade de prospecção. 

Em manifestação (resposta à Demanda CACO 172425), referindo-se aos eventos 

“roadshow”, a APD reitera que “Em nosso entendimento todas as atividades e ações 

desenvolvidas dentro da Paraná Desenvolvimento, cito, PMAI, Paraná Competitivo e 

Eventos, têm a mesma finalidade que é a de Prospectar e Atrair novos investimentos para 

Estado, todas as ações correm para esta grande finalidade que é o escopo de atuação da 

Agência, conforme determinada na sua Lei de criação. No entanto, consideramos que todas 

as oficinas realizadas, sejam elas dedicadas exclusivamente a municípios, que realizaram 

                                                   
20 Protocolo 15.527.292-9. 
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contratação ou mesmo aqueles onde não houve celebração de contrato, a missão de 

prospectar e promover o Estado está intrínseca em todas elas, haja vista que, dentro destes 

eventos há participação de empresas, e durante e após os eventos são realizados 

atendimentos às empresas com interesse de investir.” 

Não é possível, assim, estimar a demanda da Agência pelo trabalho de atendimento, 

pelo de prospecção e pelo de “aftercare”, em última instância impossibilitando uma avaliação 

custo-benefício da Agência. 

O estabelecimento de um indicador do tipo “número de empresas contatadas” para 

uma das atividades da meta referente à execução do plano de prospecção, sem estabelecer 

estimativa de quantitativo que corresponda a um “alvo” para o período de vigência do Plano 

de Trabalho, e cujo meio de verificação é uma lista nominando organizações sem qualificar o 

tipo de contato realizado, sua relação com o plano e resultados aferíveis, não permite que 

sejam verificadas as entregas correspondentes. 

Dada a importância da Meta 2 do Programa 2, vale argumentar ainda que, em termos 

gerais, considerando-se que a prospecção de investimentos corresponde a atribuição da 

Entidade definida pelo art. 5.º do Decreto 6.434/2017, relacionada à principal política de 

incentivos fiscais do Estado, ela constitui um objetivo institucional da APD, o que torna muito 

importante que as atividades e entregas relacionadas apresentem indicadores relevantes e 

meios de verificação mais completos e, ressalvadas informações de caráter sigiloso, 

transparentes.  

Diante do exposto, em nossa opinião, carecem de robustez os “Planos estratégicos 

para prospecção de novos investimentos no Paraná”, primeira entrega da Meta 2, enquanto a 

segunda entrega desta Meta, por sua vez, “Apresentar relatórios com a evolução do quadro 

de investimentos no estado do Paraná”, que nos parece corresponder a um indicador de 

efetividade da própria Agência, conquanto seus objetivos convirjam para esse fim, a despeito 

de sua relevância, não foi verificada.  

 

 

 

 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

 

 

20 
 

c) Análise da Meta 3 - Analisar Projetos de Investimentos para o Programa 

Paraná Competitivo 

A Meta 3 do Programa 2, corresponde especificamente a atribuições da APD no 

âmbito do Programa Paraná Competitivo, sua entrega, consistindo em “Relatório das 

empresas enquadradas e não enquadradas pelo Programa”. 

Cabe anotar aqui, por essa razão, em linhas gerais, as principais características do 

Programa Paraná Competitivo e do papel da APD no Programa. 

O Programa Paraná Competitivo é o principal mecanismo de concessão de incentivos 

fiscais destinados a atrair os investimentos relativos a empreendimentos econômicos 

(estabelecimento ou permanência) para o território do Estado do Paraná. 

Criado em 2011, o Programa contempla uma série de medidas, como a dilação de 

prazos para recolhimento do ICMS, incentivos para melhoria da infraestrutura, comércio 

exterior, desburocratização e capacitação profissional, com objetivo de tornar o Estado mais 

atrativo para novos empreendimentos produtivos que gerem emprego, renda, riqueza e 

desenvolvimento sustentável.  

O Programa é regido pelo Decreto n.º 6.434/2017, cuja operacionalização envolve a 

APD.  Os incentivos pleiteados são avaliados tecnicamente pela Agência, a partir de um 

relatório elaborado, que deve levar em conta as prioridades do Estado, como tipo do 

investimento, setor econômico, número de empregos gerados, impactos econômicos, sociais 

e de meio ambiente, adensamento da cadeia produtiva e grau de inovação. Após a avaliação 

técnica da APD o processo passa para análise da Secretaria de Estado da Fazenda, onde é 

decidida a concessão ou não dos incentivos, bem como o prazo e carência.  

Todas as deliberações relacionadas à questão tributária são de responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Fazenda.  

Na prática, APD é a porta de entrada de todas as empresas que buscam incentivos 

fiscais no Estado do Paraná. 

 As informações disponíveis no Portal do Programa, abrigado no sítio da APD na 

internet21, são relativamente escassas ante o volume de informações sobre a interação do 1º 

e do 2º setor de que a Agência dispõe, representando, antes, uma apresentação geral e um 

canal de comunicação com os interessados. O alcance do Programa, em termos de 

                                                   
21 Apdbrasil.org.br – acesso ao portal do programa. 
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investimentos já realizados, que se beneficiaram dos incentivos fiscais, está representado em 

um mapa do Estado, e somam cerca de 34 bilhões de reais, desde a sua criação em 2011; 

cuja aferição do avanço na descentralização dos investimentos não é possível realizar. 

A APD tem atribuições específicas no Programa Paraná Competitivo, definidas pelo 

Decreto n.º 6434/2017, que estão refletidas na Meta 3 do Programa 2, do Plano de Trabalho 

– Promoção e Atração de Investimentos.  

O objetivo da meta é fazer a avaliação dos projetos de investimentos em relação aos 

seus impactos econômicos e sociais na economia do Estado, para subsidiar a Secretaria de 

Estado da Fazenda no eventual enquadramento do Programa, e as atividades previstas 

compreendem, sucintamente: a) atender as empresas interessadas no Programa, b) realizar 

as análises econômicas dos projetos para enquadramento no Programa, c) emitir e 

encaminhar os pareceres à SEFA, além de d) acompanhar o cumprimento das cláusulas dos 

protocolos de intenção de investimento; todas essas atividades correspondem a atribuições 

definidas pelo referido Decreto.  

Conforme já discutido no relato sobre a execução da Meta 2, neste Relatório, nota-se 

que as atividades de atendimento são apresentadas pela APD como similares à atividade de 

prospecção, a depender de sua natureza reativa22 ou ativa23, podendo ser de três tipos: 

orientações, atendimentos telefônicos e presenciais.  

Ambos os Relatórios da APD sobre a prospecção de investimentos (Meta 2, fase 4) e 

sobre o atendimento a empresas interessadas no Programa Paraná Competitivo (Meta 3, 

fase 1) afirmam que a atividade é atribuição definida no Art. 5º do Decreto n.º 6.434/2017.  

No entanto, esse dispositivo diferencia as atividades de prospecção e de atendimento 

ou orientação em incisos específicos, como se vê: 

Art. 5.º Caberá à APD - Agência Paraná de Desenvolvimento: 

I - prospectar novos projetos de investimento, abrangendo todas as ações de divulgação do 

Estado do Paraná, bem como o destino de investimentos; 

II - orientar e apoiar os potenciais investidores para a estruturação do projeto; 

III - solicitar parecer de outros órgãos da administração direta e indireta do Estado do Paraná, 

de acordo com a pertinência do projeto. 

                                                   
22 “provocada para esclarecimentos sobre o Programa, orientação quanto ao preenchimento do formulário, 
acompanhamento da tramitação processual, dúvidas sobre a legislação, acompanhamento do cumprimento de metas e 
outros temas relacionados. 
23 stand em eventos, visitas técnicas, missões prospectivas, cooperação com parceiros institucionais, ... 
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 Evidenciando a atividade correspondente à fase 1 da Meta 3 do Plano de Trabalho 

(atendimento), a APD oferece o número de 618 atendimentos gerais, via telefone ou 

presenciais, sem esclarecer a que se referem esses atendimentos (orientações quanto aos 

formulários de intenção, aftercare, questões relativas ao processamento de pedidos, etc.), de 

modo que não é possível saber se os atendimentos se referem exclusivamente às etapas 

prévias ao protocolo que oficializa os “formulários de projetos recebidos” que figuram como 

indicadores da atividade da fase 1. 

A partir do preenchimento do formulário por parte de empresas interessadas, 

conforme previsto no Art. 12 do Decreto n.º 6.434/2017, o exame do requerimento pela APD 

se dá conforme o inciso I do art. 13. Essa atividade se reflete na fase 2 da Meta 3. Situação 

relatada: até 18/12/18, foram 74 processos protocolados relativos aos pleitos elegíveis, 

conforme art. 3º do Decreto (implantação, expansão, diversificação e reativação).  

Por sua vez, foram emitidos 62 relatórios técnicos24 referentes aos processos em 

análise na APD. A Agência esclarece que os relatórios técnicos emitidos não 

necessariamente correspondem aos 74 processos protocolados em 2018, podendo haver 

residual de processos de 2017 e sendo alguns processos de 2018 analisados em 2019.  

Relata a APD que os processos em análise ensejaram ainda 56 ofícios de 

encaminhamento, relativos a demandas dos interessados que extrapolam pleitos de 

enquadramento encaminhados aos Órgãos competentes25. Assim, teriam sido gerados 118 

documentos de análise e encaminhamentos, entre relatórios técnicos e ofícios.  

Em relação ao encaminhamento das análises técnicas à SEFA26, também previsto no 

art. 13 e objeto da fase 4 da Meta, a Agência oferece uma lista de 91 processos 

encaminhados, “considerando todos os protocolados ainda em 2017 que aguardavam 

finalização”. Desses, apenas 12 foram deferidos no exercício de 2018. 

                                                   
24 Aspectos da análise técnica descritos no relatório de execução da APD: “Pertinência do Projeto, montante de 
investimentos, impactos p/ ciência e tecnologia, concorrência setorial, entre outros.” Aspectos da análise socieconômica: 
“Geração de emprego e renda, incremento na massa salarial, impactos na cadeia produtiva e no desenvolvimento de 
fornecedores, entre outros.” 
25 prorrogação de protocolos de intenção, dúvidas nas condições estabelecidas por protocolos, ajustes de investimentos em 
projetos já protocolados, descumprimento de clausulas estabelecidas em protocolos de intenção, consultas sobre obras de 
infraestrututra, licença de operação e/ou instalação, aprovação de Alvarás, entre outros (agrega lista com nome das 
empresas e datas. 
26 Nota-se que as atividades 2 e 3 são complementares, já que não seria possível emitir parecer sem análise. 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

 

 

23 
 

Seguem os números apresentados como a “carteira atual do Programa Paraná 

Competitivo”, que compreende o período 2013-201827, sem destaque para o exercício objeto 

do Plano: 

 

Quadro 03 – Carteira Atual do Programa Paraná Competitivo 

Situação atual dos projetos Total 

Aftercare28  35 

Encaminhados SEFA 73 

Em análise  1 

Arquivados 24 

Deferidos 47 

Indeferidos 48 

Negociação 0 

Stand by 40 

Total de projetos em carteira 268 

 

 O dado exige atenção: o número de projetos em carteira representa a quantidade de 

projetos com nº de protocolo oficializado pelo sistema do Estado, sendo que 73 

encontravam-se, em 19/12/2018, quando da apuração dessas informações, na alçada da 

SEFA (encaminhados pela APD), 01 na alçada da APD (em análise) e 35 na alçada da APD 

(aftercare).  

 Importante registrar que 48 processos teriam sido indeferidos no período. 47 

deferimentos foram informados à APD pela ASEC/SEFA, situação na qual os demandantes 

tiveram seu pleito de incentivos fiscais aprovados, mas os projetos não necessariamente 

estão em execução.  

 Quanto aos 40 projetos em “stand by”, informa a APD que são processos que foram 

protocolados e por motivos diversos estão aguardando encaminhamento para a SEFA, 

sendo que um dos principais motivos para que o processo receba esse status é a falta de 

documentos previstos na alínea b, inciso I do art. 13 e/ou de certidões negativas em situação 

irregular, conforme item III do §1ª do art. 12. 

                                                   
27 Segundo a APD, antes da formalização da atribuição, com a edição do Decreto de 2017, a Agência já realizava atividades 
associadas ao Programa. 
28 Ferramenta utilizada para controle da carteira do programa Paraná Competitivo. 
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 Argumenta-se que não fica claro, como apresentada a carteira de Projetos, que o 

número de protocolos oficializados de 268 Projetos inclui 48 processos indeferidos, além de 

114 indefinidos (encaminhados SEFA, em análise pela APD e em “stand by”), posto que 

poderão não se realizar. Ainda, não fica claro se os 24 processos arquivados se referem a 

projetos concluídos ou não executados.  

Assim, os dados permitem afirmar que estão em execução, com absoluta certeza, 35 

projetos, e que outros 47 podem estar em execução ou estão em processo de aceite da 

empresa e formalização do Protocolo de Intenções e/ou Termo Geral de Acordo do 

Parcelamento – TGAP, a partir do que os projetos têm início, nem sempre imediatamente. 

Segundo a APD complementou em resposta à Demanda CACO 172425, “a Agência 

Paraná de Desenvolvimento busca realizar contato com as empresas de todos os 47 projetos 

deferidos pela SEFA, no entanto a verificação da execução dos investimentos é realizada 

pelas Delegacias Regionais da Receita - DRR, por meio da fiscalização e seguindo 

procedimento contido na Norma de Procedimento Fiscal Conjunta CRE/Assessoria 

Econômica nº 001/2017, Capitulo II – Da Verificação dos Investimentos Realizados.”  

Finalmente, no que se refere à atividade da fase 5 da Meta29, ela corresponde ao 

controle da carteira do Programa.  Nos termos do Art. 18, III e IV30 do Decreto, a atividade 

deve ser realizada em conjunto com a Assessoria Econômica (ASEC) da SEFA, e o 

procedimento, segundo a APD, se dava por meio de reuniões mensais de alinhamento 

técnico, principalmente. Relata a APD que assumiu a tarefa integralmente em 2018, 

recebendo as informações das empresas. O instrumento utilizado para isso é o “aftercare” 

que, em 2018, teve como objeto 19 projetos, dentre os 35 apresentados nessa situação, na 

carteira do Programa. 

Enquanto a norma estabelece que o acompanhamento deve se dar com base na 

execução dos investimentos previstos, execução de obras de infraestrutura, contrapartidas 

do Estado no que se refere à facilitação de concessão de licenças e/ou autorizações 

diversas, aquisição de bens e insumos de empresas paranaenses que contribuam para 

ampliar as cadeias produtivas locais, entre outros, verifica-se que a Agência ofereceu à 

SEPL apenas uma lista de empresas acompanhadas.  

                                                   
29 “Acompanhar o cumprimento das cláusulas dos protocolos de intenção de investimento”, 
30 cabe à APD portal, sistema de controle do cumprimento das cláusulas, exceto as de natureza tributária e metas de 
emprego, nos termos das leis estaduais 15.426/2007 e 16.192/2009. 
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Em que pese não deva o Estado delegar essa ação a Entidade Paraestatal, diante do 

fato de que efetivamente é a Paraná Desenvolvimento que tem realizado o 

acompanhamento, “exceto das metas tributárias (inciso III) e das metas de emprego (inciso 

IV)31”, a APD reconhece que cabe aprimorar os modelos de acompanhamento dos projetos, 

“o que será feito em 2019”. 

 Por fim, apesar das várias informações apresentadas, não houve a entrega da Meta 

tal como registrada no Plano de Trabalho, que consistia em Relatório das empresas 

enquadradas e não enquadradas pelo Programa. A despeito de estar registrada como 

entrega da APD relacionada a Meta do Plano de Trabalho, vêm ela manifestar junto a esta 

equipe de fiscalização que não tem qualquer ingerência sobre o processo de publicação, já 

que a prerrogativa de enquadramento cabe à SEFA. Argumenta-se, no entanto, que entre as 

fases descritas de atuação da APD consta o recebimento de cópia do aceite de proposta das 

empresas pela SEFA, para acompanhamento, razão pela qual, em princípio, e atuando no 

aftercare, a APD tem condições de informar tal publicação. 

 

d) Análise da Meta 4 - Incentivar a descentralização dos investimentos no 

Estado do Paraná 

A Meta 4 do Programa 2 consiste em entregar à SEPL: a) Diagnóstico econômico de 

avaliação da estrutura produtiva dos municípios selecionados, e b) Realizar 04 oficinas para 

apresentação dos diagnósticos, sendo que o objetivo declarado da meta é “Aumentar a 

participação dos investimentos produtivos em todo o território estadual principalmente em 

municípios de baixo IDH”. 

As atividades definidas para esse fim consistem, sucintamente, conforme trazido no 

Plano, na identificação dos municípios interessados na realização de diagnóstico econômico 

local, na realização do diagnóstico e na realização de oficinas para apresentação dos 

resultados. 

Em primeiro lugar, observa-se que os municípios não são “selecionados” como sugere 

a atividade 1, mas sim acionam a Agência e aceitam a proposta formalizada pela APD na 

oferta do PMAI, que é o instrumento utilizado pela APD para o cumprimento desta meta. 

                                                   
31 realizado em conjunto com a Assessoria Econômica da Fazenda, com base no CAGED. 
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Em conjunto com o SEBRAE, que sedia os eventos nos municípios interessados, e em 

conjunto com as prefeituras interessadas, o Programa Municipal de Atração de Investimentos 

(PMAI) objetiva “garantir a segurança do investidor e melhorar o ambiente de negócios nas 

cidades do Paraná”, por meio da preparação dos municípios para o recebimento de novos 

investimentos, além de criar projetos de prospecção para atração de empresas consideradas 

chave para impulsionar o crescimento da região, com a identificação de vantagens e 

desafios, e tem as seguintes características: 

. Articulação com universidades e outros atores sociais locais; 

. Realização de estudo locacional destinado à atração de investimentos, tendo em 

vista interesses da Associação Comercial e da Prefeitura 

. Prospecção de negócios a médio e longo prazo para a promoção de 

desenvolvimento local, a partir de metodologia de ação exclusivamente desenvolvida para 

esse fim. 

O PMAI se organiza em 2 etapas, cada um em 3 fases: 

 Projeto 1 – planejamento para o desenvolvimento econômico (elaboração de 

diagnóstico socioeconômico do município, mapeamento das demandas e gargalos por meio 

de oficinas, projeto para a promoção do desenvolvimento econômico sustentado). 

Projeto 2 – plano de atração de novos investimentos (Seleção dos setores prioritários 

e estruturação da proposta de valor pautados nos resultados do mapeamento, Mapeamento 

das cadeias produtivas, definição das vocações econômicas do município e da estratégia 

para atração de novos investimentos empresariais e estruturação e entrega do Plano 

Estruturado de Prospecção) 

Além de avaliações clássicas de qualidade da indústria, comércio, serviços, cálculo do 

índice de complexidade econômica do município, as publicações produzidas entregam um 

mapa estratégico do Programa de cada município e considerações finais. 

Compulsando a documentação apresentada verifica-se que os municípios objeto das 

ações são listados pelo IPARDES32 com alto IDHM no Estado: 

 . Palmeira (0,718 – alto IDHM) 

 . União da Vitória (0,740 – alto IDHM) 

 . Umuarama (0,761 – alto IDHM) 

                                                   
32 Disponível em http://www.ipardes.gov.br/pdf/indices/IDHM_municipios_pr.pdf Acesso em 07/03/2019. 
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 . Ponta Grossa (0,763 – alto IDHM) 

 . Jaguariaíva (0,743 – alto IDHM) 
 

 Argumenta-se que, mantida a mesma estratégia, o PMAI não atingirá os municípios de 

baixo IDH, comprometendo o atingimento da meta.  

 Cabe repetir que ações destinadas à descentralização dos investimentos no Estado, 

com foco nos municípios com populações mais vulneráveis, é um dos objetivos do Programa 

11 - Desenvolvimento Econômico Sustentável, do PPA, de responsabilidade da SEPL, que 

se reflete no Contrato de Gestão com a APD. 

 As publicações do PMAI atestam a realização dos diagnósticos (atividade 2) e relatório 

de presenças e fotográfico, registra a realização de oficinas (atividade 3), ressalvada a 

observação já feita na análise da Meta 1 – atividade 2, evidenciado com esses mesmos 

registros, o que indica a duplicidade na apresentação de resultados da APD à SEPL. 

 

2.5.2.3) Programa 3 – Articulação e Relacionamento Institucional (2 metas) 

O Programa “Articulação e Relacionamento Institucional” tem como objetivo posicionar 

a atuação da APD como articulador entre os agentes do Estado e Órgãos Federais, bem 

como fortalecer a aproximação com os setores comerciais das embaixadas, Consulados 

Comerciais dos países estratégicos para o Paraná e com outras agências de promoção 

localizadas no Brasil, e os resultados esperados são “Reforçar o papel institucional da 

Agência Paraná Desenvolvimento, sincronizando as ações de prospecção às expectativas 

das Entidades que representam o setor privado”. 

O Programa compreende 2 metas, sendo seus objetivos, respectivamente: a) 

aumentar a visibilidade do estado como rota dos investimentos estrangeiros, eventos e ações 

de caráter internacionais, e b) criar em nível local com instituições públicas e privadas que 

atuam no desenvolvimento econômico local. As entregas do Programa envolvem acordos de 

cooperação técnica, planos de ação trabalhados em parceria, realização de fóruns de 

alinhamento e parcerias com instituições locais. 

Em nossa avaliação, o desempenho geral do Programa foi parcialmente satisfatório, 

pelas razões que seguem. 
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a) Análise da Meta 1 - Colocar o Paraná nas redes de cooperação na área dos 

negócios nacionais e internacionais 

Em relação à Meta 1, esta equipe considera que não houve atingimento integral da 

meta, uma vez que não foram apresentados Planos de Ações decorrentes dos Acordos de 

Cooperação Técnica, mas, apenas, relato unilateral de atividades realizadas em parceria 

com 3 dos Entes, entre eles o compromisso de reportar ao Pacto Global das Nações Unidas, 

ao final de 2020, progresso da implementação dos princípios acordados, e organização de 

eventos com a FIEP, todos apontados como produtos da Meta 2, atividade 2 (Realização de 

fóruns temáticos). 

 

2.5.3 - CONCLUSÕES 

 Levantamento não exaustivo revela que a fiscalização de Entidades Paraestatais com 

atribuições similares à Paraná Desenvolvimento não é tarefa trivial: em junho de 2015, o 

TCE-SP promoveu audiência para esclarecer pontos sobre a natureza jurídica da Investe 

São Paulo, tendo concluído que suas características operacionais são típicas de Órgão 

público da administração indireta. A importância das atribuições da Paraná Desenvolvimento, 

inseridas, inclusive, na principal política de incentivos fiscais do Estado – o Programa Paraná 

Competitivo, justificam a análise minuciosa do Plano de Trabalho Anual da Agência, 

documento que integra o Contrato de Gestão com a SEPL, Ente ao qual está vinculada.  

 Em que pese algumas questões resultantes desta fiscalização dirijam-se 

especificamente à supervisão da SEPL, a avaliação empreendida sobre o Plano de Trabalho 

proposta neste trabalho, sob a ótica do desenho e do desempenho dos Programas da APD, 

para fins de cumprimento de sua missão, do contratado com o Estado do Paraná e do 

potencial de contribuição para a melhoria dos indicadores de desenvolvimento econômico do 

Estado, permitiu gerar apontamentos e oportunidades de melhoria, em linhas gerais, 

conforme segue. 

 A análise do Plano de Trabalho da APD, exercício de 2018, permite afirmar que em 

sua maioria as metas dos Programas refletem objetivos institucionais da Agência, sem a 

demarcação de objetivos mensuráveis ou alvos específicos a serem atingidos no período. 
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 Por outro lado, há objetivos da Agência, constantes da Lei n.º 17.016/2011 que não 

estão contemplados no Plano de Trabalho, tais como:  

• Identificação e proposição de soluções aos problemas de infraestrutura que 

estejam, de alguma forma, dificultando o desenvolvimento das atividades econômicas das 

cadeias produtivas; 

• Sugestões de ações governamentais que visem desenvolvimento econômico; 

• Articulação com instituições de financiamento de apoio a programas de 

desenvolvimento. 

 Assim, eventuais processos internos para que a APD se desincumba de suas 

atribuições legais que não estejam refletidos no Plano de Trabalho não podem ser avaliados, 

pois o Plano é a única fonte de critérios para a aferição do desempenho da Agência.  

 Em que pese a autonomia dada pela natureza paraestatal da APD, a Agência tem 

atribuições e características operacionais típicas de órgão público da Administração Indireta, 

pelo que seria recomendável que o Plano estabelecesse metas objetivas e indicadores 

consistentes, capazes de demonstrar as variações dos custos, impactos dos processos de 

trabalho e retornos ou ganhos efetivos.  

 Além disso, há oportunidades de melhoria na definição do desenho dos Programas 

que obscurecem os meios de execução e podem comprometer o atingimento dos resultados; 

elementos do Plano de Trabalho tais como “indicadores” e “meios de verificação” foram 

fragilmente definidos para cada uma das atividades que correspondem às Fases das Metas, 

revelando pouca utilidade na medição sistemática da evolução das ações para o 

acompanhamento gerencial do cumprimento da meta ou para o controle externo.  

 Nota-se a ausência de indicadores de desempenho global das metas ou dos 

Programas, que permitam aferir em que medida as ações impactam o objetivo geral do 

Programa ou da realidade econômica sobre a qual a Agência estabeleceu o Plano de 

Trabalho.  

 Em última instância, não é possível verificar em que medida o trabalho da APD 

contribuiu para os resultados esperados do incremento no PIB per capita ou no nível de 

investimentos no Paraná. 
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 Em parte, esses problemas se devem porque a APD atua, em larga medida, 

reativamente. Em nossa opinião, a Agência tem condições de estabelecer estratégias mais 

proativas para se desincumbir de suas atribuições contratuais.  

 Assim, recomenda-se a adoção de metas SMART (específicas, mensuráveis, 

alcançáveis, relevantes e temporais), que permitam avaliar as necessidades de atuação na 

área de promoção da competitividade e fomento, de forma contínua e permitam, também, a 

produção de dados comparativos sobre os resultados (em termos de municípios atendidos, 

investimentos no estado, empregos gerados, e/ou outros aspectos capazes de influenciar o 

PIB per capita, indicador do Programa de Governo ao qual a Agência está associada, ou, 

ainda, números relativos ao Programa Paraná Competitivo), ao invés de indicadores 

associados às atividades que constituem condições para o atingimento das metas 

(atividades-meio). 

 Em todo caso, às metas correspondem entregas bastante claras, algumas com 

quantitativo definido. Às 11 metas do Plano correspondem 19 entregas, das quais 15 

receberam alguma crítica neste relato, em relação à sua definição, integração coerente com 

as demais ou à sua execução. 

 Estes apontamentos, acompanhados de análise da manifestação complementar da 

Agência, solicitada pela Demanda CACO n.º 172425, de 27/02/2019, constam no item 4 

deste relatório.  

 Em relação à atuação da Paraná Desenvolvimento no âmbito do Programa Paraná 

Competitivo, argumenta-se que os números apresentados são pouco eloquentes, na medida 

em que não é possível compará-los com exercícios anteriores, com resultados em termos de 

investimento ou mesmo com metas objetivas estabelecidas para o período. Não é claro, 

tampouco, quantos projetos estão em execução de fato, ou seja, o número de projetos de 

investimento beneficiados pelo Programa Paraná Competitivo, e quantos desses projetos 

tiveram início em 2018. Essas fragilidades impedem a análise da evolução dos 

investimentos, a avaliação de impacto dos projetos e, em última instância, a efetividade do 

Programa Paraná Competitivo. 

Recomenda-se, assim, a publicação de Relatórios Anuais da Agência, que forneçam 

informações sobre o andamento de projetos e atividades não previstas no Plano de Trabalho 

(tais como detalhes da movimentação da carteira - estágio da tramitação das requisições, 
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etc. – estágio de acordos e planos de ação em andamento, repactuações com o Governo do 

Estado, receitas geradas), além de análise da evolução dos resultados concretos das 

atividades da APD (por exemplo, valores dos investimentos versus empregos gerados, 

valores por setor, origem do capital, valores por tipo de investimento – implantação, 

ampliação, etc.), e que contribuam para clarificar os conceitos envolvidos na atuação da 

Agência, tais como “atendimento” x “prospecção”.  

Em nossa análise, aliás, fica evidente que a atividade de prospecção é preterida em 

relação ao atendimento, em que pese a Agência ter condições plenas de estabelecer 

estratégias concretas de prospecção de investimentos. 

Por fim, argumenta-se que os pontos levantados indicam fragilidades na dimensão 

tática dos projetos de governo, causando riscos à sua implementação, ao menosprezarem 

elementos capazes de indicar com transparência e segurança eventuais ajustes, correções 

de rumos ou rearranjos de gestão que deem exequibilidade e efetividade à missão da 

Agência e à agenda do Governo. 

 

 

2.6 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 

 Informa-se a situação das Prestações de Contas Anuais relativas aos últimos 03 (três) 

exercícios. 

Quadro 04 – Prestação de Contas: 

EXERCÍCIO PROTOCOLO ACÓRDÃO Nº DECISÃO 

2015 286669/16 107/2018 

Irregularidade das contas, com ressalvas e 

recomendações. 

Recurso de Revista interposto pela APD e pelo seu 

Diretor-Presidente – Processo: 102956/18, cujo Acórdão 

1.783/18 – Tribunal Pleno votou pelo conhecimento e 

não provimento. 

2016 285151/17 1.556/2018 Regular com ressalvas e recomendações. 

2017 298516/18 --- 
Em trâmite – Parecer nº 139/19 do MPC-PR, de 

14/03/2019. 
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2.7 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADA DE CONTAS 

EXTRAORDINÁRIA 

 
 Identifica-se, a seguir, a situação dos processos relativos a Entidade, alusivos à 

Comunicação de Irregularidade (CI) e/ou Tomada de Contas Extraordinária (TCE), referentes 

a exercícios anteriores. 

Quadro 05 – Comunicações de Irregularidades – Exercícios Anteriores: 

PROTOCOLO EXERCÍCIO OBJETO SITUAÇÃO 

21351/16 2014 

Pagamento indevido de juros e multas por atraso 

no recolhimento de contribuições previdenciárias 

e de retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL e 

ISS, sobre a folha de pagamento e serviços 

prestados à APD, violando os princípios da 

legalidade e da eficiência, insculpidos no art. 37 

da Constituição Federal e os da razoabilidade e 

economicidade, previstos no art. 27 da 

Constituição do Estado do Paraná 

Convertida em Tomada 

de Contas 

Extraordinária, nos 

termos do art. 262, § 2º 

do Regimento Interno 

deste Tribunal de 

Contas. 

Em trâmite: Certidão de 

Sustentação Oral n° 

3/2019, de 01/03/2019. 

67203/16 2015 

Pagamento indevido de juros e multas por atraso 

no recolhimento de contribuições previdenciárias 

e retenções (INSS, FGTS, IRRF, PIS, COFINS, 

CSLL e ISS) sobre a folha de pagamento e 

serviços prestados, e juros e multas sobre 

locação de imóveis, no valor total de R$ 

27.940,59, em violação aos princípios da 

legalidade e da eficiência, insculpidos no art. 37 

da Constituição Federal e os da razoabilidade e 

economicidade, previstos no art. 27 da 

Constituição do Estado do Paraná. 

Convertida em Tomada 

de Contas Extraordinária 

nos termos do art. 262, § 

2º do Regimento Interno 

deste Tribunal de 

Contas. 

Acórdão 1.506/2018, de 

07/06/2018, regularidade 

com ressalvas, não 

aplicação de sanções. 
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703499/16 2015/2016 

Irregularidade comunicada por esta 3ª Inspetoria 

de Controle Externo em face da  não realização 

de processo seletivo para contratação de pessoal 

pela APD, contrariando o preconizado no art. 9º, 

parágrafo único, da Lei nº 17.016/2011, c/c o 

caput do art. 37, da Constituição Federal, com 

violação aos princípios da legalidade, da 

moralidade, da impessoalidade e do concurso 

público e pela admissão de pessoal para o 

desempenho de funções técnicas através de 

cargos em comissão, em flagrante contrariedade 

ao inc. V, do art. 37, da Constituição Federal 

Convertida em Tomada 

de Contas Extraordinária 

nos termos do art. 262, § 

2º do Regimento Interno 

deste Tribunal de 

Contas. 

Acórdão nº 3.812/2018, 

de 12/12/2018, pela 

improcedência. 

 

2.8 DEMANDAS DA OUVIDORIA 

 
 Durante o exercício não ocorreram demandas por meio da Ouvidoria do TCE-PR, 

referente à Agência Paraná de Desenvolvimento (APD). 
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3 DO RELATÓRIO 

 
3.1 PLANEJAMENTO 

 Esta Inspetoria consignou no planejamento das atividades de fiscalização para o 

exercício de 2018, conforme escopo estabelecido, orientado por critérios de materialidade, 

relevância e risco, a atuação nas áreas de licitações e contratos, contábil, financeira e de 

pessoal. 

 Os achados resultantes dos trabalhos de fiscalização estão expostos no item 4 deste 

Relatório. 

 Informa-se que para o exercício de 2018, houve limitação do escopo de fiscalização 

decorrente da designação dos servidores da 3ª ICE33 para integrarem a equipe de trabalho 

responsável pela análise da Prestação de Contas do Governo do Estado do Paraná, 

referentes ao exercício financeiro de 2017. 

 

  

                                                   
33 Portarias nº 27, de 12 de janeiro de 2018 e nº 283, de 19 de abril de 2018. 
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4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO 

 
 Os achados34 decorrentes da atividade fiscalizatória do exercício de 2018 são 

apresentados a seguir. 

 

A. REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM OBSERVÂNCIA ÀS 

FORMALIDADES DA LEI. 

Contextualização 

 A APD, por ocasião de sua participação no Conclave Índia - América Latina – 

solenidade internacional realizada pela Confederação da Indústria da Índia e outros atores 

internacionais, na cidade de Santiago, do Chile, destinada a propiciar intercâmbio comercial 

entre setores produtivos da Índia e de países da América do Sul –, realizou a Contratação 

por Inexigibilidade nº 002/2018 (Contrato nº 15/2018)  com a Câmara de Comércio Brasil – 

Índia, de serviços de organização e participação em evento. A APD figurava como Agência 

representante do Estado do Paraná, único Estado brasileiro convidado a integrar o Conclave.  

 O convite para participação do Conclave foi feito à APD pela Confederação da 

Indústria da Índia em início de agosto de 2018 e o Conselho de Administração da Entidade, 

por sua vez, deliberou pela participação da entidade no evento chileno em final de agosto do 

mesmo ano.   

 Não obstante a realização do Conclave estar programada para os dias 1º e 2º de 

outubro de 2018, a APD iniciou o procedimento administrativo para contratação dos serviços 

de organização e participação no evento (Protocolo Administrativo 036/2018) em 27 de 

setembro de 2018, ou seja, às vésperas da data de realização da solenidade. E a 

contratação da Câmara de Comércio Índia – Brasil pela APD foi formalizada em 28 de 

setembro de 2018, desacompanhada de exame de admissibilidade da inexigibilidade por 

parte do departamento jurídico, de pesquisa de preços de mercado dos serviços contratados, 

ou mesmo de qualquer deliberação administrativa que declarasse a inexigibilidade de 

licitação. Ademais, a documentação necessária a confirmar a habilitação fiscal e trabalhista 

da entidade prestadora dos serviços em questão somente foi juntada em data posterior à 
                                                   
34 Resolução nº 42/2013 – Normas de Auditoria Governamental (NAGs) – Itens 30.3.9 e 40.15. 
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assinatura da avença em análise, bem como a manifestação da Assessoria Jurídica da 

Entidade, acompanhada do opinativo da Gerência Administrativa Financeira, os quais 

apontaram os vícios formais da contratação35. 

 

Condição 

 A APD contratou, diretamente, sem avaliação prévia sobre a inexigibilidade de 

licitação, de modo intempestivo, os serviços de organização e participação do evento 

fornecidos pela Câmara de Comércio Brasil – Índia.  

 Não foi realizada pesquisa prévia de mercado dos preços a serem contratados, nem 

foi apresentada documentação suficiente a demonstrar, de modo hialino, a exclusividade da 

prestação de serviços por parte da contratada. 

 Faltou, também, a manifestação prévia da autoridade competente a respeito da 

inexigibilidade de licitação e respectiva publicação em Diário Oficial e a documentação 

relativa à habilitação fiscal e trabalhista da contratada foi juntada ao processo em momento 

posterior à contratação. 

 

 Critérios 

 A conduta adotada pela APD infringe ao disposto nos artigos 25, 26, inc. II e III, e 38 

da Lei nº 8.666/1993, que assim dispõem: 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 

por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 

marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 

pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 

serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; (em interpretação extensiva aos serviços) 

(...) 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 

24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação 

                                                   
35 Ver Protocolo nº 036/2018.  
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na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005). 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

(...) 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III – justificativa do preço. 

(...) 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao 

qual serão juntados oportunamente: 

(...) 

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

(...) 

 

 Viola também os princípios da legalidade e impessoalidade, insculpidos no art. 37, 

caput, da Constituição Federal de 1988. E, ainda, desobedece ao disposto, no art. 37, inciso, 

XXI, da Constituição da República, que dispõe acerca da obrigatoriedade, como regra, da 

instauração do procedimento licitatório prévio à contratação pública, a qual somente é 

afastada mediante justificativa racional instrumentalizada pela autoridade competente. 

 

Causas 

 Pode-se apontar como causas deste achado a desobediência às normas 

constitucionais e legais, desídia administrativa e falta de planejamento. 

 

Efeitos 

 Como efeito, destaca-se a falta de zelo ao erário, vez que a contratação não se pautou 

em critérios seguros de economicidade ou mesmo em critérios suficientes para justificar a 

exclusividade de contratação da Câmara de Comércio Brasil – Índia, de modo a não se 

garantir, sem sobrar dúvidas, contratação vantajosa economicamente à APD, além de se 

tratar de contratação ofensiva ao procedimento previsto na Lei de Licitações. 
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Evidências 

 Têm-se como evidências deste achado o Protocolo Administrativo nº 036/2018, 

ofertado à equipe técnica da 3ª ICE quando de suas atividades de fiscalização e o Ofício nº 

07/2018 – APD/GAF, encaminhado à equipe de fiscalização através de resposta ao CACO nº 

172630. 

 

Manifestação do gestor 

 Respondendo à demanda n° 172630, formulada via Canal de Comunicação (CACO), 

em que foi encaminhado o Ofício nº 007/2019 - APD/GAF, a Entidade informou que a sua 

participação no Conclave Índia – América Latina se mostrava  adequada  e relevante ao 

cumprimento do planejamento estratégico da APD, uma vez que a Ásia foi definida como 

foco geográfico e mercado prioritário para a promoção e prospecção de investimentos.  

 Ademais, o Conclave Índia – América Latina é o principal evento empresarial realizado 

na América Latina para engajamento e prospecção com a indústria indiana.  

 Por ser evento bienal e não se ter a certeza de que futuras oportunidades de 

participação no mesmo surgiriam à APD e ao Estado do Paraná, foi avaliado pelo ex- Diretor 

Presidente da Agência que o prejuízo decorrente da inobservância procedimental e formal na 

contratação da Câmara de Comércio Índia – Brasil seria menor aos interesses da APD e do 

Estado do Paraná do que a não participação da Entidade na solenidade em questão, de 

modo que a Contratação da Câmara de Comércio ocorreu por força de ato de gestão deste 

ex-Diretor – Presidente.  

 Ao fim, esclarece que, não obstante o irregular ato da contratação, conforme alertado 

pela equipe técnica da APD ao ex -gestor da Entidade, a prestação de serviços ofertados 

pela Câmara de Comércio Índia – Brasil no Conclave em questão supriu as expectativas, 

conforme relatado pelo ex-Diretor Presidente em ato formal no referido Protocolo, uma vez 

que o evento propiciou a abertura de diálogo interinstitucional entre o Governo da Índia e o  

do Estado do Paraná. 

 Assim, com esta justificativa, o ex-Diretor Presidente justificou e determinou ao 

Departamento Administrativo Financeiro que procedesse ao pagamento do contrato firmado 

com a Câmara de Comércio Índia – Brasil. 
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Conclusão  

 A relevância da participação da APD no Conclave Índia – América Latina para os 

interesses do Estado do Paraná e para os objetivos firmados pela APD em seu planejamento 

estratégico não são ignorados na análise deste achado.  

 Questiona-se, no entanto, o modo pelo qual a APD instrumentalizou tal participação.  

 As tentativas da Entidade jurisdicionada de justificar o modo adotado para contratar os 

serviços da Câmara de Comércio Índia – Brasil não foram suficientes para respaldar a 

inobservância aos artigos 25, 26 e 28 da Lei de Licitações.  

 A APD, tardiamente, adotou medidas para realizar a contratação da prestadora de 

serviços de assessoria de evento, denotando falta de organização e planejamento na 

conquista de seus objetivos.  

 Em que pese tenha sido convidada em agosto de 2018 pela Confederação das 

Indústrias da Índia a participar do Conclave em comento e a deliberação do Conselho de 

Administração sobre a participação da APD neste evento ter ocorrido em 28 de agosto de 

201836, essa Entidade somente procedeu à inicialização de Protocolo Administrativo para a 

contratação de serviços em 27 de setembro do mesmo ano, conforme se constata através do 

confronto das páginas números 02 e 21 do Protocolo 036/2018, tendo recebido a proposta de 

contratação da Câmara de Comércio Índia – Brasil no dia de 28 de setembro de 201837, 

mesma data da contratação dos serviços.  

 Convém notar que a documentação apresentada por esta Câmara de Comércio veio 

desacompanhada das certidões destinadas à habilitação fiscal e trabalhista da contratada. 

Essas certidões foram emitidas e juntadas ao Protocolo nº 36/2018 com data posterior à da 

contratação, conforme se verifica nas folhas números 121 a 130 deste procedimento. 

 Vê-se, assim, consoante declarado pela Gerência Administrativa Financeira38 e pela 

Assessoria Jurídica da APD39 que o processo somente foi instruído com a proposta 

formulada pela Câmara de Comércio Índia – Brasil. Não houve sequer tempo para pesquisa 

de orçamento ou mesmo análise prévia por parte da assessoria jurídica, nem mesmo há no 

                                                   
36 Ata de Reunião do Conselho de Administração constante da pg. 62 do Protocolo nº 036/2018.  
37 Pg. 136 do Protocolo nº 036/2018.  
38 Pg. 131 a 133 do Protocolo nº 036/2018.  
39 Pg. 149 a 151 do Protocolo nº 036/2018.  
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processo expedição de ato administrativo que declare a inexigibilidade de licitação para a 

hipótese.  

 Ademais, a suposta carta de exclusividade, juntada pela contratada40 e a ela conferida 

pela Confederação das Indústrias da Índia, além de insuficiente para tal finalidade, eis que a 

Confederação não foi a única organizadora do evento ocorrido no Chile e nem mesmo se 

tem notícias no processo de que foi ela a responsável  direta pela operacionalização do 

evento, não faz menção à prestação de serviços de assessoramento ao Conclave no Chile, 

mas somente ao engajamento incumbido  à Câmara contratada pela APD, em solo brasileiro,  

relativamente à participação de Entidades brasileiras a participarem da solenidade em 

análise. 

 Portanto, as razões apresentadas pela APD em sua defesa não são aptas a afastar a 

inconsistência verificada pela equipe técnica nos autos do Protocolo nº 36/2018, em que 

pese se noticie a efetiva prestação de serviços de assessoramento por parte da Câmara de 

Comércio Índia – Brasil em Santiago.  

 Todavia, o sucesso e a relevância da execução do contrato serve para mitigar a 

responsabilização da Entidade, ensejando a imposição de ressalva quanto a este achado.  

 E, demonstrado no Protocolo Administrativo que a contratação irregular decorreu de 

ato de gestão do ex-Presidente Adalberto Durau Bueno Netto, o qual provocou a inicialização 

do procedimento em data tardia, assinou contrato administrativo sem a observância das 

exigências legais cabíveis e declarou no referido Protocolo  a assunção de risco desta 

conduta de gestão41, constata-se a necessidade de imposição de multa administrativa ao 

mesmo. 

 Razão pela qual, conclui-se pela aposição de ressalvas à APD, com a imposição de 

multa administrativa prevista no artigo 87, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 

113/05 ao ex- gestor Adalberto Durau Bueno Netto, em razão da inobservância dos preceitos 

legais da Lei de Licitações e artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

                                                   
40 Pg. 7 a 72 do Protocolo nº 36/2018.  
41 Ver Protocolo nº 036/2018.  
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B. NÃO ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO – 

2018 – ENTREGAS DE PRODUTOS INEFICAZES 

Condição 

 Conforme se constata na análise técnica realizada no item “2.5 – Metas Físicas” deste 

relatório, a Agência não atingiu as metas previstas para o exercício de 2018, bem como tem 

um baixo percentual de entregas de produtos, conforme veremos mais a frente. 

A avaliação dos documentos apresentados pela APD quanto à execução do Plano de 

Trabalho 2018, sob a ótica do cumprimento de sua missão, do contratado com a SEPL e do 

potencial de contribuição para a melhoria dos indicadores de desenvolvimento econômico do 

Estado, revelou uma variedade de situações específicas que podem ter natureza na fase de 

planejamento (alinhamentos conceituais, de objetivos e resultados esperados, definição de 

elementos do Plano de Trabalho tais como metas, indicadores e fases), ou na fase de 

execução (desempenho propriamente dito: entregas, eficácia, efetividade).  

Em que pese seja legítimo considerar, como já manifestou a APD, que a SEPL, 

responsável pela supervisão do Contrato de Gestão e decorrente Plano de Trabalho, não 

houvera feito observações sobre o trabalho realizado pela APD no decurso da execução do 

contrato, considera-se  que os apontamentos merecem atenção da APD e da SEPL por 

indicarem oportunidades de melhoria em processos complementares capazes de 

potencializar os impactos da atuação da Agência nas políticas de atração e manutenção de 

investimentos para o Estado, razão pela qual são ora encaminhados a ambas, em seus 

respectivos relatórios de fiscalização.   

No que toca ao planejamento, em geral, os resultados esperados dos Programas são 

ambiciosos e seus objetivos bastante amplos, bem como os objetivos das metas, o que 

contrasta com as entregas efetuadas, em sua maioria estudos, diagnósticos e atendimentos 

resultantes de atividades simples que podem ser consideradas atividades meios. Dessa 

forma, os objetivos dos Programas e das metas não coincidem com a realização das tarefas, 

ou seja, mesmo tendo cumprido todas as etapas previstas, os resultados não são alcançados 

ou não são passíveis de aferição. 
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 Quanto à execução, foram verificadas alterações substantivas em relação ao 

planejado, bem como a ausência de entregas ou entregas sem correspondência com os 

objetivos. 

Uma vez que são as entregas de produtos que representam a materialização de todo 

Plano de Trabalho, nossas observações conclusivas baseiam-se nelas: das 19 entregas 

previstas, apenas 04 foram atendidas, e por isso não mereceram nenhuma observação.  

Todavia, 15 destas entregas enquadram-se em uma das duas situações 

desconformes que seguem. 

Evidenciam esta situação de fragilidade quanto ao não cumprimento de metas, por 

parte da APD, as 10 “entregas” constantes no quadro a seguir, as quais na realidade foram 

consideradas e validadas por esta equipe de fiscalização, efetivamente, como entregas 

parciais, insatisfatórias ante aos objetivos das metas ou que apresentaram durante o período 

alterações substantivas, mesmo que por meio de repactuação. 

 

Quadro 06 - Plano de Trabalho – 2018 – 10 entregas parciais, insatisfatórias ante aos objetivos ou com 
alterações substantivas (mesmo com repactuação) 

P/M* PRODUTOS A 
ENTREGAR 

APONTAMENTO EVIDÊNCIA MANIFESTAÇÃO DA APD** CONCLUSÃO 

1/1 Relatório 
situacional dos 
Distritos Industriais 
paranaenses  

Execução parcial, em 
amostra pré-definida, e não 
em todos os Distritos do 
Estado,  conforme sugere a 
meta/entrega,  invalidando 
atividades de 
"mapeamento", definidas no 
Plano.  

Protocolos 
15.369.404-4 
15.240.115-9 
15.502.678-2 
15.527.292-9 
 
 
Demandas 
CACO 
170501 
172425 

Ata de reunião com a SEPL 
havida em 22/03/2018 registra 
repactuação diante da 
impossibilidade de se fazer as 
4 atividades previstas para 
todos os municípios do Estado. 

Indica fragilidades na 
elaboração da meta. 
Abrangência restrita não 
oferece panorama do 
estado capaz de induzir 
às mudanças 
pretendidas. Objetivo da 
meta comprometido. 

1/2 Agentes de 
Desenvolvimento 
Econômicos (sic) 
treinados com 
base no recorte 
das associações 
de Municípios 

Houve repactuação com a 
fusão com a Meta 5, que 
previa a capacitação de 
atores locais da região do 
Vale do Ivaí (v. observações 
P2 M5, abaixo). 
A abrangência da proposta 
original (recorte de 
associações dos municípios) 
desvirtuou-se com a 
substituição por evento na 
capital. 

Protocolo: 
15.085.471-7 
15.159.431-0 
15.527.292-9 
15.527.292-9 
 
Demandas 
CACO 
170501 
 

(não foi solicitada manifestação 
específica) 

Meta poderia ser 
quantificada. 
Objetivos da meta não 
foram atingidos. 
Abrangência reduzida. 

1/4 Banco de dados 
operando em 
ambiente web 

Os resultados verificados 
consistem na criação de 
Termo de Referência para a 
contratação desses 
serviços, sem que tenha 
havido registro de alteração 

Protocolos:  
15.182.874-4 
15.229.119-1 
15.229.119-1 
15.527.292-9  
 

O apontamento foi considerado 
procedente pelo gestor, que 
afirma que a condição para 
que o banco de dados opere 
em sistema WEB é a 
implementação de sistemas 

Indica falha de 
planejamento e não 
atingimento dos 
objetivos da meta anual. 
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no Plano. 
 

Demandas 
CACO 
170501 
172425 

complementares 
 

1/5 Estudo do perfil 
socioeconômico da 
região do Vale do 
Ivaí 

Diagnóstico foi entregue 
porém os objetivos da meta 
do Programa não foram 
alcançados 

Protocolos: 
15.153.855-0 
15.369.271-8 
15.419.684-6 
15.502.674-0 
 
Demandas 
CACO 
170501 

(não foi solicitada manifestação 
específica) 

Não houve continuidade 
da atividade tal como 
proposta, o que se deve 
em larga medida à 
coordenação e 
supervisão da SEPL 

1/5 Plano de Ação 
para a orientação 
aos atores locais 
do Vale do Ivaí 

Em que pese ter havido 
repactuação com a fusão 
com a Meta 2, que previa a 
capacitação de agentes de 
desenvolvimento 
econômico, nenhum dos 
participantes do evento 
representava a região do 
Vale do Ivaí; 

Protocolos: 
15.153.855-0 
15.369.271-8 
15.419.684-6 
15.502.674-0 
 
Demandas 
CACO 
170501 
172425 

Houve repactuação com a 
fusão com a Meta 2, que previa 
a capacitação de Agentes de 
Desenvolvimento Econômico. 

Restou prejudicado todo 
o conjunto de ações 
posteriores à realização 
de estudo econômico da 
região do Vale do Ivaí, 
objeto da Meta 5, e seu 
objetivo final. 

2/1 Realizar dois 
eventos 
promocionais do 
estado do Paraná 
na cidade de São 
Paulo 

(alterações realizadas 
conforme manfestação da 
PAD, sem alteração do 
Plano de Trabalho) 

Protocolos:  
15.011.475-6 
15.041.653-1 
15.153.837-1 
15.527.292-9 
 
Demandas 
CACO 
170501 
172425 
 

Informa a APD que há registro 
de repactuação (ATA da 38º 
reunião ordinária do conselho 
de administração realizada em 
28 de agosto de 2018, 
motivadas em função da 
priorização da participação no 
8º Conclave Índia-América 
Latina & Caribe, onde, 
conforme descrito na ATA “a 
Agência terá oportunidade de 
prospecção, pois o evento 
reúne as principais empresas 
multinacionais com projetos 
para investir na América 
Latina…”.  
 

Fragilidades na 
caracterização das 
etapas da meta: 
atividade 4 consiste em 
métrica indicativa do 
resultado das atividades.  
O Plano de Trabalho 
construído em conjunto 
com a SEPL, embora 
deva permitir ajustes, 
não deveria ter espaço 
para reposicionamento 
geral das estratégias de 
atuação previamente 
definidas, de modo a 
acarretar instabilidade e 
falta de foco (nas) ou 
continuidade (das) 
ações.  
Não puderam ser 
verificados os retornos 
concretos da 
participação da APD no 
evento internacional.  

2/1 Realizar dois 
eventos 
promocionais do 
estado do Paraná 
no Paraná 

Os eventos 'roadshow' 
ocorridos no Paraná 
correspondem a 
apresentações do PMAI 
junto a municípios 
interessados, que contratam 
o Programa da APD. 
 
 
Não pôde ser verificada a 
entrega à SEPL de um 
“Lista de empresas” 
resultante da base de 
inteligência, apontada como 
“Indicador” e como “Meio de 
Verificação” de atividade 

Protocolos:  
15.011.475-6 
15.041.653-1 
15.153.837-1 
15.527.292-9 
 
Demandas 
CACO 
170501 
172425 
 

“Em nosso entendimento todas 
as atividades e ações 
desenvolvidas dentro da 
Paraná Desenvolvimento, cito, 
PMAI, Paraná Competitivo e 
Eventos, têm a mesma 
finalidade 
que é a de Prospectar e Atrair 
novos investimentos para 
Estado, todas as ações correm 
para 
esta grande finalidade que é o 
escopo de atuação da agência 
conforme determinada na sua 
lei 
de criação. No entanto 

Duplicidade na 
apresentação de 
resultados: os eventos 
'roadshow' são referidos 
como entregas das 
Metas 1 e  4 do 
Programa 2. 
 
Ainda que em certa 
medida seja razoável a 
justificativa da APD, a 
natureza da proposição 
de realizer eventos 
promocionais deveria 
visar preferencialmente  
empresas 
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relacionada. 
 
 

consideramos que todas as 
oficinas realizadas, sejam elas 
dedicadas 
exclusivamente a municípios 
que realizaram contratação ou 
mesmo aqueles onde não 
houve 
celebração de contrato, a 
missão de prospectar e 
promover o Estado está 
intrínseca em todas 
elas, haja vista que, dentro 
destes eventos há participação 
de empresas, e durante e após 
os 
eventos são realizados 
atendimentos às empresas 
com interesse de investir.” 

potencialmente 
interessadas em investir 
no Paraná, e não (ou 
pelo menos não 
especialmente, como é o 
caso) atores municipais 
interessados em atrair  
investimento. 
 
 

2/2 Planos 
Estratégicos para  
prospecção de 
novos 
investimentos no 
Paraná 

À exceção do Plano de 
prospecção do setor 
Aeroespacial e Defesa, que 
contemplou uma das três 
estratégias definidas nas 
etapas prévias de 
priorização de cadeias e 
definição de estratégias 
correspondentes, os demais 
Planos não contemplam as 
estratégias estabelecidas. 
Todos os Planos de 
prospecção revelam etapas 
padronizadas, sem levar em 
conta particularidades dos 
setores ou estratégias 
diferenciadas de atração e 
de manutenção de 
investimentos.  
Em documentação 
específica que dá conta da 
execução dos planos de 
prospecção, não foi possível 
verificar relação direta com 
os planos elaborados na 
atividade 3: são citadas 31 
organizações (não apenas 
empresas, mas também 
conselhos de 
desenvolvimento, entidades 
do 1º setor e do sistema S 
ou outras Agências), cuja 
relação com os setores 
prioritários e planos de 
prospecção desenvolvidos 
nas atividades anteriores da 
meta não é clara, não é 
direta ou não é, em todo 
caso, identificada. 
 
Os próprios planos 
registram “não executado”.  
 

Protocolos:  
15.085.471-7 
15.117.792-1 
15.117.831-6 
15.527.292-9 
 
Demandas 
CACO 
170501 
172425 
 

A APD afirma que “a 
observação de não realizado 
foi em função de que o plano 
ainda estava em fase de 
apresentação, sendo que, sua 
execução seria contemplada 
no período de 20/03/2018 a 
31/12/2018” e que “No 
transcorrer do ano, as 
atividades propostas foram 
sendo cumpridas, porém, 
houve mudanças nas 
empresas abordadas. Isso não 
teve impacto negativo, dado 
que os critérios definidos no 
relatório da atividade 1 (Definir 
Cadeias Produtivas 
Prioritárias) foram cumpridos.” 
 
(V. também a discussão sobre 
o conceito de prospecção ao 
final desta seção)  

Não se verificou plano 
diferenciado para as 6 
cadeias prioritárias. 
Em que pese o 
fundamentado estudo 
que embasa a definição 
das cadeias prioritárias e 
estratégias 
correspondentes, pouco 
das estratégias é 
contemplado pelos 
planos para prospecção 
de investimentos que, 
aliás, têm estrutura 
padrão que contrasta 
com o estudo pela sua 
modéstia; registram-se 
nos próprios planos que 
eles não foram 
executados.  
A elaboração de planos 
padronizados e a 
identificação de 
empresas alvo para 
atração (fase 2 da Meta) 
para todos os 11 setores 
listados revelam, por sua 
vez, que não houve 
priorização daquelas 
cadeias definidas como 
tal, ou foco no exercício 
de trabalho. 
 
 
O indicador de 
participação do Paraná 
no total de projetos de 
investimentos, qual é? 
Como se comportou? 
Era um dos objetivos – 
meta 2 do programa 2 – 
e não foi com plano de 
prospecção que se 
atingiu isso. 

2/4 Diagnóstico 
econômico de 
avaliação da 
estrutura produtiva 

Os municípios não são 
selecionados, mas procuram 
a APD para adoção do 
PMAI. 

Protocolos:  
15.527.292-9 
15.527.292-9 
15.527.292-9 

(não foi solicitada manifestação 
específica) 

Por sua natureza reativa, 
as atividades 
executadas não refletem 
os objetivos da meta de 
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dos municípios 
selecionados [de 
baixo IDH] 

 
Os municípios objeto das 
atividades não têm baixo 
IDH. 
 

 
 
Demanda 
CACO 
170501 

descentralização dos 
investimentos no Estado. 
 

2/4 Realizar 04 
oficinas para 
apresentação dos 
diagnósticos [em 
municípios de 
baixo IDH] 

Os municípios não são 
selecionados, mas procuram 
a APD para adoção do 
PMAI. 
 
Os municípios objeto das 
atividades não têm baixo 
IDH. 
 
 
Atividades foram 
apresentadas como 
resultado da Meta 1 P2 
também 

Protocolos:  
15.527.292-9 
15.527.292-9 
15.527.292-9 
 
Demandas 
CACO 
170501 
172425 
 

V. manifestação da APD ref. ao 
P2 M1, acima. 

Duplicidade na 
apresentação de 
resultados: os eventos 
'roadshow' são referidos 
como entregas das 
Metas 1 e  4 do 
Programa 2. 
 
Compulsando a 
documentação 
apresentada verifica-se 
que os municípios objeto 
das ações do PMAI são 
listados pelo IPARDES  
com alto IDHM no 
Estado. 

Fonte: Protocolos e respostas demandas caco constantes da coluna “evidência” desta tabela. 
 
* Programa / Meta 
 1/1 – Desenvolvimento econômico / Caracterizar a situação dos distritos industriais paranaenses 
 1/2 – Desenvolvimento econômico / Capacitar agentes de desenvolvimento 
 1/4 – Desenvolvimento econômico / Criar um banco de dados com os projetos de investimentos públicos e privados 
 2/1 – Promoção e atração de investimentos / Realizar eventos promocionais 
 2/2 – Promoção e atração de investimentos / Atrair e manter investimentos para o Estado do Paraná 
 2/4 – Promoção e atração de investimentos / Incentivar a descentralização dos investimentos no Estado do Paraná  
 
** Em primeira manifestação, afirma a APD ter executado 100% das atividades relacionadas no Plano de Trabalho, exceto pela Fase 1 da 
Meta 1 do Programa 3.  O fato desperta para a ausência de correspondência entre as atividades e as entregas.   

 

 

 Também, comprovam o não atendimento às metas estabelecidas no plano de trabalho 

– 2018 da Agência as 04 entregas de produtos que não foram realizadas até o fechamento 

deste relatório, conforme se demonstra no quadro a seguir. 

 
Quadro 07 - Plano de Trabalho – 2018 – Entregas de Produtos Não Realizadas  

P/M* PRODUTOS NÃO 
ENTREGUES 

EVIDÊNCIA MANIFESTAÇÃO DA APD** CONCLUSÃO 

1/1 Plano de 
revitalização dos 
distritos selecionados 

Protocolos 
15.369.404-4 
15.240.115-9 
15.502.678-2 
15.527.292-9 
 
Demandas 
CACO 
170501 
172425 
 

Entende a Paraná 
Desenvolvimento que o trabalho 
está contido na Ação 1 - "Relatório 
Situacional dos Distritos Industriais 
Paranaenses".  
Encaminha, após apontamento 
desta equipe, em março de 2019, 
à SEPL (inserido ao protocolo 
15.527.292-9) documento 
intitulado “Distritos Industriais – 
Plano de Revitalização”. 
 

Produto extemporâneo e inconclusivo.  
Documento consiste em metodologia geral capaz 
de direcionar a gestão dos distritos, e as ações 
propostas transpõem a responsabilidade de 
singularização (mapeamento, catalogação e 
criação de planejamento para adequação dos 
distritos aos critérios) a técnicos do Poder 
Executivo, a partir dos estudos empreendidos pela 
APD.  
As tarefas estavam previstas no PT.  
Pode indicar problemas no planejamento das 
atividades e/ou execução deficiente. 

1/3 Plano de ação para 
organizar e promover 
as empresas em 

Protocolos: 
15.182.732-2 
15.369.363-3 

Conforme relata a APD, o Plano 
de Ação depende do fechamento 
do acordo a ser celebrado com a 

Produto não entregue. A meta pode não ter sido 
corretamente dimensionada. Os documentos 
encaminhados, embora revelem interesse de 
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"cluster" inteligentes 
e inovativos 

15.527.292-9 
 
Demandas 
CACO 
170501 
172425 
 

União Européia para transferência 
de metodologia. Relata, ainda, a 
construção de um plano com o 
envolvimento de Universidade, 
Centros de Pesquisas, Prefeituras 
e outras Secretarias de Governo, 
ou seja, que as atividades 
encontram-se “em andamento” e 
não 100% concluídas como 
apresentou, de início, a APD, em 
resposta a Demanda desta equipe. 

cooperação, pouco demonstra avanço concreto na 
cooperação com a União Europeia. 

2/2 Apresentar relatórios 
com a evolução do 
quadro de 
investimentos no 
estado do Paraná 

Protocolos:  
15.085.471-7 
15.117.792-1 
15.117.831-6 
15.527.292-9 
 
Demandas 
CACO 
170501 

não foi solicitada manifestação 
específica 

Não puderam ser verificados nos protocolos 
entregues à SEPL. A entrega parece corresponder 
a um indicador de efetividade da própria Agência, 
conquanto seus objetivos convirjam para esse fim.  
A despeito de sua relevância, não foi verificada.  
Mesmo em relação à Meta3 do P2, abaixo, a 
"carteira" do Programa Paraná Competitivo é 
apresentada no acumulado entre 2013-2018. 

2/3 Relatório das 
empresas 
enquadradas e não 
enquadradas pelo 
Programa [Paraná 
Competitivo] 

Protocolo: 
15.527.292-9 
 
Portal do 
Programa 
 
Demandas 
CACO 
170501 
172425 
 

A despeito de estar registrada 
como entrega da APD relacionada 
a Meta do Plano de Trabalho, vêm 
ela manifestar que não tem 
qualquer ingerência sobre o 
processo de publicação, já que a 
prerrogativa de enquadramento 
cabe à SEFA.  
 
 

Argumenta-se que entre as fases descritas de 
atuação da APD consta o recebimento de cópia do 
aceite de proposta das empresas pela SEFA, para 
acompanhamento, razão pela qual, em princípio, e 
atuando no aftercare, a APD tem condições de 
informar tal relatório. 
 
As informações disponíveis no Portal do 
Programa, abrigado no sítio da APD na internet , 
são relativamente escassas ante o volume de 
informações sobre a interação do 1º e do 2º setor 
de que a Agência dispõe, representando, antes, 
uma apresentação geral e um canal de 
comunicação com os interessados em aderir.  
 
O alcance do Programa, em termos de 
investimentos já realizados que se beneficiaram 
dos incentivos fiscais, estão representados em 
mapa do Estado, e somam cerca de 34 bilhões 
desde a sua criação em 2011; não é possível aferir 
o avanço na descentralização dos investimentos. 
 
Não é possível verificar a responsabilidade efetiva 
pelo acompanhamento da carteira do Programa - 
não há evidências de integração das informações 
acompanhadas por outros entes, não há indicação 
sobre ente responsável pelo acompanhamento da 
meta de empregos gerados. 

3/1 Plano de ação 
decorrente dos 
acordos de 
cooperação técnica 

Protocolos:  
15.527.292-9 
15.527.292-9 
 
Demanda CACO 
170501 
 

Não foi solicitada manifestação 
específica 

Não puderam ser verificados nos protocolos 
entregues à SEPL. 

Fonte: Protocolos e respostas demandas caco constantes da coluna “evidência” desta tabela 
* Programa / Meta 
 1/1 – Desenvolvimento econômico / Caracterizar a situação dos distritos industriais paranaenses 
 1/3 – Desenvolvimento econômico / Estruturar arranjos produtivos locais (APLs) para a realidade de S3 
 2/2 – Promoção e atração de investimentos / Atrair e manter investimentos para o Estado do Paraná 
 2/3 – Promoção e atração de investimentos / Analisar projetos de investimentos para o programa Paraná Competitivo 
 3/1 – Articulação e relacionamento institucional / Colocar o Paraná nas redes de cooperação na área dos negócios nacionais e  
                         internacionais 
** Em primeira manifestação, afirma a APD ter executado 100% das atividades relacionadas no Plano de Trabalho, exceto pela Fase 1 da 
Meta 1 do Programa 3. O fato desperta para a ausência de correspondência entre as atividades e as entregas.  
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 Assim, é visível que a Agência não conseguiu atingir os seus objetivos anteriormente 

definidos. 

 

Critérios 

O não atingimento de metas por parte da Agência contraria o disposto no art. 2º da Lei 

nº 17.016/2011: 

 

Art. 2º. A APD tem por missão institucional a promoção do desenvolvimento econômico e 

social do Estado do Paraná, através da prestação de serviços de atração de investimentos 

econômicos ao Estado, com ênfase na identificação de oportunidades de negócios que 

resultem na conquista de novas empresas e, por consequência, na geração de empregos, 

na otimização do uso dos recursos energéticos e na modernização tecnológica. 

Parágrafo único A APD tem por missão, também, identificar as áreas potenciais de 

investimentos e pensar sobre as soluções que existem para introduzir as mudanças 

necessárias, buscando oportunidades de negócios e fomentando a economia das regiões, com 

vistas na identidade produtiva de cada um dos municípios do Estado. 

 

 A conduta também é contrária ao contido nos itens 02.2 e 02.3, cláusula Segunda, e 

03.1.3, cláusula terceira, do Plano de Trabalho 2018: 

Cláusula Segunda – Do Objeto e Da Finalidade 

02.2. Para o alcance da finalidade desta parceria, visa o presente instrumento especificar as 

ações a serem desenvolvidas e as metas a serem alcançadas pelo EXECUTOR, definir as 

obrigações e as responsabilidades dos partícipes, bem como estabelecer as condições para a 

sua execução e os critérios de avaliação. 

02.3. O Plano de Trabalho, assim compreendido como o conjunto de ações, metas e 

respectivos indicadores de desempenho, espelharão a abrangência e o dimensionamento do 

apoio e auxílio requeridos  pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – 

SEPL, em nome do Estado do Paraná. 

Cláusula Terceira – Das Obrigações Do Executor 

03.1.3. Quanto à Gestão Técnica: planejar, elaborar e executar as metas e ações 

estabelecidas no Plano de Trabalho e propor, implementar e acompanhar o planejamento 

estratégico da Paraná Desenvolvimento. 

 
Causas 
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 As possíveis causas para a ocorrência dos achados consistem na ausência de 

supervisão da SEPL, ausência de comprometimento com atividades e metas fim, formulação 

genérica dos objetivos dos programas e das metas, não utilização de séries históricas ou 

metodologia de avaliação da gestão anual como subsídios para o planejamento das 

atividades. 

 Ainda, pode-se apontar como causas a excessiva ênfase dada pela APD nas 

atividades e metas meio; ênfase na atuação reativa da Agência, bem como ausência de 

parâmetros para avaliação do custo-benefício das ações.  

 
Efeitos 

 Por sua vez, pode-se apontar como efeitos destas situações o alto índice de entregas 

insatisfatórias de produtos, o comprometimento dos objetivos dos Programas da APD, a 

impossibilidade de estimar a demanda da Entidade por atividades específicas (atendimento, 

prospecção e aftercare), e em última instância a impossibilidade de uma avaliação custo-

benefício da Agência. 

 
Manifestação do Gestor 

 As manifestações dos gestores foram realizadas por meio das respostas das 

demandas caco, bem como por meio da entrega dos protocolos, devidamente apontados no 

item “2.5 – Metas Físicas” e nos “quadros de números 06 e 07” deste relatório. 

 
Conclusão 

 Do exposto, pode-se afirmar que as entregas de produtos constantes do plano de 

trabalho – 2018 não foram concluídas, conforme já relatado nos itens “2.5 – Metas Físicas” e 

“4-B” deste relatório. 

 Além disso, foram apresentadas diversas fragilidades quanto às fases de 

planejamento e execução daquele plano, conforme apontado no item “2.5.2 - Da Análise dos 

Programas, Metas e Entregas do Plano de Trabalho – 2018”, quanto ao seu não 

cumprimento, tais como:  

 
a. Quanto aos programas de números 1, 2 e 3 foram avaliados como desempenhos 

insatisfatórios, apresentando resultados inconclusivos em relação ao atingimento de 
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seus objetivos e consequentemente, do retorno da atuação da Agência para as 

finalidades do Contrato de Gestão. 

 
b. Quanto às metas destes programas, tem-se como impropriedades:  

1. A escolha dos municípios avaliados e os critérios de seleção da amostra não 

estão documentados42. 

2. Não foram apresentados planos de ações para organizar e promover as 

empresas em clusters inteligentes e inativos. 

3. Não foram formalizados acordos de cooperação técnica. 

4. Não foi criado banco de dados com os Projetos de Investimentos Públicos e 

Privados. 

5. Não foram envolvidos os atores locais na entrega de plano de ação regional. 

6. Não foi apresentada uma “Lista de empresas” resultante da base de 

inteligência. 

7. A atividade de “Prospecção de Investimentos” se confunde com a de 

“Atendimento”. 

8. Utilização de indicadores genéricos e de difícil medição. 

9. Não foi entregue relatório das empresas enquadradas e não enquadradas 

pelo Programa Paraná Competitivo. 

10. Utilização de estratégia errônea quanto aos municípios a serem atendidos 

pelo PMAI, pois a área está focada em cidades com índice IDH alto, 

contrário às ações destinadas à descentralização dos investimentos no 

Estado, com foco nos municípios com populações mais vulneráveis. 

 
 Em assim sendo, diante do fático descumprimento das metas registradas no Plano de 

Trabalho – 2018 desta Agência, esta equipe de fiscalização opina pela irregularidade de 

contas. 

 

 Ainda, é de sugerir que se determine à APD: 

                                                   
42 Em entrevista, esclareceu a Agência que a SEPL selecionou os distritos industriais a partir dos quais a APD definiu a amostra de oito (8) 
municípios a serem visitados, tendo havido duas substituições, justificadas, durante a execução dos trabalhos. Não são conhecidos os 
critérios de priorização.  
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a. Que estabeleça um Plano de Trabalho com metas objetivas e indicadores 

consistentes, capazes de demonstrar as variações dos custos, impactos dos 

processos de trabalho e retornos ou ganhos efetivos. 

b. Que sejam inseridos no Plano de Trabalho todos os objetivos da Agência, 

constantes da Lei n.º 17.016/2011. 

c. Que utilize indicadores de desempenho global das metas ou dos Programas, que 

permitam aferir em que medida as ações impactam o objetivo geral do Programa 

ou da realidade econômica sobre a qual a Agência estabeleceu o Plano de 

Trabalho. 

d. Que a Agência utilize e estabeleça estratégias mais proativas para se desincumbir 

de suas atribuições contratuais. 

e. Que a APD adote metas “SMART” (específicas, mensuráveis, alcançáveis, 

relevantes e temporais), que permitam avaliar as necessidades de atuação na área 

de promoção da competitividade e fomento, de forma contínua e permitam, 

também, a produção de dados comparativos sobre os resultados (em termos de 

municípios atendidos, investimentos no estado, empregos gerados, e/ou outros 

aspectos capazes de influenciar o PIB per capita, indicador do Programa de 

Governo ao qual a Agência está associada, ou, ainda, números relativos ao 

Programa Paraná Competitivo). 

f. Que a Entidade tenha como prática a publicação de “Relatórios Anuais da 

Agência”, que permitam a análise da evolução dos resultados das atividades da 

APD, bem como forneçam informações sobre o andamento de projetos e 

atividades não previstas no Plano de Trabalho (tais como detalhes da 

movimentação da carteira - estágio da tramitação das requisições, etc. – estágio de 

acordos e planos de ação em andamento, repactuações com o Governo do 

Estado, receitas geradas), além de análise da evolução dos resultados concretos 

das atividades da APD (por exemplo, valores dos investimentos versus empregos 

gerados, valores por setor, origem do capital, valores por tipo de investimento – 

implantação, ampliação, etc.), e que contribuam para clarificar os conceitos 

envolvidos na atuação da Agência, tais como “atendimento” x “prospecção”. 
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g. Que a APD implemente as boas práticas de gestão de projetos contidas no Guia 

PMBOK. 

 

 Do mesmo modo, sugere-se a aplicação da multa administrativa, prevista no art. 87, 

IV, alínea “g”, da Lei Complementar nº 113/2005, por não atingimento de metas, agindo com 

negligência, em descumprimento ao art. 2º da Lei Estadual nº 17.016/2011; itens 02.2 e 02.3, 

cláusula segunda, e 03.13, cláusula terceira do Plano de Trabalho – 2018 da Agência. 

 
 
 O quadro a seguir sintetiza os achados decorrentes dos trabalhos de fiscalização 

realizados durante o exercício de 2018. 

Quadro 08 – Síntese dos Achados de Fiscalização – Exercício de 2018 

ITEM DO 

RELATÓRIO 
TÍTULO DO ACHADO CONCLUSÃO 

A 
Realização de contratação direta sem 

observância às formalidades legais. 
Ressalva e multa administrativa. 

B 

Não atingimento das metas estabelecidas 

no Plano de Trabalho – 2018 – Entregas de 

produtos ineficazes. 

Irregularidade, determinação e multa 

administrativa. 

 

 
 
4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

  

Em atendimento ao art. 2º, c/c o art. 3º, § 2º da Instrução Normativa nº 64/2011, informa-se 

que não foram protocoladas, no período de 01/01/2018 até o encerramento deste relatório, 

Comunicações de Irregularidades relativas ao exercício de 2018. 
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5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

1. Procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao exame de processos licitatórios 

e contratos, à fiscalização da despesa e gestão patrimonial, referente ao período de 

01/01/2018 a 31/12/2018, da AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO (APD). A 

administração da Entidade é responsável pela gestão administrativa, contábil, 

financeira, patrimonial, incluindo a elaboração das demonstrações financeiras. Nossa 

incumbência é expressar uma opinião sobre os trabalhos de fiscalização realizados. 

 

2. A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em 

observância às Normas de Auditoria Governamental – NAGs (Resolução nº 42/201343) 

e demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas. A fiscalização 

incluiu o exame, sobre uma base seletiva, da evidência que respalda os valores e as 

informações contidas nos diversos itens analisados e, incluiu, também, provas de 

registros, análise da documentação comprobatória e outros procedimentos julgados 

pertinentes. Consideramos que a fiscalização efetuada proporciona uma base 

razoável para expressar nossa opinião. 

 
3. Em nossa opinião, a AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO (APD), relativo ao 

exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. ADALBERTO DURAU 

BUENO NETTO, representante legal e ordenador de despesa e de CLENIR PEREIRA 

DA SILVA, contador, CRC nº 40.434/O-5, responsável técnico, atuou de forma 

IRREGULAR, no que se refere ao não atingimento de metas e área operacional, com 

as IRREGULARIDADES, RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e sugestões de MULTAS, 

a seguir listadas:  

 
 

 

 

                                                   
43 Resolução nº 42/2013 – Art. 1º Esta Resolução institui as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, a serem aplicadas nos 
procedimentos de fiscalização, de que tratam os arts. 252 a 269-A, do Regimento Interno. § 2º Nos demais procedimentos de fiscalização 
poderão ser aplicados os conceitos e princípios de forma subsidiária, a fim de garantir segurança, qualidade e consistência dos trabalhos 
técnicos. 
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3.1 IRREGULARIDADES 

3.1.1 – Não atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho – 2018 – 

Entregas de produtos ineficazes, em descumprimento ao contido no art. 2º da Lei 

Estadual nº 17.016/2011; itens 02.2 e 02.3, cláusula segunda, e 03.13, cláusula 

terceira do Plano de Trabalho – 2018 da Agência, conforme exposto no item 4-B. 

 

3.2 RESSALVAS 

3.2.1 – Realização de contratação direta sem observância às formalidades 

legais, em razão da inobservância dos contidos nos arts. 25, 26, incisos II e III e 38 da 

Lei nº 8.666/1993, bem como o art. nº 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

conforme situação descrita no item 4-A. 

 

3.3 DETERMINAÇÕES 

 

3.3.1 – Não atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho – 2018 – 

Entregas de produtos ineficazes, situação causada pela ausência de supervisão da 

SEPL, ausência de comprometimento com atividades e metas fim, formulação 

genérica dos objetivos dos programas e das metas, não utilização de séries históricas 

ou metodologia de avaliação da gestão anual como subsídios para o planejamento 

das atividades. Esta prática contraria aos contidos no art. 2º da Lei Estadual nº 

17.016/2011; itens 02.2 e 02.3, cláusula segunda, e 03.13, cláusula terceira do Plano 

de Trabalho – 2018 da Agência. 

 Sugere-se que se DETERMINE à atual gestão da APD, conforme exposto no 

item 4-B: 

a. Que estabeleça um Plano de Trabalho com metas objetivas e indicadores 

consistentes, capazes de demonstrar as variações dos custos, impactos dos 

processos de trabalho e retornos ou ganhos efetivos. 

b. Que sejam inseridos no Plano de Trabalho todos os objetivos da Agência, 

constantes da Lei n.º 17.016/2011. 

c. Que utilize indicadores de desempenho global das metas ou dos Programas, que 

permitam aferir em que medida as ações impactam o objetivo geral do Programa 
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ou da realidade econômica sobre a qual a Agência estabeleceu o Plano de 

Trabalho. 

d. Que a Agência utilize e estabeleça estratégias mais proativas para se desincumbir 

de suas atribuições contratuais. 

e. Que a APD adote metas “SMART” (específicas, mensuráveis, alcançáveis, 

relevantes e temporais), que permitam avaliar as necessidades de atuação na área 

de promoção da competitividade e fomento, de forma contínua e permitam, 

também, a produção de dados comparativos sobre os resultados (em termos de 

municípios atendidos, investimentos no estado, empregos gerados, e/ou outros 

aspectos capazes de influenciar o PIB per capita, indicador do Programa de 

Governo ao qual a Agência está associada, ou, ainda, números relativos ao 

Programa Paraná Competitivo). 

f. Que a Entidade tenha como prática a publicação de “Relatórios Anuais da 

Agência”, que permitam a análise da evolução dos resultados das atividades da 

APD, bem como forneçam informações sobre o andamento de projetos e 

atividades não previstas no Plano de Trabalho (tais como detalhes da 

movimentação da carteira - estágio da tramitação das requisições, etc. – estágio de 

acordos e planos de ação em andamento, repactuações com o Governo do 

Estado, receitas geradas), além de análise da evolução dos resultados concretos 

das atividades da APD (por exemplo, valores dos investimentos versus empregos 

gerados, valores por setor, origem do capital, valores por tipo de investimento – 

implantação, ampliação, etc.), e que contribuam para clarificar os conceitos 

envolvidos na atuação da Agência, tais como “atendimento” x “prospecção”. 

g. Que a APD implemente as boas práticas de gestão de projetos contidas no Guia 

PMBOK. 
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3.4 MULTAS ADMINISTRATIVAS 

  Sugere-se, ainda, a aplicação de multa administrativa: 

 

3.4.1 – Quanto à realização de contratação direta sem observância às 

formalidades legais, conforme situação descrita no item 4-A:  

a. Ao então Diretor-Presidente da APD, Sr. ADALBERTO DURAU BUENO 

NETTO, a quem compete assinar acordos, convênios e contratos de 

qualquer natureza, nos termos do art. 9º, inciso VIII, do Regimento Interno 

da APD, bem como em razão de sua atribuição de exercer a 

representação legal e institucional da APD, passiva, judicial e 

extrajudicialmente, nos termos do art.  8º, da Lei Estadual nº 17.016/2011, 

e art. 15, inciso VI, do Estatuto Social da Entidade44; por ter deflagrado o 

processo de contratação direta, por assinar a declaração de existência de 

dotação orçamentária para custear a despesa decorrente, por ter 

conduzido todo o processo de contratação, por ter assinado o Contrato nº 

15/2018 com a Câmara de Comércio Brasil – Índia, sem a observância 

das exigências legais cabíveis, e por ter assumido os riscos desta conduta 

de gestão:  

 

a.1) a aplicação da multa administrativa prevista no art. 87, inciso IV, 

alínea “d”, da Lei Estadual Complementar nº 113/2005, pela 

inobservância dos contidos nos arts. 25, 26, incisos II e III, e 38 da Lei 

nº 8.666/1993, bem como no art. nº 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal. 

 

 

 

                                                   
44 Aprovado pelo Decreto Estadual nº 6.355/2012. 
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3.4.2. – Quanto ao não atingimento das metas estabelecidas no Plano de 

Trabalho – 2018 – Entregas de produtos ineficazes, conforme situação 

descrita no item 4-B: 

 

b. Ao então Diretor-Presidente da APD, Sr. ADALBERTO DURAU BUENO 

NETTO, a quem compete executar e/ou dirigir a execução do Contrato de 

Gestão firmado com o Governo do Estado do Paraná, bem como 

coordenar, orientar, acompanhar e controlar a Entidade; a quem compete, 

também, encaminhar o Relatório de Atividades da APD para deliberação 

do Conselho de Administração, nos termos dos art. 5º, inciso II, 9º, incisos 

III e XII, do Regimento Interno da APD; ainda, em razão de sua atribuição 

de exercer a representação legal e institucional da APD, passiva, judicial e 

extrajudicialmente, nos termos do art.  8º, da Lei Estadual nº 17.016/2011, 

e art. 15, inciso VI, do Estatuto Social da Entidade45; bem como por ter 

assinado o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 03/2016, o 

qual tem por objeto a inclusão do Plano de Trabalho a ser executado pela 

APD no exercício de 2018, e por não fazê-lo cumprir: 

 

b.1) a aplicação de multa administrativa prevista no art. 87, inciso IV, 

alínea “g”, da Lei Complementar nº 113/2005, pelo descumprimento ao 

contido no art. 2º da Lei Estadual nº 17.016/2011; itens 02.2 e 02.3, 

cláusula segunda, e 03.13, cláusula terceira do Plano de Trabalho – 

2018 da Agência;  

 

4. Requer-se, à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), com fulcro no art. 175-J, VI, 

c/c art. 266, do Regimento Interno46, visando à instrução do julgamento das contas, a 

juntada deste Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do 

exercício de 2018, da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD). 

                                                   
45 Aprovado pelo Decreto Estadual nº 6.355/2012. 
46 Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os 
apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo. 
Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que 
resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...). 
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6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

 
6.1 OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO 

 
 O objetivo da fiscalização realizada pela Inspetoria, tendo por base a amostra 

selecionada, consiste no acompanhamento das operações contábil, financeira, operacional e 

de gestão do jurisdicionado, sob o aspecto da legitimidade e legalidade, aplicando os 

procedimentos e critérios estabelecidos pela 3ª ICE. 

 Cabe registrar que as análises efetuadas não afastam eventuais irregularidades que, 

porventura, sejam constatadas em procedimentos fiscalizatórios específicos ou em eventos 

subsequentes. 

 

6.2 ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO 

Informamos que para o exercício de 2018, houve limitação do escopo de fiscalização 

decorrente da designação dos servidores da 3ª ICE47 para integrarem a equipe de trabalho 

responsável pela análise da Prestação de Contas do Governo do Estado do Paraná, 

referentes ao exercício financeiro de 201748. 

 Os trabalhos se desenvolveram com base em amostras, não estatísticas, 

selecionadas segundo critérios de materialidade, relevância, e potencial de 

vulnerabilidade/risco, a partir das informações de natureza contábil, financeira, operacional e 

gestão, disponibilizadas pelo Jurisdicionado.  

 A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e 

as limitações de tempo e de estrutura dos Jurisdicionados e da Inspetoria, não tendo sido 

aplicados métodos estatísticos que possam dar suporte a generalizações. Assim, a 

conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra 

selecionada.  

                                                   
47 Portarias nº 27, de 12 de janeiro de 2018 e nº 283, de 19 de abril de 2018. 
48 Processo TC nº 314619/18 – Acórdão de Parecer Prévio nº 287, de 26 de setembro de 2018. 
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 Consigne-se que a composição das amostras e o detalhamento dos dados analisados 

encontram-se devidamente registrados em papeis de trabalho sob custódia deste Tribunal de 

Contas, no Portal Colaborativo – ferramenta SharePoint. 

 

6.3 METODOLOGIA APLICADA 

 
 Os principais procedimentos utilizados, sobre uma base seletiva, foram: 

 

− Exame da escrituração contábil e dos registros auxiliares. 

− Exame da documentação comprobatória das despesas. 

− Revisão analítica envolvendo a comparação entre dados. 

− Inspeção em documentos visando determinar a precisão de seus termos 

com os lançamentos efetuados em sistemas adotados pelo Jurisdicionado. 

− Verificação do cumprimento das leis e regulamentos pertinentes às 

operações efetuadas. 

− Consulta à dados e informações nos sistemas corporativos do 

Jurisdicionado e do Tribunal de Contas. 

− Inspeção “in loco”. 

− Entrevistas com representantes da Entidade e responsáveis. 

− Exame dos processos licitatórios e correspondentes contratos, apoiando-se, 

fundamentalmente na Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Estadual nº 

15.608/2007, conforme tabela a seguir: 
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Quadro 09 – Licitações e contratos 

Licitação Objeto Contratada Contrato/Ata Valor (R$) Vigência 

Inexigibilidade nº 01/2018 - ADM 

08/2018 

Inscrições para participação dos 

colaboradores da APD no Congresso 

SMARTCITY EXPO CURITIBA, de 28/02 a 

01/03/2018 

Forus Soluções em 

Sustentabilidade Ltda-

ME 003/2018 5.500,00 

28/02/2018 a 

01/03/2018 

Inexigibilidade nº 02/2018 - ADM 

36/2018 

Prestação de serviços para organização e 

suporte à participação da APD no evento 

"Conclave Índia - América Latina - Caribe - 

8ª Edição", em Santiago - Chile, nos dias 01 

e 02/10/2018 

Câmara de Comércio, 

Indústria e Agropecuária 

Índia - Brasil 015/2018 69.300,00 

01/10/2018 a 

02/10/2018 

Dispensa 02/2018 - ADM 05/2018 

Prestação de serviços de locação de 

veículos 

Referência Locadora de 

Veículos Ltda 001/2018 7.827,60 

23/01/2018 a 

22/01/2019  

Dispensa 03/2018 - ADM 07/2018 

Prestação de serviços de hospedagem de 

site - CLOUD. 

Lanzani Apoio 

Administrativo Ltda-ME 004/2018 6.480,00 

05/03/2018 a 

04/03/2019 

Dispensa 04/2018 - ADM 10/2018 

Aquisição de 2 Switch gerenciável 24P GB 

POE 4P SFP SG 2404 

Netnews  Informatica 

Ltda 

Ordem de compra 

001/2018 7.380,00 28/02/2018 

Dispensa 05/2018 - ADM 09/2018 

Prestação de serviços técnicos 

especializados de auditoria contabil 

independente 

Audiplan Auditores 

Independentes -EPP 006/2018 7.000,00 

06/03/2018 a 

20/03/2018 

Dispensa 06/2018 - ADM 11/2018 

Elaboração e implementação do programa 

de Prevenção de riscos ambientais (PPRA), 

do programa de controle médico de saude 

ocupacional (PCMSO) 

Santiago Saude & 

Segurança Ocupacional 007/2018 1.380,00 

28/03/2018 a 

27/03/2019 

Dispensa 09/2018 - ADM 14/2018 

Locação de espaço para realização do 

evento "Paraná Investment Meeting - PIM Hotel Curitiba Capital S/A 008/2018 7.893,09 19/06/2018 

Dispensa 10/2018 - ADM 

015/2018 

Inscrições no curso avançado de licitações e 

contratação publica 

Business Online 

Comunicação de dados 

ltda Ordem de Serviço 3.000,00 

07/05/2018 a 

11/05/2018 
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Licitação Objeto Contratada Contrato/Ata Valor (R$) Vigência 

Dispensa 11/2018 - ADM 16/2018 

Prestação de serviços de impressão de 300 

livros do Programa Municipal de Atração de 

Investimentos (PMAI) 

Lisegraff Gráfica e 

Editora Ltda. - EPP 010/2018 17.455,00 

24/05/2018 a 

20/11/2018  

Dispensa 13/2018 - ADM 20/2018 

Prestação de serviços de telefonia móvel 

Pessoal - SMP Telefônica Brasil S/A 012/2018 13.713,60 

28/07/2018 a 

27/07/2019 

Dispensa 16/2018 - ADM 29/2018 

Serviços de locação de impressoras 

multifuncionais Qualinfo Informática Ltda 013/2018 6.099,60 

08/10/2018 a 

09/10/2019  

Dispensa 19/2018 - ADM 39/2018 

Renovação de licença de software Adobe 

Creative Cloud Solo Network Brasil S/A 

Ordem de compra 

001/2018 3.708,84 

01/12/2018 a 

30/11/2019 

Dispensa 20/2018 - ADM 42/2018 

Aquisição e instalação de cortinas para a 

Agência A. Persianas Paraná Ltda 

Ordem de compra 

001/2018 5.000,00 13/11/2018 

Pregão Eletrônico 01/2018 - ADM 

01/2018 

Prestação de serviços de táxi convencional, 

sob demanda, para transporte de 

passageiros 

Associação Mega Táxi 

Brasil 002/2018 21.242,24 

08/02/2018 a 

07/02/2019  



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

 

 

61 
 

6.4 LIMITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

 A equipe teve acesso a todas as informações e documentos solicitados, não tendo 

havido, portanto, limitações ao desenvolvimento dos trabalhos. 

  

6.5 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 

 A responsabilidade da equipe está adstrita às verificações trazidas ao presente 

Relatório, circunscrita aos registros constantes em papéis de trabalho que lastreiam a 

posição da equipe, manifestada na conclusão deste Relatório. 

 Ressalvamos a responsabilização por atos não alcançados pelo conteúdo deste 

relatório, por divergências nas informações de caráter declaratório e constatações em 

procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias. 

 

 

Curitiba, 29 de março de 2019. 

 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

Adriana Lima Domingos 
Técnico de Controle 

Matrícula nº 50.270-7 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

Anecy de Oliveira Dabul 
Analista de Controle 
Matrícula nº 50.060-7 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

Carla Regina Martins 
Analista de Controle 
Matrícula nº 51.654-6 
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Monique Dellane Santos Cavalcante 
Analista de Controle 
Matrícula nº 51.830-1 
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Gerente de Fiscalização 

Matrícula 51.666-0 
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 Encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), conforme disposto no art. 

157, V, c/c art. 175-J, VI, do Regimento Interno. 

 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli 
Inspetora de Controle Externo 

Matrícula nº 50.862-4 
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PROCESSO:   275897/19 

ASSUNTO:        PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 

ENTIDADE:    AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO 

EXERCÍCIO:    2018 

INSTRUÇÃO N.º  378/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE 

GESTOR(ES): 

Nome Cargo Início Fim 

ADALBERTO DURAU BUENO NETTO Presidente 01/01/18 31/12/18 

Prestação de Contas Estadual. Administração Indireta. 

Exercício de 2018. Primeiro Exame. Encaminhamento para 

abertura de prazo para contraditório. 

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM 31/12/2018. 

Entidade AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO 

Vinculação 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
GERAL 

Natureza Jurídica SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 

Diretor Presidente JOSÉ EDUARDO BEKIN 

Diretor Financeiro CRISTINA ANGELICA B. STEPHANES 

Presidente do Conselho de Administração RODRIGO SALVADORI 

Presidente do Conselho Fiscal JUAREZ MIGUEL ROSSETIM 

Responsável Técnico CLENIR PEREIRA DA SILVA - CONTADOR - CRC:040434/P-5 
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2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Nos termos do artigo 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de 

Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de 

Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-

contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta 

Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de 

Controle Externo deste Tribunal.  

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis 

geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo 

e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.  

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 29/04/2019, 

portanto dentro do prazo estipulado no artigo 222 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução 

Normativa nº 144/2018, que define a documentação mínima que deve compor o 

processo de Prestação de Contas das Empresas Públicas, Sociedades de Economia 

Mista e Serviços Sociais Autônomos da Administração Indireta Estadual, pôde-se 

constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa. 
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3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED 

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-

CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos 

fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:  

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-

CED: 

Quadrimestre Prazo para Envio Data de Envio Situação 

1º 04/06/2018 30/05/2018 Dentro do Prazo 

2º 01/10/2018 17/09/2018 Dentro do Prazo 

3º 01/04/2019 22/01/2019 Dentro do Prazo 
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4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A entidade está dispensada de publicar as Demonstrações Financeiras, 

conforme art. 294 da Lei 6.404/76. 

4.1 - BALANÇO PATRIMONIAL 

O Balanço Patrimonial demonstra a posição financeira da entidade em 

determinado momento e representa, de forma ordenada, seu conjunto de bens, direitos 

e obrigações ao final do exercício. Sua apresentação obedece à Lei nº 6.404/76, 

alterada pelas Leis nºs 11.638/07, 11.941/09 e 12.431/2011, sendo dividido em Ativo, 

Passivo e Patrimônio Líquido, onde o Ativo representa os Bens e Direitos da Entidade, 

o Passivo as obrigações com terceiros, e o Patrimônio Líquido os recursos aplicados 

pelos acionistas. 

    
  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Estado do Paraná 
 

  

Tipo de 
Relatório: 

consolidado  

Entidade: AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO  

Até o mês: 12  

Ano: 2018  

BALANÇO PATRIMONIAL ESTATAL Gerado em: 27/06/2019 
10h39min 

 

 

  

    
 Especificação Exerc. Atual A. V. % Exerc. Anterior A. V. % A. H. 

ATIVO 1.731.906,25 100,00 1.351.309,14 100,00 28,17 

   ATIVO CIRCULANTE 1.571.765,68 90,75 1.162.331,67 86,02 35,23 

      Caixa e Equivalentes de Caixa 1.428.822,52 82,50 1.143.648,69 84,63 24,94 

      Créditos a Curto Prazo 131.000,00 7,56 0,00 0,00 0,00 

         Clientes 131.000,00 7,56 0,00 0,00 0,00 

      Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 11.943,16 0,69 18.682,98 1,38 -36,07 

   ATIVO NÃO CIRCULANTE 160.140,57 9,25 188.977,47 13,98 -15,26 

      Imobilizado 160.140,57 9,25 188.977,47 13,98 -15,26 

         Bens Móveis 291.043,84 16,80 283.883,84 21,01 2,52 

         (-) Depreciação, Exaustão e Amortização 
Acumuladas -130.903,27 -7,56 -94.906,37 -7,02 -37,93 
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TOTAL DO ATIVO 1.731.906,25 100,00 1.351.309,14 100,00 28,17 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.731.906,25 100,00 1.351.309,14 100,00 28,17 

   PASSIVO CIRCULANTE 435.841,46 25,17 332.975,58 24,64 30,89 

      Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e 
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 377.199,18 21,78 265.907,47 19,68 41,85 

      Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 0,00 7.033,65 0,52 -100,00 

      Obrigações Fiscais a Curto Prazo 58.642,28 3,39 54.057,71 4,00 8,48 

      Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 0,00 5.976,75 0,44 -100,00 

TOTAL DO PASSIVO 435.841,46 25,17 332.975,58 24,64 30,89 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.296.064,79 74,83 1.018.333,56 75,36 27,27 

   Resultados Acumulados 1.296.064,79 74,83 1.018.333,56 75,36 27,27 

      Resultado do Exercício 0,00 0,00 294.619,07 21,80 -100,00 

      Resultado de exercícios anteriores 1.296.064,79 74,83 723.714,49 53,56 79,09 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.731.906,25 100,00 1.351.309,14 100,00 28,17 
 

 

Os valores "Resultado do Exercício" e "Resultado de Exercícios 

Anteriores" estão incorretos e divergentes dos dados apresentados na prestação de 

contas peça 5. 

Note-se que no encerramento do exercício de 2017, os Resultados 

Acumulados somaram R$ 1.018.333,56, diferente, portanto, do apresentado no campo 

"Resultado de Exercícios Anteriores", no encerramento do exercício de 2018, no valor 

de R$ 1.296.064,79.  

4.1.1 - ANÁLISE DE BALANÇO 

A análise dos índices apresentados na tabela a seguir não restou 

prejudicada uma vez que à exceção dos valores de "Resultado do Exercício" e 

"Resultado de Exercícios Anteriores", os demais valores do Balanço Patrimonial 

encontram-se corretos. 

Índices Equação Exercício Atual Exercício 
Anterior 

Composição do 
Endividamento 

PassivoCirculante/(PassivoCirculante + 
PassivoNaoCirculante)*100 100,00 100,00 

Imobilização do 
Patrimônio Líquido 

Ativo Permanente/Patrimônio Líquido*100 12,36 18,56 

Imobilização de 
Recursos não Correntes 

Ativo Permanente/ (Patrimônio Líquido + Passivo Não 
Circulante) *100 12,36 18,56 
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Liquidez Seca Ativo Circulante / Passivo Circulante 3,61 3,49 

Liquidez Corrente (Ativo Circulante – Estoques – Despesas Antecipadas)/ 
Passivo Circulante 

3,61 3,49 

Fonte: SEI-CED 

 

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 

A análise da composição do endividamento possibilita mensurar o 

volume de dívidas da entidade com vencimento no curto prazo em relação à dívida 

total.  

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto menor, 

melhor, ao observarmos os números demonstrados no Balanço Patrimonial da 

AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO, temos que a dívida de curto prazo 

representa 100,00% em relação à dívida total no exercício analisado. 

IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

A análise do índice de Imobilização do Patrimônio Líquido permite 

identificar quanto do Patrimônio Líquido da entidade está investido no Ativo 

Permanente. Para efeito do cálculo deste indicador, consideramos como Ativo 

Permanente, a somatória dos subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível. A 

menor, ou maior, alocação de recursos do Patrimônio Líquido no Ativo Permanente, 

indica menor, ou maior, grau de imobilização de recursos próprios.  

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto menor, 

melhor, pelos valores apresentados no Balanço Patrimonial da AGÊNCIA PARANÁ DE 

DESENVOLVIMENTO, temos que o volume de recursos aplicados no Ativo 

Permanente, no exercício analisado, representa 12,36% do Patrimônio Líquido. 

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NÃO CORRENTES 

Ampliando a abrangência do índice de Imobilização do Patrimônio 

Líquido, podemos incluir os passivos de longo prazo, que também não comprometem 

diretamente o capital de giro da entidade. Neste caso, agregando os recursos do 

Passivo Não Circulante aos do Patrimônio Líquido, poderemos identificar quanto dos 

recursos não correntes, de longo prazo, da entidade está investido no Ativo 
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Permanente. Neste caso, também consideramos como Ativo Permanente, a somatória 

dos subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível. O percentual de aplicação 

destes recursos de longo prazo, em geral menos onerosos, no Ativo Permanente, 

possibilita constatar se há utilização de recursos de curto prazo em itens patrimoniais 

de características próprias de longo prazo.  

Desta forma, adotando-se o padrão de análise deste indicador, de 

quanto menor, melhor, pelos valores apresentados no Balanço Patrimonial da 

AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO, temos um índice de Imobilização de 

Recursos não Correntes de 12,36% sobre o valor do Ativo Permanente no exercício 

analisado. 

LIQUIDEZ SECA e LIQUIDEZ CORRENTE 

A solvência financeira de uma entidade resulta diretamente da boa, ou 

má, gestão financeira de seus dirigentes, especificamente no tocante aos recursos de 

curto prazo. Relevante característica da capacidade técnica de uma gestão justifica 

demonstrarmos o indicador que evidencia tal fato. Este é conhecido como Índice de 

Liquidez, que nas suas diversas peculiaridades, retorna em diferentes graus de 

abrangência e especificidade a situação financeira de uma entidade frente aos 

compromissos financeiros assumidos.  

Utilizando-se os valores apresentados no Balanço Patrimonial da 

entidade, temos que a AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO apresenta Índice 

de Liquidez Corrente de 3,61 e, mais especificamente ainda, um Índice de Liquidez 

Seca de 3,61. Em regra, adota-se para análise destes indicadores a interpretação de 

que, em relação ao índice, quanto maior, melhor. Porém, devemos considerar as 

peculiaridades da atividade desenvolvida pela Entidade, e as particularidades de cada 

caso. 

4.1.2 - INCREMENTO DO PASSIVO A DESCOBERTO 

Após analisar as contas patrimoniais da entidade, constata-se que não 

houve Passivo a Descoberto ou incremento de Passivo a Descoberto. 
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4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal 

apresentar de forma resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de 

operações realizadas num determinado período. 

   
  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Estado do Paraná 
 

  

Tipo de 
Relatório: 

consolidado  

Entidade: AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO  

Até o mês: 12  

Ano: 2018  

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO ESTATAL Gerado em: 27/06/2019 
10h39min 

 

 

 

 Especificação Exerc 
atual 

A V % Exerc anterior A V % A H % 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 3.884.513,92 100,17 -100,00 

  Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 
Serviços 

0,00 0,00 3.884.513,92 100,17 -100,00 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 6.755,25 0,17 -100,00 

  Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e 
Prestação de Serviços 

0,00 0,00 6.755,25 0,17 -100,00 

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 0,00 0,00 3.877.758,67 100,00 -100,00 

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 0,00 0,00 3.877.758,67 100,00 -100,00 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 3.620.005,94 93,35 -100,00 

  Pessoal e Encargos 0,00 0,00 2.869.751,41 74,01 -100,00 

  Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0,00 0,00 740.793,63 19,10 -100,00 

  Tributárias (exceto IR e CSSL) 0,00 0,00 9.460,90 0,24 -100,00 

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO 0,00 0,00 37.954,54 0,98 -100,00 

  (+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 38.008,14 0,98 -100,00 

  (-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0,00 0,00 53,60 0,00 -100,00 

(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 -1.088,20 -0,03 100,00 

 (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.302,82 0,03 -100,00 

 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 2.391,02 0,06 -100,00 

  Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (exceto Participações 
e Contribuições) 

0,00 0,00 2.391,02 0,06 -100,00 

(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 294.619,07 7,60 -100,00 

(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 0,00 0,00 294.619,07 7,60 -100,00 

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 294.619,07 7,60 -100,00 
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Observa-se na tabela anterior que não foram enviados os dados do 

Demonstrativo dos Resultados ao Sistema SEI-CED pois os valores encontram-se 

zerados no Sistema. 

A falta de envio destes dados gerou a inconsistência mencionada no 

item 4.1 anterior e inviabilizou a análise do Demonstrativo. 

4.3 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

Esta demonstração apresenta os fluxos de caixa, que são as entradas 

e saídas de caixa e equivalentes de caixa em determinado período, classificados por 

atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 

     
  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Estado do Paraná 
 

  

Tipo de 
Relatório: 

consolidado  

Entidade: AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO  

Ano: 2018  

   

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Direto) Gerado em: 27/06/2019 
10h39min 

 

 

  

     
  Fluxos De Caixa Ano Atual AV Ano 

Atual 
Ano Anterior AV Ano 

Anterior 
Analise 

Horizontal 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS      

Pagamentos a empregados 2.103.701,29 27,89 2.234.280,24 29,53 -5,84 

Pagamentos de despesas administrativas 916.184,34 12,15 726.333,85 9,60 26,14 

Pagamentos de Impostos e Contribuições 27.845,25 0,37 13.081,15 0,17 112,87 

Outros recebimentos de atividades 
operacionais 

3.890.215,36 51,58 3.884.513,92 51,34 0,15 

Outros pagamentos de atividades 
operacionais 

604.854,21 8,02 708.395,60 9,36 -14,62 

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS 
GERADAS (APLICADAS NAS) 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

7.542.800,45 100,00 7.566.604,76 100,00 -0,31 

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS      

Outros recebimentos de atividades de 
investimento 

47.543,56 100,00 45.287,71 100,00 4,98 

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS 
GERADAS (APLICADAS NAS) 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

47.543,56 100,00 45.287,71 100,00 4,98 
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O valor das "Disponibilidades Líquidas Geradas nas Atividades 

Operacionais" encontra-se incorreto pois foram somados os recebimentos e os 

pagamentos. O valor correto é R$ 237.630,27 que somado às Disponibilidades 

Líquidas Geradas nas Atividades de Investimento perfaz uma Geração Líquida de 

Caixa e Equivalente de Caixa de R$ 285.173,83, mesmo valor apresentado no 

Demonstrativo juntado à peça 7 da prestação de contas. 

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Esta demonstração evidencia toda movimentação do Patrimônio 

Líquido, seus acréscimos e diminuições, como também a formação e utilização de 

reservas. 

   
  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Estado do Paraná 
 

  

Tipo de 
Relatório: 

consolidado  

Entidade: AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO  

Ano: 2018  

   

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL Gerado em: 27/06/2019 
10h39min 

 

 

 

   
 Especificação Capital 

Social 
Reservas de 

Capital 
Reservas de 

Lucros 
Lucros/Prej. 
Acumulados 

Outros 
Resultados 

Abrangentes 

Patr. Liq. do 
Sócios da 

Controladora 

Outros Resultados Abrangentes 
Diversos 

0,00 0,00 0,00 0,00 277.731,23 277.731,23 

OUTROS RESULTADOS 
ABRANGENTES 

    0,00 277.731,23 

RESULTADO ABRANGENTE 
TOTAL 

    0,00 277.731,23 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 
DO EXERCÍCIO ATUAL - R$ 

0,00 0,00 0,00 0,00 277.731,23 277.731,23 

 

 

 

Os dados enviados ao Sistema SEI-CED estão divergentes dos 

apresentados na prestação de contas à peça 8, que apresenta um Patrimônio Líquido 

em 31/12/2018 de R$ 1.296.064,79, condizente com o valor constante no Balanço 

Patrimonial. 
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4.5 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

A Demonstração do Valor Adicionado tem a função de divulgar e 

identificar o valor da riqueza gerada pela entidade, e como essa riqueza foi distribuída 

entre os diversos setores que contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua 

geração. 

A entidade está dispensada da elaboração da Demonstração do Valor 

Adicionado por não se enquadrar no disposto no inciso V, do art. 176 da Lei nº 

6.404/1976, alterada pela Lei nº 11.638/2007. 

4.6 - CAPITAL SOCIAL 

A AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO pela sua natureza 

jurídica não possui composição acionária.  

4.7 - NOTAS EXPLICATIVAS 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações 

Contábeis, e apresentam informações de natureza patrimonial, econômica, financeira, 

legal, física e social, bem como os critérios utilizados na elaboração das 

demonstrações contábeis e eventos subsequentes ao balanço. As Notas Explicativas 

das Demonstrações Contábeis da AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO 

encontram-se na peça 9 do presente processo. 

4.8 - ANÁLISE CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

Na análise Contábil, Financeira e Patrimonial houve 

irregularidades/anomalias nos resultados apresentados, que deverão ser esclarecidas 

pela entidade em fase de contraditório, conforme comentado nos subtítulos 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4.  

A análise do Demonstrativo do Resultado do Exercício ficou 

inviabilizada uma vez que os dados não foram enviados no Sistema Estadual de 

Informações. 
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4.9 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-
CED 

Especificação Valor SEI-CED Valor PCA Diferença (R$) 

BALANÇO PATRIMONIAL    

Ativo 1.731.906,25 1.731.906,25 0,00 

Ativo Circulante 1.571.765,68 1.571.765,68 0,00 

Ativo Não Circulante 160.140,57 160.140,57 0,00 

Passivo e Patrimônio Líquido 1.731.906,25 1.731.906,25 0,00 

Passivo Circulante 435.841,46 435.841,46 0,00 

Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00 

Patrimônio Líquido 1.296.064,79 1.296.064,79 0,00 

DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO    

Resultado Líquido do Exercício 0,00 277.731,23 -277.731,23 

Fonte: SEI-CED / PCA 

Em razão da divergência apresentada, ficou inviabilizada a análise do 

Demonstrativo do Resultado do Exercício e dos demais itens a ele diretamente 

relacionados.  Ainda, o valor das "Disponibilidades Líquidas Geradas nas Atividades 

Operacionais" encontra-se incorreto e os dados enviados ao Sistema SEI-CED da 

Demonstração das Mutações Do Patrimônio Líquido estão divergentes dos 

apresentados na prestação de contas à peça 8. 

O SEI/CED é uma ferramenta de captação dos dados e registros de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, tributária e patrimonial, cuja 

responsabilidade pelas remessas cabe às próprias entidades. Portanto, os dados 

carregados ao sistema devem refletir com exatidão as informações registradas na 

contabilidade dos jurisdicionados.  

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma 

legal ou regulamentar, prevista no art. 87, inciso IV, "g", da Lei Complementar Estadual 

nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas).  

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:  

a) Demonstrativo individualizando as diferenças apuradas e os 

esclarecimentos para justificar as diferenças;  
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b) Comprovação da regularização dos valores no sistema SEI-CED ou 

na contabilidade;  

c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.   

4.10 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

O Relatório da Administração apresenta os principais resultados 

alcançados pela Entidade, o qual divulga informações que possibilitam o conhecimento 

da Instituição, assim como seus objetivos e políticas, em complemento às peças 

contábeis e notas explicativas contidas nas Demonstrações Financeiras. O Relatório da 

Administração expõe um quadro completo das posturas e do desempenho da 

administração na gestão e alocação dos recursos que se encontram a ela confiados. O 

Relatório da Administração da AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO 

encontra-se na peça 4 do presente processo. 

4.11 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

O Parecer dos Auditores Independentes tem a sua apresentação e 

publicação obrigatória, juntamente com as demonstrações contábeis, para as 

companhias aberta e outras empresas com regulamentação especial, como instituição 

financeira, seguradoras e outras. A finalidade deste parecer é expor resumidamente a 

opinião dos auditores a respeito da fidedignidade das Demonstrações Financeiras.  

A empresa Executive Auditores Independentes apresentou relatório 

(peça 16) relativo à revisão dos registros contábeis da AGÊNCIA PARANÁ DE 

DESENVOLVIMENTO no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, 

contendo recomendações e comentários sobre os procedimentos contábeis e controles 

internos que atualmente estão sendo adotados pela entidade. 

4.12 - PARECER DO CONSELHO FISCAL 

A Lei nº 19.444/2018, que alterou a Lei nº 17.016/2011, extinguiu o 

Conselho Fiscal da entidade, deixando de integrar a administração social da Agência 

Paraná de Desenvolvimento.  
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5 - CONTROLE INTERNO 

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a 

necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados 

em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.  

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas 

de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao 

responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei 

Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo 

específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).  

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, 

por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de 

coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e 

avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta 

coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da 

Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na 

avaliação in loco. 

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será 

composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno 

Avaliativo conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do 

Estado. Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, 

atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 001/2018-CGE). 

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Origem da 
Operação Achado Ano 

Achado 

Atesto 
Art. 74 

C.F 
Medidas para o Achado 

Notas 
Explicativas 

Monitoramento 
Descrição do achado 

Achado 203 2018 S 

Não há sistema para 
atender despesas com 

realização de viagens de 
funcionários. 

 
Não há sistema para atender 
despesas com realização de 
viagens de funcionários. 

Achado 504 2018 S 
Não há despesas com 
viagens realizadas por 

meio do regime de 
 

Não há despesas com viagens 
realizadas por meio do regime 
de adiantamento. 
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adiantamento. 

Achado 860 2018 S 

Não foi elaborado por 
esse Agente de Controle 
Interno Avaliativo Plano 

de trabalho para o 
exercício de 2018. 

 

Não foi elaborado por esse 
Agente de Controle Interno 
Avaliativo Plano de trabalho 
para o exercício de 2018. 

Achado 861 2018 S 

Não houve a publicação 
em Diário Oficial do 

Estado do Paraná do 
Plano de Trabalho para o 

exercício de 2018. 

 

Não houve a publicação em 
Diário Oficial do Estado do 
Paraná do Plano de Trabalho 
para o exercício de 2018. 

Achado 862 2018 S 

As atividades de controle 
não são apropriadas e 

não obedecem ao plano 
de trabalho elaborado 

para o exercício. 

 

As atividades de controle não 
são apropriadas e não 
obedecem ao plano de trabalho 
elaborado para o exercício. 

Monitoramento - - S 

Não será utilizado 
sistema do Estado. Será 
elaborado plano de ação 

sobre a eventual 
automatização desse 

processo em virtude da 
estruturação do projeto 
de desenvolvimento de 
sistemas da APD em 

elaboração hoje. Plano 
de ação será realizado 

até 24/03/2019 

Prazo para 
execução: 180 

Dias 
 

Monitoramento - - S 

Procedimentos de viagem 
já estão normatizados e 
aprovados pela Diretoria 

Executiva e pelo 
Conselho. 

Já Realizado  

Monitoramento - - S 

Em virtude dos prazos 
comunicados tardiamente 

à APD, será realizado 
plano de trabalho 

contemplando o último 
trimestre de 2018. 

Prazo para 
execução: 90 

Dias 
 

Monitoramento - - S 
Plano de trabalho sobre 

quesito 001 irá 
comtemplar essa medida. 

Prazo para 
execução: 90 

Dias 
 

Monitoramento - - S 
Plano de trabalho sobre 

quesito 001 irá 
comtemplar essa medida. 

Prazo para 
execução: 90 

Dias 
 

Recomendação - - S 

Em que pese a existência 
de um controle realizado 

por meio de planilhas 
para o atendimento das 
despesas de viagens, 

recomenda-se que seja 
elaborado um estudo 

sobre a possibilidade de 
utilização de sistema 

automatizado de controle. 

Não Realizado.  

Recomendação - - S 

Recomenda-se que 
sejam devidamente 

normatizados os 
procedimentos para 

prestação de contas de 
viagens, visando desta 

forma melhorar os 
controles e evitar 

Recomendação 
já realizada.  



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z8LE.VGJX.ZTLF.N19Q.4

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

16 

 

possíveis 
desconformidades e/ou 

irregularidades. 

Recomendação - - S 

Essa Coordenadoria de 
Controle Interno 

recomenda que seja 
elaborado o Plano de 

Trabalho para o exercício 
de 2019, de acordo com 
Instrução Normativa nº 

004/2018 - CGE, 
publicado no Diário 

Oficial do Estado - DIOE 
nº 10.265/2018. Sugere-
se ainda, elaboração do 

Plano de Trabalho do ano 
corrente, visando 

contemplar o último 
trimestre. 

Não Realizado.  

Recomendação - - S 

Essa Coordenadoria de 
Controle Interno 

recomenda publicação do 
Plano de Trabalho no 

Diário Oficial do Estado - 
DIOE. 

Não Realizado.  

Recomendação - - S 

Recomenda-se que 
órgão/entidade campus 

elabore Plano de 
Trabalho das atividades a 
serem avaliadas durante 

o exercício. 

Não Realizado.  

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

Origem do 
Relatório CGE 

Núm. 
Relatório 

CGE 

Ano 
Relatório 

CGE 

Atesto 
Relatório 

CGE 
Medidas Implementadas 

Notas 
Explicativas 

Monitoramento 
CGE 

Relatório de 
Recomendações 

da 
Coordenadoria 

de Corregedoria 

- - N Não há nenhuma observação. 

Prejudicado 
pela não 

atuação da 
Coordenadoria 

de 
Cooregedoria 

no Órgão 

Relatório de 
Avaliação da 

Coordenadoria 
de Ouvidoria. 

- - N 
De acordo com as informaçoes cedidas pela 

Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral 
do Estado, houve: 3 Atendimentos. 

 

Relatório de 
Avaliação da 

Coordenadoria 
de 

Transparência e 
Acesso à 

Informação. 

- - N 

De acordo com as informaçoes cedidas pela 
Coordenadoria de Transparência e Acesso a 

Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 
10 Pedidos de Acesso a Informação. 

 

A partir da análise do Relatório do Controle Interno e do Relatório da 

Controladoria Geral do Estado encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que não 

houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade.  
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A conclusão do Parecer do Controle Interno foi pela regularidade: 

“Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido 

por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 

2018, da AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO em atendimento às 

determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no 

Relatório e Parecer do Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela 

REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser 

submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido 

Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.” 

Por fim, o Relatório do Controle Interno elaborado pelo agente de 

Controle Interno designado pela Entidade apresentou o atesto do fiel cumprimento das 

exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal. 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z8LE.VGJX.ZTLF.N19Q.4

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

18 

 

6 - RELATÓRIOS DAS ICES 

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, 

as Inspetorias de Controle Externo – ICE´s realizam fiscalização contábil, financeira, 

operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, 

economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta 

Coordenadoria de Gestão Estadual.  

Cabe ainda às ICE´s elaborar os relatórios de inspeção, anualmente, 

contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.   

A seguir apresenta-se um Quadro Sintético dos Achados de 

Fiscalização e a Conclusão do Relatório Anual de 2018, emitido pela 3ª Inspetoria de 

Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães. 

O detalhamento dos Achados de Fiscalização pode ser obtido na 

íntegra do documento que se encontra juntado à peça anterior a esta Instrução. 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO  

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO 

O quadro a seguir sintetiza os achados decorrentes dos trabalhos de fiscalização 

realizados durante o exercício de 2018. 
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4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

Em atendimento ao art. 2º, c/c o art. 3º, § 2º da Instrução Normativa nº 64/2011, 

informa-se que não foram protocoladas, no período de 01/01/2018 até o encerramento deste relatório, 

Comunicações de Irregularidades relativas ao exercício de 2018. 

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

1. Procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao exame de processos licitatórios e contratos, à 

fiscalização da despesa e gestão patrimonial, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, da 

AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO (APD). A administração da Entidade é responsável 

pela gestão administrativa, contábil, financeira, patrimonial, incluindo a elaboração das 

demonstrações financeiras. Nossa incumbência é expressar uma opinião sobre os trabalhos de 

fiscalização realizados. 

2. A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância às 

Normas de Auditoria Governamental – NAGs (Resolução nº 42/201343) e demais normas 

regimentais e atos normativos desta Corte de Contas. A fiscalização incluiu o exame, sobre uma 

base seletiva, da evidência que respalda os valores e as informações contidas nos diversos itens 

analisados e, incluiu, também, provas de registros, análise da documentação comprobatória e outros 

procedimentos julgados pertinentes. Consideramos que a fiscalização efetuada proporciona uma 

base razoável para expressar nossa opinião. 

3. Em nossa opinião, a AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO (APD), relativo ao exercício 

financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, 

representante legal e ordenador de despesa e de CLENIR PEREIRA DA SILVA, contador, CRC nº 

40.434/O-5, responsável técnico, atuou de forma IRREGULAR, no que se refere ao não atingimento 

de metas e área operacional, com as IRREGULARIDADES, RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e 

sugestões de MULTAS, a seguir listadas: 

3.1 IRREGULARIDADES 

3.1.1 – Não atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho – 2018 – Entregas de 

produtos ineficazes, em descumprimento ao contido no art. 2º da Lei Estadual nº 17.016/2011; itens 

02.2 e 02.3, cláusula segunda, e 03.13, cláusula terceira do Plano de Trabalho – 2018 da Agência, 

conforme exposto no item 4-B. 
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3.2 RESSALVAS 

3.2.1 – Realização de contratação direta sem observância às formalidades legais, em razão da 

inobservância dos contidos nos artigos 25 e 26, incisos II e III e 38 da Lei nº 8.666/1993, bem como o 

artigo nº 37, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme situação descrita no item 4-A. 

3.3 DETERMINAÇÕES 

3.3.1 – Não atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho – 2018 – Entregas de 

produtos ineficazes, situação causada pela ausência de supervisão da SEPL, ausência de 

comprometimento com atividades e metas fim, formulação genérica dos objetivos dos programas e das 

metas, não utilização de séries históricas ou metodologia de avaliação da gestão anual como subsídios 

para o planejamento das atividades. Esta prática contraria aos contidos no art. 2º da Lei Estadual nº 

17.016/2011; itens 02.2 e 02.3, cláusula segunda, e 03.13, cláusula terceira do Plano de Trabalho – 2018 

da Agência. 

Sugere-se que se DETERMINE à atual gestão da APD, conforme exposto no item 4-

B: 

a. Que estabeleça um Plano de Trabalho com metas objetivas e indicadores consistentes, capazes de 

demonstrar as variações dos custos, impactos dos processos de trabalho e retornos ou ganhos 

efetivos. 

b. Que sejam inseridos no Plano de Trabalho todos os objetivos da Agência, constantes da Lei n.º 

17.016/2011. 

c. Que utilize indicadores de desempenho global das metas ou dos Programas, que permitam aferir em 

que medida as ações impactam o objetivo geral do Programa ou da realidade econômica sobre a 

qual a Agência estabeleceu o Plano de Trabalho. 

d. Que a Agência utilize e estabeleça estratégias mais proativas para se desincumbir de suas atribuições 

contratuais. 

e. Que a APD adote metas “SMART” (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais), 

que permitam avaliar as necessidades de atuação na área de promoção da competitividade e 

fomento, de forma contínua e permitam, também, a produção de dados comparativos sobre os 

resultados (em termos de municípios atendidos, investimentos no estado, empregos gerados, e/ou 

outros aspectos capazes de influenciar o PIB per capita, indicador do Programa de Governo ao qual 

a Agência está associada, ou, ainda, números relativos ao Programa Paraná Competitivo). 
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f. Que a Entidade tenha como prática a publicação de “Relatórios Anuais da Agência”, que permitam a 

análise da evolução dos resultados das atividades da APD, bem como forneçam informações sobre 

o andamento de projetos e atividades não previstas no Plano de Trabalho (tais como detalhes da 

movimentação da carteira - estágio da tramitação das requisições, etc. – estágio de acordos e 

planos de ação em andamento, repactuações com o Governo do Estado, receitas geradas), além de 

análise da evolução dos resultados concretos das atividades da APD (por exemplo, valores dos 

investimentos versus empregos gerados, valores por setor, origem do capital, valores por tipo de 

investimento – implantação, ampliação, etc.), e que contribuam para clarificar os conceitos 

envolvidos na atuação da Agência, tais como “atendimento” x “prospecção”. 

g. Que a APD implemente as boas práticas de gestão de projetos contidas no Guia PMBOK. 

3.4 MULTAS ADMINISTRATIVAS 

Sugere-se, ainda, a aplicação de multa administrativa: 

3.4.1 – Quanto à realização de contratação direta sem observância às formalidades legais, 

conforme situação descrita no item 4-A: 

a. Ao então Diretor-Presidente da APD, Sr. ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, a 

quem compete assinar acordos, convênios e contratos de qualquer natureza, nos 

termos do art. 9º, inciso VIII, do Regimento Interno da APD, bem como em razão 

de sua atribuição de exercer a representação legal e institucional da APD, passiva, 

judicial e extrajudicialmente, nos termos do art. 8º, da Lei Estadual nº 17.016/2011, 

e art. 15, inciso VI, do Estatuto Social da Entidade44; por ter deflagrado o 

processo de contratação direta, por assinar a declaração de existência de dotação 

orçamentária para custear a despesa decorrente, por ter conduzido todo o 

processo de contratação, por ter assinado o Contrato nº 15/2018 com a Câmara 

de Comércio Brasil – Índia, sem a observância das exigências legais cabíveis, e 

por ter assumido os riscos desta conduta de gestão: 

a.1) a aplicação da multa administrativa prevista no art. 87, inciso IV, alínea “d”, da 

Lei Estadual Complementar nº 113/2005, pela inobservância dos contidos nos artigos 25 e 26, incisos II 

e III, e 38 da Lei nº 8.666/1993, bem como no artigo nº 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 
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3.4.2 – Quanto ao não atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho – 2018 – 

Entregas de produtos ineficazes, conforme situação descrita no item 4-B: 

b. Ao então Diretor-Presidente da APD, Sr. ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, a 

quem compete executar e/ou dirigir a execução do Contrato de Gestão firmado 

com o Governo do Estado do Paraná, bem como coordenar, orientar, acompanhar 

e controlar a Entidade; a quem compete, também, encaminhar o Relatório de 

Atividades da APD para deliberação do Conselho de Administração, nos termos 

dos art. 5º, inciso II, 9º, incisos III e XII, do Regimento Interno da APD; ainda, em 

razão de sua atribuição de exercer a representação legal e institucional da APD, 

passiva, judicial e extrajudicialmente, nos termos do art. 8º, da Lei Estadual nº 

17.016/2011, e art. 15, inciso VI, do Estatuto Social da Entidade45; bem como por 

ter assinado o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 03/2016, o qual tem 

por objeto a inclusão do Plano de Trabalho a ser executado pela APD no exercício 

de 2018, e por não fazê-lo cumprir: 

b.1) a aplicação de multa administrativa prevista no art. 87, inciso IV, alínea “g”, 

da Lei Complementar nº 113/2005, pelo descumprimento ao contido no art. 2º 

da Lei Estadual nº 17.016/2011; itens 02.2 e 02.3, cláusula segunda, e 03.13, 

cláusula terceira do Plano de Trabalho – 2018 da Agência; 

4. Requer-se, à Coordenadoria de Gestão (CGE), com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do Regimento 

Interno46, visando à instrução do julgamento das contas, a juntada deste Relatório de Fiscalização à 

Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2018, da Agência Paraná de Desenvolvimento 

(APD). 
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7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES 

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, 

informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da AGÊNCIA PARANÁ DE 

DESENVOLVIMENTO, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência 

de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento 

deste processo.  

EXERCÍCIO PROCESSO Nº ASSUNTO ACORDÃO Nº SITUAÇÃO 

2017 298516/18 PRESTAÇÃO DE 
CONTAS ANUAL 927/2019 Regular  

  

O Acórdão nº 927 de 10/04/2019 julgou pela regularidade das contas, 

não havendo determinações à entidade. 
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8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE 

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade 

da Entidade no exercício de 2018, relativos a Processos de Comunicação de 

Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), 

Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), e Auditorias (art. 253 do RI). 

Assunto Nº Processo Nº Acórdão Situação 

Nada consta --- --- --- 
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9 - CONCLUSÃO 

RESULTADO DA ANÁLISE: 

Item Item de Análise Referência Base Legal Multa Administrativa Resultado 

a 
Atendimento do prazo 

para envio da prestação 
de contas 

Título 2 
art. 222 do 

Regimento Interno 
deste Tribunal 

- Regular 

b Formalização do 
processo 

Título 2 
Instrução 

Normativa-TC 
nº144/2018 

- Regular 

c 

Atendimento dos 
prazos para envio dos 
dados quadrimestrais 

de cada um dos 
módulos integrantes do 

SEI-CED 

Título 3 
Instrução 

Normativa-TC 
nº113/2015 

- Regular 

d 

Comparativo dos saldos 
do Balanço Patrimonial 
e do Resultado Liquido 
do Exercício entre os 

dados do SEI-CED e os 
demonstrativos 

encaminhados na 
prestação de contas 

Título 4 
Instrução 

Normativa-TC 
nº113/2015 

art. 87, inciso IV, "g", da 
Lei Complementar 

Estadual nº 113/2005 
(Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas) 

Contraditório 

e 
Verificação do Passivo 

a descoberto Título 4 
art. 158, da Lei nº 

6.404/76 - Regular 

f 
Análise Contábil, 

Financeira e 
Patrimonial 

Título 4 Lei nº 6.404/76 

art. 87, inciso IV, "g", da 
Lei Complementar 

Estadual nº 113/2005 
(Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas) 

Contraditório 

g Parecer do Conselho Título 4 Lei nº 6.404/76 - Regular 

h Relatório do Controle 
Interno Título 5 

arts. 31, 70 e 74 da 
Constituição 

Federal 
- Regular 

i Relatórios da Inspetoria 
de Controle Externo 

Título 6 
art. 157, inciso I do 
Regimento Interno 

deste Tribunal 

art. 87 da Lei 
Complementar Estadual 

nº 113/2005 (Lei 
Orgânica do Tribunal de 
Contas), de acordo com 
cada apontamento da 

ICE 

Contraditório 

Procedida a análise técnico-contábil na Prestação de Contas da 

AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO, referente ao exercício financeiro de 

2018, bem como os aspectos legais e de gestão alicerçada nos exames procedidos por 

esta Coordenadoria, e no relatório emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, 

superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães, foi possível avaliar 

a administração dos responsáveis pela Entidade.  
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Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais 

dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.  

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não 

validam divergências em informações de caráter declaratório, não detectadas na 

análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos 

fiscalizatórios.  

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação 

de Contas apresenta situações que necessitam de apresentação de justificavas pelos 

responsáveis, conforme demonstrado no quadro “Resultado da Análise”, cujos itens 

tiveram como Resultado: “Contraditório”.  

Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito 

à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei 

Complementar Estadual nº 113/2005, é necessária a intimação dos responsáveis, para 

que, querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.  

Conforme delegado pela Instrução de Serviço nº 73/2014, sugere-se 

oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, ao seguinte Gestor das Contas: 

NOME CPF CARGO 

ADALBERTO DURAU BUENO NETTO 765.529.429-15 Presidente 

  

É a instrução.   

CGE, em 11 de julho de 2019.   

  

Ato elaborado por:  

DANIELLE MORAES SELLA - Analista de Controle   

(documento assinado digitalmente)   
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De acordo.   

ALCIVAN TAVARES NOBRE - Coordenador   

(documento assinado digitalmente)   

  



26.  Despacho
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL 

 

 1 

PROCESSO N º: 275897/19 

ORIGEM: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 

INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, JOSE EDUARDO 

BEKIN 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DESPACHO Nº: 138/19 - CGE 

Por delegação do Conselheiro Relator Ivan Lelis Bonilha, Relator 

deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 73/2014, encaminhem-se 

os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes providências:  

I. Proceda-se à CITAÇÃO da parte a seguir nominada para, querendo, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto 
ao contido na Instrução nº 378/2019-CGE, da Coordenadoria de Gestão 
Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento 
Interno. 

a) Sr. Adalberto Durau Bueno Netto, Diretor Presidente, CPF 765.529.429-15.  

II. Proceda-se à INTIMAÇÃO da parte a seguir nominada para, querendo, no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório 
quanto ao contido na Instrução nº 378/2019-CGE, da Coordenadoria de Gestão 
Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento 
Interno. 

a) Agência Paraná de Desenvolvimento, CNPJ 17.269.926/0001-80, na pessoa 

do seu representante legal, e procuradores constituídos. 

III. Alerte-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção 
de medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no 
Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal. 

Publique-se. 

CGE, em 16 de julho de 2019. 
 

 

(documento assinado digitalmente) 
ALCIVAN TAVARES NOBRE 

Coordenador 



27.  Certidão de Comunicação Processual Eletrônica
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CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

 

 

 

 
Certifico que a comunicação eletrônica nº 1997/2019, referente ao

Despacho Processual Diverso nº 138/2019, foi disponibilizada no dia 31/07/2019, com prazo de
resposta inicial de 15 dias, tendo sido intimado(s) AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO
.

 

 

 

 

Diretoria de Protocolo, em 31/07/2019
Documento assinado digitalmente

DENISE BERNARDES CHAVES DA SILVA

TÉCNICO DE CONTROLE - matricula nº 514446

PROCESSO Nº  - 275897/19
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade  - AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO
Gestor atual  - JOSE EDUARDO BEKIN
Gestor das Contas  - ADALBERTO DURAU BUENO NETTO
Interessado  - AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO



28.  Ofício de contraditório
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PROCESSO Nº: 275897/19 
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual 
ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO 
INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE 

DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN 
RELATOR: IVAN LELIS BONILHA 
 

Ofício nº 2248/19-OCN-DP                      Curitiba, 31 de julho de 2019. 
  

Ref.: CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO 

Prezado Senhor, 

Em cumprimento ao Despacho nº 138/2019, fica CITADO o Sr. 
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO (CPF n° 765.529.429-15), para, querendo, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos 
digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, 
em atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, caput, do Regimento Interno do Tribunal. 

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de 
medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento 
Interno do Tribunal. 

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, 
presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas 
manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo 
endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento 
Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão 
da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e 
desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos 
órgãos colegiados. 

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, 
está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no 
portal e-Contas-PR, acessível no site do Tribunal e com o uso do certificado digital1, no 
seguinte caminho: 

1. Inserir o certificado digital 
2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 
3. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda 
4. Clicar no ícone Acessar processo eletrônico 

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e 
procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de 

                                                 
1 Certificado digital – veja onde adquirir no site 
http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar 
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expedição deste ofício, está disponível no site do Tribunal, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, no seguinte caminho: 

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 
2. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda 
3. Selecionar a opção Cópia de Autos Digitais 
4. Indicar o número do processo 275897/19 
5. Indicar o número do Cadastro CPF nº 765.529.429-15 
6. Clicar em Exibir cópia 

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na 
resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por 
peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital. 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de 
Protocolo, e o andamento processual está acessível no site do Tribunal 
www.tce.pr.gov.br, Consulta Processual. 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

PAULO SERGIO MOURA SANTOS 

Diretor 

TC 51.560-4 

 

 

Senhor  
ADALBERTO DURAU BUENO NETTO 
Avenida João Gualberto, 1259 21º Andar  
CURITIBA-PR 
CEP 80.030-001 



29.  Certidão de Publicação DETC
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CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Despacho nº 138/2019 – Coordenadoria de Gestão Estadual,

proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná nº 2112, do dia 01/08/2019, considerando-se como data de

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto

nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 02/08/2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 275897/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO
INTERESSADO: ADALBERTO DURAU BUENO NETTO, AGENCIA PARANA DE

DESENVOLVIMENTO, JOSE EDUARDO BEKIN
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31.  Recibo de Petição Intermediária - 553056-19, de 16-08-19



 

 

 

 

 

 

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 553056/19

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 275897/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 
Tipo de petição: RESPONDER CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (Contraditório Prestação de Contas 2018)

 - Outros Documentos (Anexo I)

 - Outros Documentos (Anexo II)

 - Outros Documentos (Anexo III)

 - Outros Documentos (Anexo IV)

 - Outros Documentos (Anexo V)

 - Outros Documentos (Anexo VI)

 - Outros Documentos (Anexo VII)

 - Outros Documentos (Anexo VIII)

 - Outros Documentos (Anexo IX)

 - Outros Documentos (Anexo X)

 - Outros Documentos (Anexo XI)

 - Outros Documentos (Anexo XII)

 

 
PETICIONÁRIO: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO, CNPJ 17.269.926/0001-80, através do(a)

Representante Legal JOSE EDUARDO BEKIN, CPF 099.429.538-33

Email: eduardo@apdbrasil.org.br

Telefone: 32321706

 

 
Curitiba, 16 de agosto de 2019 09:49:03

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1



32.  Petição (Contraditório Prestação de Contas 2018)











































































































33.  Outros Documentos (Anexo I)







34.  Outros Documentos (Anexo II)
















