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IT - Análise de Esclarecimentos 

Processo de Contas de Gestão – Executivo/2012 

 

 

 

Senhora Coordenadora: 

 

 

 

Cabe referir que a Sra. Eni Webber Baseggio (Vice-Prefeita), 

não foi intimada para prestar esclarecimentos em razão da inexistência de 

inconformidades de sua responsabilidade no período em que esteve à frente do 

Poder Executivo Municipal. 

 

Quanto à sugestão de negativa de executoriedade da norma 

por inconstitucionalidade (item 2.1, LM nº 1.349/2012 – Quadro de Cargos em 

Comissão e Funções Gratificadas), cabe ser apreciada pelo Pleno desta Corte, 

em razão da cláusula de reserva de plenário, forte na Súmula Vinculante nº 10 e 

orientação do Parecer Coletivo TCE nº 2/20091. Assim, sugere-se o envio deste 

processo ao Tribunal Pleno para julgamento. 

 

                                                 
1
 Referido no Processo nº 6019-02.00/07-7 como orientação a ser seguida nos casos de aplicação da Súmula 

STF nº 347. 
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Em cumprimento ao disposto no art. 4º, parágrafo único, da 

Instrução Normativa nº 005/2012, registra-se que não existem processos de 

Tomadas de Contas Especiais, Inspeções Extraordinárias ou Especiais em 

andamento, de responsabilidade do Gestor no exercício sob exame. 

 

Examinam-se os esclarecimentos tempestivamente prestados 

pelo Administrador, assim como os documentos juntados aos autos, conforme os 

itens a seguir: 

 

DA AUDITORIA 

 

Do Relatório de Auditoria de Regularidade – 

Acompanhamento de Gestão nº 1 (final) 

 

1.1. Prefeito e Vice-Prefeita receberam indevidamente 

valores a título de indenização de férias não gozadas referente aos anos de 

2011 e 2012, tendo recebido, ainda, o adicional constitucional de 1/3. 

Somente as férias correspondentes ao último ano do mandato (2012) são 

passíveis de indenização, haja vista que o término do período aquisitivo 

coincide com o término do mandato. Assim, o valor percebido 

indevidamente, referente ao ano de 2011, soma R$ 18.714,15 (fls. 592 e 593). 

 

Primeiramente requer a Defesa, em relação ao terço 

constitucional de férias, seja levado em consideração o fato de que se trata de 

uma verba indenizatória. Faz relação com o fato desta Corte de Contas efetuar o 

pagamento de licença-prêmio não gozada, entendendo, por essa razão, que não 

é mais cabível tal aponte, bem como, por força da Orientação Técnica contida nos 

autos do Processo nº 8619-02.00/11-9. Ainda, argumenta, em síntese, que o art. 

7º, combinado com o artigo 39, da Constituição Federal garante vários direitos, 

dentre os quais o direito às férias, extensivo aos agentes políticos, conforme 

entendimento do TJ-RS (Apelação Cível nº 70024880221, julgado em 19-11-

2008). Enfatiza que tal direito prescinde de qualquer norma infraconstitucional, 

sendo decorrente de norma constitucional, cujo texto seria auto-aplicável, e que o 

tratamento que se pretende impor aos agentes políticos não se justifica por razão 
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alguma, sendo injusta qualquer tese tendente a afastar o direito à indenização por 

férias não gozadas (inclusive abono de 1/3), pois este direito deixa de ser gozado 

não por livre vontade do administrador, mas por acúmulo de serviço nas 

Administrações Municipais. Cita ainda as disposições dos artigos 1º, incisos III e 

IV, 5º e 195, inciso I, alínea ―a‖, da Carta Constitucional, como sendo regras que 

garantiriam a legalidade do pagamento efetuado. Refere, ao final, que não cabe a 

manutenção do aponte (fls. 655/664). 

 

Junta documentos (fls. 742 a 746). 

 

Sem razão o Gestor na sua Argumentação. 

 

A matéria ora tratada já possui entendimento firmado nesta 

Corte de Contas no sentido de não caber a indenização de férias quando não 

usufruídas pelos Agentes Políticos, sem prova de que por algum motivo 

extraordinário não foi possível gozá-las. Nesse sentido decisão do Tribunal de 

Justiça, conforme ementa juntada pela defesa a fl. 659, que pela relevância é a 

seguir transcrita: 

 

2. Conversão das férias em pecúnia. Admite-se a conversão 

das férias em pecúnia, mesmo sem previsão legal, apenas 

quando o gozo é materialmente impossível, como acontece 

quando o período aquisitivo coincide com o do último ano do 

mandato do Prefeito Municipal. Não se admite a conversão 

relativamente a períodos em que não há tal coincidência e não 

há prova de que, por algum motivo extraordinário, não foi 

possível gozá-las, presumindo-se não tê-las usufruído por opção 

pessoal. 3. Dispositivo. Apelação parcialmente provida. 

(Apelação Cível Nº 70024880221, Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 

19/11/2008). (grifamos) 

 

E a defesa não demonstrou a ocorrência de algum motivo 

extraordinário que justificasse o pagamento realizado. 

 

E é entendimento também deste Tribunal de Contas de que a 

indenização de férias não gozadas por Prefeito e Vice-Prefeito somente é 
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possível no último ano do mandato (2012), em que o término do período aquisitivo 

coincide com o término do mandato, impossibilitando-se a sua fruição. Em relação 

ao período de férias indenizado, referente a 2011, está ausente o elemento que 

legitima a indenização. 

 

Por outro lado, impende comentar ainda que, se as férias não 

foram usufruídas, descabe o pagamento do adicional de 1/3, eis que ausente a 

sua causa de existir. Nesse sentido já decidiu o TJ-RS na Apelação Cível nº 

599214475, cuja Ementa transcreve-se: 

 

Prefeito Municipal. Agente Político. Direito à décima 

terceira remuneração e ao adicional de férias. Necessidade de 

prévia regulamentação em nível de legislação municipal para 

permitir os pagamentos pretendidos pelo apelante. Ausência de 

prova do gozo das férias também a impedir o pagamento do 

adicional respectivo. Apelação improvida. Voto vencido. 

(Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Perciano de Castilhos 

Bertoluci, julgado em 23-09-99). (grifamos). 

 

 

Em face do exposto sugere-se a manutenção do aponte no 

que tange a ilegalidade destacada e sugestão de débito no valor de R$ 

18.714,15. 

 

 

1.2. A Vice-Prefeita, no período de 05/04 a 31/12/2012 não 

exerceu as atribuições estabelecidas para o cargo, constantes na Lei 

Municipal nº 749/2005. No entanto, recebeu remuneração nesse período, 

correspondente a 25% do subsídio do Prefeito por mês, na forma prevista na 

Lei Municipal nº 1.050/2008. O valor total pago indevidamente foi de R$ 

24.781,97 (fls. 594 e 595). 

 

Alega a defesa que a prerrogativa clássica do Vice-Prefeito é 

substituir o titular, no caso de impedimento, e suceder-lhe, no caso de vaga. 

Portanto, não haveria que se falar em atribuições do vice. Em verdade ele 

encontra-se ―de prontidão‖. Assim, seria devida remuneração ao vice pelo simples 
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estado de prontidão em que ele se encontra, independente de qualquer 

contraprestação. A remuneração do mesmo teria natureza indenizatória. Faz 

referência que a legislação, quando se refere aos vices, sempre enfatiza as suas 

atribuições de substituir e suceder o titular. Cita textos da Constituição Federal, 

arts. 76 e 79, e arts. 79 e 80 da Constituição Estadual. Reafirma a argumentação 

de que a remuneração do Vice-Prefeito é devida exclusivamente pela sua 

condição de substituto e sucessor legal do titular, não estando vinculada ao 

exercício de incumbências diversas, eventualmente atribuído por lei ou pelo 

titular. Faz menção as Leis Municipais nos 273/1997 e 749/2005. Pede o 

afastamento do aponte (fls. 664 a 666). 

 

Junta documentos (fls. 742 a 746). 

 

É entendimento desta Corte de Contas que o Vice-Prefeito tem 

direito ao percebimento do subsídio fixado em lei, ainda que não exerça função 

permanente na Administração Municipal, em que pese a necessidade de o Vice 

não ser uma figura meramente decorativa na gestão municipal (e, por isso, tem-se 

exigido que a legislação local estabeleça suas funções). 

 

No Recurso de Embargos nº 00613-02.00/06-8, EM de São 

Pedro das Missões, Rel. Auditora Substituta de Conselheiro Rosane Heineck 

Schimitt, j. pelo Pleno em 12-07-2006, o posicionamento do Ministério Público de 

Contas foi assim fundamentado: 

 

O aponte técnico descrito no subitem nº 1.1.1 está amparado 

no entendimento traçado no Parecer nº 34/2001, bem como no 

Voto do Ilustre Conselheiro Helio Saul Mileski, proferido no 

Processo nº 6347-02.00/94-2, no qual é ressaltada a 

impossibilidade de o cargo de Vice-Prefeito ficar sem 

atribuições, devendo o Chefe do Poder Executivo providenciar o 

encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal, no 

sentido de se dispor sobre os respectivos cometimentos. 

É bem verdade que os aludidos precedentes se orientam no 

sentido de que deveriam ser estabelecidas atividades específicas 

ao Vice-Prefeito. Entretanto, a mora legislativa não implica a 

nulidade dos gastos legalmente previstos para esse agente, sob 

pena de perpetrar-se flagrante afronta ao Texto Constitucional. 
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Assim, divergindo-se do respeitável posicionamento 

sustentado pela Supervisão, opina-se, no particular, pela 

modificação do decisum, por se entender que o Vice-Prefeito faz 

jus à remuneração correspondente ao cargo eletivo, 

independentemente do desempenho de atividades 

administrativas, como, por exemplo, a de Secretário Municipal. 

Por outro lado, não há, no normativo legal[5] que fixou a 

remuneração dos agentes políticos, qualquer referência no 

sentido de que seu recebimento está atrelado ao exercício de 

encargos adicionais em relação à investidura política assentada 

constitucionalmente. 

Com efeito, o próprio Tribunal consolidou posicionamento 

no sentido de que, assim como ao Prefeito (art. 29, V, da CR), 

também ao Vice-Prefeito sempre é devida a remuneração 

relativa ao mandato eletivo, excetuada, por força do disposto no 

artigo 38, II, da CR, a hipótese de que o agente político já 

pertença (ou, no curso do mandato, venha a pertencer) aos 

quadros da Administração Pública em posição revestida de 

efetividade. E, nesse caso, a Lei Maior conferiu ao servidor a 

prerrogativa da opção pela remuneração do cargo alcançado 

mediante aprovação em competitório, ainda que, 

necessariamente (no caso de investido no mandato de Prefeito), 

afastado do exercício das funções correspondentes. 

Diante das considerações retro, tem-se que a glosa deve ser 

afastada. (Parecer MPE/TCE n
o
 810/2006). Grifou-se 

 

Contudo, quando o Vice-Prefeito não exerce função 

permanente na Administração Municipal, não faz jus à gratificação natalina e ao 

terço de férias (embora tenha direito ao subsídio mensal). A decisão proferida no 

Processo nº 8619-0200/11-9, a título de ―orientação‖, que tratou sobre o tema é a 

seguinte: 

 

O Tribunal Pleno, por unanimidade, recepcionando o voto 

do Conselheiro Relator, por seus jurídicos fundamentos, decide 

pelo acolhimento do Parecer n. 3/2012, da lavra do Auditor 

Substituto de Conselheiro Cesar Santolim, com as ressalvas 

contidas no voto do Relator e contempladas nas alíneas “c” e 

“d” do decisum, consolidando a orientação desta Corte acerca 

da fixação do subsídio dos agentes políticos municipais, nos 

seguintes termos: 
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a) consideram-se agentes políticos municipais o Prefeito, o 

Vice-Prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais, os 

quais são contemplados com idêntica regra quanto à sua 

espécie remuneratória, que é o subsídio;  

(...) 

e) o Vice-Prefeito, caso não desempenhe nenhuma atividade 

de natureza permanente, não deverá perceber remuneração 

(que decorre sempre da contraprestação); 

f) as atribuições do cargo de Vice-Prefeito deverão estar 

previstas em lei ou em norma de caráter hierárquico inferior, 

como assinalado no parágrafo único do artigo 79 da 

Constituição Federal e no artigo 80, caput, da Constituição do 

Estado; 

(...) (Pedido de Orientação Técnica nº 08619-0200/11-9, 

apreciado pelo Pleno em sessão de 30-05-2012). 

 

Muito embora a parte dispositiva da decisão acima dê a 

entender que não seja devida qualquer remuneração ao Vice-Prefeito quando 

este não exerce nenhuma atividade de natureza permanente, não foi exatamente 

isso que restou aprovado, pois tal entendimento não consta no voto condutor. 

Nessa matéria, o voto condutor do julgado — do Relator, Conselheiro Algir 

Lorenzon — recepcionou como parte integrante o Parecer nº 3/2012 da Auditoria, 

o qual, por sua vez, consignou o seguinte sobre o específico tema: 

 

4.2. Subsídio do Vice-Prefeito 

O Vice-Prefeito, como agente político que é, deverá ter os 

seus subsídios fixados por lei. Quanto às atribuições do cargo, 

caso não desempenhe nenhuma atividade de natureza 

permanente, não deverá perceber remuneração lato sensu (que 

é sempre contraprestação), como definido na decisão no já 

citado processo nº 6275-02.00/07-3. E, considerando que, em 

matéria administrativa, a regra é a da formalidade, estas 

atribuições deverão merecer disciplina específica, que poderá 

ser feita em lei (em sentido formal) ou em norma de caráter 

hierárquico inferior, como assinalado no parágrafo único do 

art. 79 da Constituição Federal (“além de outras atribuições 

que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará ..., 

sempre que ... convocado”) e no art. 80, caput, da Constituição 

do Estado (“funções que lhe forem conferidas em lei ou 
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delegadas pelo titular”). (Parecer TCE nº 3/2012, da lavra 

Auditor Substituto de Conselheiro César Santolim). (grifamos) 

 

Todavia, não foi isso que restou decidido no Proc. nº 06275-

0200/07-3 (Consulta do LM de Palmares do Sul), que em sua parte dispositiva 

assim reza: 

 

O Tribunal Pleno, em virtude dos Votos divergentes 

proferidos e sendo inegável a fundamentação firme, sólida e de 

convencimento absoluto em cada posição adotada, procedendo 

a Voto médio redigido pelo Conselheiro-Relator Hélio Saul 

Mileski, de acordo com aquelas posições que são vencedoras, 

decide, nos seguintes termos: 

(...) 

e) quanto ao Vice-Prefeito, à unanimidade, tem-se que 

somente poderá usufruir dos benefícios aqui tratados se 

efetivamente estiver em exercício de atividade que corresponda 

a sua função, até porque não se pode conceber pagamento sem 

prestação de serviços. Então, o princípio básico é de que se 

efetue o pagamento de benefícios em decorrência do exercício 

de funções atribuídas ao Vice-Prefeito; 

(...) (Consultas n
os 

06275-0200/07-3 e 06281-0200/07-4, LM 

de Palmares do Sul e Passo Fundo, respectivamente, apreciadas 

pelo Pleno em 10-09-2008). (grifamos). 

 

Os benefícios, a que se refere o voto consistem na gratificação 

natalina e no terço de férias. Em voto de pedido de vista, o Conselheiro Cezar 

Miola abordou especificamente essa matéria, ao tempo em que ainda ressaltou 

que o Vice-Prefeito, caso venha a exercer atividades administrativas de forma 

permanente, faz jus à percepção de subsídio diferenciado daquele que não 

desempenhe atividades no âmbito da Administração Municipal. Assim, por via 

transversa, reconheceu que o Vice-Prefeito que não exerce função permanente 

na Administração Municipal tem direito ao subsídio fixado na legislação (ainda 

que em quantum inferior). Transcreve-se o voto pertinente: 

 

4 – Já em relação ao Vice-Prefeito, caso venha a exercer 

atividades administrativas de forma permanente, fará jus aos 

mesmos direitos e vantagens reconhecidas ao Prefeito, 
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circunstância que lhe confere, inclusive, a percepção de 

subsídio diferenciado daquele que não desempenhe atividades 

no âmbito da Administração. 

Quando investido em cargo em comissão (possibilidade não 

vedada constitucionalmente, diga-se), deverá fazer a opção 

remuneratória, em consonância com o disposto no artigo 38, II, 

da CR/1988. 

Nesse sentido os Pareceres MPE/TCE nºs 1822/2003, 

1833/2003, 1897/2003, 1076/2004 e 1780/2005, acolhidos, 

respectivamente, nas sessões plenárias de 22-12-2004, 30-06-

2004, 12-05-2004, 13-10-2004 e 12-04-2006. 

A propósito, assim também se posicionou o Órgão Especial 

do Tribunal de Justiça do Estado, no âmbito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 70015120249, em acórdão prolatado 

na sessão de 21-08-2006. 

Por conseguinte, se não investido em função administrativa, 

permanecendo como substituto eventual ou possível sucessor, 

não lhe são devidas parcelas relativas a férias e gratificação 

natalina (ou seus “equivalentes”). (voto exarado pelo 

Conselheiro Cezar Miola, em pedido de vista, na Consulta nº 

06281-0200/07-4, LM de Passo Fundo, o qual foi incorporado 

ao voto exarado na Consulta nº 06275-0200/07-3, LM de 

Palmares do Sul, ambas apreciadas pelo Pleno em sessão de 

10-09-2008, resultando no denominado “voto médio”). 
(grifamos). 

 

Em resumo, o Vice-Prefeito faz jus ao subsídio previsto em lei 

ainda que não exerça função permanente na Administração Municipal, porém, 

nesse caso, não tem direito à gratificação natalina e terço de férias. 

 

Por essa razão sugere-se a manutenção parcial do aponte, 

destacando a ilegalidade do pagamento das parcelas a título de férias e 1/3, 

indenizadas, bem como do décimo terceiro salário, de forma proporcional, 

no valor total de R$ 3.826,60 (R$ 2.095,82 + R$ 1.730,78), com sugestão de 

débito desse valor. 

 

 

1.3. Indevida concessão de aumento real nas 

remunerações do Prefeito, Vice-Prefeita e Secretários Municipais, no 
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percentual de 3,91%, não previsto na Lei Municipal nº 1.355/2012. Sugestão 

de débito no valor de R$ 11.231,46 (fls. 595 a 602). 

 

A defesa discorda do apontamento referindo que os 

administradores são verdadeiros agentes de organização de serviço público 

diante de um emaranhado de normas e fatalidades que não podem ser vistos 

separadamente, condenados por rasa análise, atuações probas, sérias e 

verdadeiras. Refere que o apontamento foi desenvolvido posteriormente a 

decisão proferida no Processo nº 8619-02.00/11-9 em que esta Corte de Contas 

inaugurou entendimento no sentido da possibilidade de extensão de reajustes 

reais aos Secretários Municipais, vez que são servidores públicos ―lato sensu‖, 

podendo, assim, usufruir acréscimos estipendiais nos mesmos índices e períodos 

destinados aos demais agentes, e que seria extensível ao Prefeito e Vice-Prefeito 

(fls. 666/668). 

 

Junta documentos às fls. 742 a 746. 

 

Sem razão a defesa. 

 

As Leis Municipais nos 1.050/2008 (fl. 07) e 1.051/2008 (fl. 17) 

que fixaram o valor dos subsídios desses Agentes Políticos estabeleceram, nos 

artigo 4º e 2º, respectivamente, que os subsídios desses agentes seriam 

reajustados anualmente nas mesmas datas e nos mesmos índices da revisão 

concedida aos servidores, através de lei específica. 

 

A Lei Municipal nº 1.351/2012 que procedeu a revisão geral 

anual da remuneração dos servidores municipais, autorizada pela Constituição 

Federal – inciso X do artigo 37 -, no percentual de 5,09%, a fim de repor o poder 

aquisitivo das remunerações, em geral, e também autorizando a concessão de 

aumento real, no percentual de 3,91%. Quis o legislador deixar bem diferenciadas 

as situações: procedeu a revisão geral anual prevista na constituição e, além 

disso, concedeu aos servidores aumento real, separadamente, deixando claro 

que a lei tinha dois objetivos distintos. 
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Já a Lei Municipal nº 1.355/2012 (fl. 20) que autorizou a revisão 

do valor dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, 

concedeu o índice de 5,09%, mesmo índice dos servidores, na mesma data, 

tendo observado, portanto, a determinação contida no artigo 4º da Lei Municipal 

nº 1.050/2008 e artigo 2º da Lei Municipal nº 1.051/2008, que dispuseram sobre a 

revisão dos subsídios desses agentes políticos. 

 

Nenhum desses dispositivos autoriza ou determina que deveria 

ser concedido a esses agentes políticos eventual aumento real concedidos aos 

servidores do Município. Portanto, a extensão do aumento real concedido aos 

servidores para os agentes políticos, conforme apontado pela auditoria revela-se 

irregular e efetuado sem base legal. Se a intenção do legislador fosse estender 

aos agentes políticos o aumento real concedido aos servidores teria concedido 

percentual de 9% aos mesmos e não 5,09% como fez através da Lei Municipal nº 

1.355/2012 (fl. 20). 

 

Não deve a interpretação de uma lei produzir efeitos não 

previstos na mesma, ainda mais de ordem financeira como quer a defesa. 

 

E o apontamento em nada contraria a orientação contida no 

Processo nº 8619-02.00/11-9. Pois, o reajuste real concedido aos servidores para 

ser estendido aos secretários municipais deveria estar previsto na Lei Municipal nº 

1.355/2012, o que não ocorreu. 

 

Quanto a concessão de aumento real ao Prefeito e Vice-

Prefeito, no curso da legislatura, a matéria é pacífica nesta Corte no sentido de 

não ser possível. Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, por força do artigo 

29, VI, da Constituição Federal e artigo 11 da Constituição Estadual, estão 

adstritos à observância do princípio da anterioridade. A aplicação do percentual 

de 3,91% referente a aumento real ao Prefeito e ao Vice-Prefeito incorreu em 

afronta a esse princípio. 

 

Destarte, sugere-se a manutenção do aponte no que tange 

a ilegalidade destacada e sugestão de débito no valor de R$ 11.231,46. 
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2.1. A Lei Municipal nº 1.349/2012 alterando o artigo 19 da 

Lei Municipal nº 1.302/2011, estabeleceu novo quadro de cargos em 

comissão e funções gratificadas cujas atribuições de diversos cargos não 

encerram atividades de direção, chefia ou assessoramento, como 

disciplinado no art. 37, inc. V, da CF. Sugestão de negativa de 

executoriedade, em parte, do artigo 19 da Lei Municipal nº 1.302/2011, com 

redação dada pela Lei Municipal nº 1.349/2012, no que tange aos cargos em 

comissão de: Assessor de Secretário, Assistente Social, Auxiliar de 

Controle Interno, Diretor de Serviços Ambientais, Elaborador de Projetos, 

Encarregado da Rede Elétrica dos Sistemas de Abastecimento de Água, 

Instrutor de Cursos de Artesanato, Costuras e Trabalhos, Instrutor e 

Acompanhante do Grupo da Terceira Idade, Instrutor e Regente do Coral, 

Médico Veterinário e Motorista do Conselho Tutelar. Matéria apontada nos 

exercícios de 2007, 2009 e 2011 (fls. 602/606). 

 

Em longo arrazoado, o Administrador alega, em síntese: a) que 

se trata de município pequeno e, por isso, os servidores comissionados, além das 

atribuições legais de seus cargos, também realizam tarefas de natureza 

permanente, auxiliando os servidores efetivos, porém, não há desvirtuamento na 

utilização dos cargos comissionados; b) que o inc. V do art. 37 da Constituição 

Federal se dirige apenas aos cargos em comissão a serem exercidos ―por 

servidores‖, não se aplicando aos ―agentes alheios à Administração‖, de confiança 

do Chefe do Poder Executivo c) que o Município tem autonomia para se organizar 

administrativamente, desde que o faça por lei, o que ocorreu no caso, pois existe 

legislação municipal criando os cargos em comissão, sendo que somente o 

Administrador Público e o Poder Legislativo podem determinar o alcance ―das 

necessidades locais‖, constituindo prerrogativa legal do Chefe do Executivo 

nomear os seus ocupantes; d) que o gestor público possui a discricionariedade de 

decidir se determinada atividade será de cargo efetivo ou de cargo em comissão; 

e) que as atuações do “Município de Coxilha” estão completamente coadunadas 

com os dispositivos constitucionais; f) que o nome dos cargos, por si só, já 

empresta guarida para a constitucionalidade do caso em exame, pois a própria 

nomenclatura dos mesmos evidencia tratar-se de funções de direção, chefia ou 
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assessoramento; g) que não prospera a assertiva da equipe de auditoria de 

afronta aos princípios constitucionais relativos ao ingresso no serviço público, pois 

o que a Constituição Federal veda é a ―investidura em cargo público, sem a prévia 

aprovação em concurso‖, mas obviamente não pretendeu criar o dever de a 

Administração Pública prestar os serviços tão somente por meio de servidores 

concursados; h) que o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e o Legislativo 

também adotam a sistemática de nomear livremente os cargos comissionados, 

fazendo uma comparativo com o quadro de cargos em comissão desta Corte de 

Cotas, estabelecido pela Lei Estadual nº 13.777/2011; i) que a declaração de 

inconstitucionalidade é competência exclusiva do Poder Judiciário e caso 

houvesse a possibilidade do exercício de controle político das normas, cumpriria 

ao Poder Legislativo, e não ao Tribunal de Contas, tal prerrogativa, ―... vez que 

aquele se trata de Poder constituído e cujas atribuições dariam suporte a tal 

declaração.‖; m) que no Mandado de Segurança no 25.888, com liminar concedida 

pelo STF para a Petrobrás, está sendo contestada a constitucionalidade da 

Súmula STF nº 347, por ter sido editada em 1963 e ter por base um artigo da 

Constituição Federal de 1946, há muito revogada, ou seja, tal Súmula não 

encontraria guarida na Constituição Federal em vigor (fls. 668/686). 

 

Junta documentos às fls. 927 a 953. 

 

Primeiramente, cabe registrar que a Lei Municipal nº 

1.349/2012, objeto de análise nesse item, encontrava-se em vigor quando da 

elaboração desse documento. Ou seja, não havia sido modificada ou revogada 

por outro dispositivo legal. 

 

No exercício de 2007, já tinha sido apontado que a Lei 

Municipal n° 972/07, que definia as atribuições dos cargos em comissão, 

contemplava atividades típicas de servidores efetivos (item 3.1), tendo a Câmara 

Julgadora decidido pela advertência ao Administrador em face da informação da 

adoção de medidas corretivas (Processo de Contas no 06812-0200/07-3, julgado 
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pela Primeira Câmara em 07-10-2008) 2. No exercício de 2009, Proc. nº 1571-

0200/09-7 (item 5.2.1), com decisão do Tribunal Pleno em Sessão de 21-09-2011 

para negar executoriedade a LM 972/2007, que estabelecia o quadro de cargos 

em comissão anteriormente a presente lei (Recurso de Reconsideração nº 1566-

0200/12-9, em Sessão do Tribunal Pleno de 10-07-2003, não provido, mantida a 

negativa de executoriedade). No exercício de 2011, Proc. Nº 525-0200/11-3 (item 

1.2)3, foi sugerida a negativa de executoriedade desses mesmos cargos, que 

eram regulados pela Lei Municipal nº 1.302/2011. Em virtude da edição da Lei 

Municipal nº 1.349/2012, que deu nova redação ao artigo 19 da Lei Municipal nº 

1.302/2011, repetiu-se o aponte. Registra-se que com a edição da Lei Municipal 

nº 1.349/2012 não houve alteração da situação relatada no Processo nº 525-

0200/11-3. 

 

Assim, quanto à competência desta Corte de Contas para 

negar executoriedade à norma municipal que contraria a Constituição Federal (ou 

a Constituição Estadual), a Súmula no 347 do STF reza: “O Tribunal de Contas, no 

exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos 

atos do Poder Público”. Embora essa Súmula tenha por referência legislativa o 

art. 77 da Constituição Federal de 1946, ela ainda está em vigor, conforme 

consulta efetuada ao sítio do Supremo Tribunal Federal 4. 

 

Procede a assertiva do Administrador de que no Mandado de 

Segurança no 25.888/DF, ao deferir liminar em favor da Petrobrás contra ato do 

TCU, aquela Corte sinalizou que tenciona reavaliar a subsistência da Súmula nº 

347, tendo em vista a evolução do sistema de controle de constitucionalidade no 

Brasil, em face da ordem constitucional instaurada com a Constituição de 1988. 

De se frisar, contudo, que a liminar foi concedida por decisão monocrática (de 22-

03-2006), tendo por supedâneo não só a possível insubsistência da Súmula nº 

347, mas também outros fatores5, sendo que o mérito da ação pende de 

                                                 
2
 E essa parte da decisão sequer foi impugnada pelo Gestor (ora Recorrente) no respectivo recurso, que 

apenas versou sobre o débito fixado em face de outra falha (Recurso de Embargos n
o
 09569-0200/08-7, 

julgado pelo Pleno em 08-07-2009). 
3
 Esse processo ainda não havia sido julgado quando dessa análise. 

4
  Consulta em 06-03-2013 (www.stf.gov.br). 

5
 A declaração de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Contas da União, do art. 67 da Lei Federal n° 

9.487/97 e do Decreto Federal n° 2.745/98, obrigando a Petrobrás, consequentemente, a cumprir as 

http://www.stf.gov.br/
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julgamento. Registra-se, também, que existem outros mandados de segurança 

impetrados pela Petrobrás, versando sobre o mesmo tema, com liminar deferida 

para sustação das decisões do TCU, todos aguardando julgamento de mérito6. 

 

Então, por ora, continua plenamente vigente e válida a Súmula 

nº 347 do STF, ao contrário do entendimento da Defesa. 

 

Até porque, se uma das competências dos Tribunais de Contas 

é o exame da legalidade dos atos administrativos (art. 70 da CF/88), não pode o 

TCE considerar legal um ato praticado sem observância aos princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública. Sabe-se que, formalmente, a 

lei somente poderá ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, segundo 

a organização constitucional vigente. Mas se esta Corte de Contas se depara com 

uma lei que afronta a Constituição Federal ou a Constituição Estadual, é seu 

dever negar-lhe executoriedade, pois se reconhecer sua validade, estará 

desprestigiando a Lei Maior. 

 

Aliás, essa competência das Cortes de Contas foi reconhecida 

pelo Superior Tribunal de Justiça em julgado proferido na vigência da atual 

Constituição Federal, o que bem demonstra que a Súmula no 347 do STF 

continua em vigor: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO DE 

VICE-PREFEITO E VEREADORES, CONCEDIDO PARA 

VIGORAR NA MESMA LEGISLATURA. 

INCONSTITUCIONALIDADE, ANTE O QUE DISPOE O ART. 

29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DETERMINANDO A 

RESPONSABILIZAÇÃO DOS BENEFICIADOS, BEM COMO A 

RESTITUIÇÃO DAS IMPORTANCIAS RECEBIDAS AOS 

                                                                                                                                                    
exigências da Lei Federal n° 8.666/93, parece estar em confronto com as normas constitucionais, mormente 

as que traduzem o princípio da legalidade, as que delimitam as competências do TCU (art. 71), assim como 

aquelas que conformam o regime de exploração da atividade econômica do petróleo (art. 177). 
6
 Mandados de Segurança n

os
 26.410/DF, 26.783/DF, 26.808/DF, 27.232/DF, 27.337/DF, 27.344/DF e 

29.123/DF, com liminar deferida em decisões monocráticas de 15-02-07, 06-07-07, 25-07-07, 13-05-08, 21-

05-08, 26-05-08 e 02-09-10, respectivamente. 
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COFRES MUNICIPAIS. LEGALIDADE DESSA DECISÃO, 

QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DE COMPETENCIA 

DO TRIBUNAL DE CONTAS (SUMULA 347-STF). DECISÃO 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDERANDO CORRETA A 

ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 

NEGANDO A SEGURANÇA EM FAVOR DO VICE-PREFEITO 

E VEREADORES. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Grifamos 

(STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n
o
 5990/PB, 

j. em 12-02-1995). (grifamos). 

 

A doutrina também reconhece essa competência dos Tribunais 

de Contas, fazendo uma importante distinção não considerada pelo Gestor, qual 

seja, pelos exatos termos da Súmula STF nº 347, o Controle Externo não declara 

a inconstitucionalidade da lei — competência exclusiva do Poder Judiciário —, 

mas pode apreciar a constitucionalidade da lei e, se verificada alguma divergência 

com a Carta Magna, pode negar aplicabilidade à norma viciada, ou seja, pode 

negar executoriedade: 

 

Ao Tribunal de Contas não compete a declaração de 

inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 97, que dá essa 

competência aos tribunais enumerados no art. 92 (Carlos 

Casimiro Costa, “Competência dos Tribunais de Contas”, RDA 

84/430; ...). Caso o ato esteja fundado em lei divergente da 

Constituição, o Tribunal de Contas pode negar-se à aplicação, 

porque “há que distinguir entre declaração de 

inconstitucionalidade e não aplicação de leis inconstitucionais, 

pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou órgão de qualquer 

dos Poderes do Estado” (RMS 8.372, Rel. Min. Pedro Chaves, j. 

11-12-1961; ...). 
7
 Grifamos. 

 

Como bem explanou a Dra. Rosane Heineck Schmitt, não se 

trata apenas de competência desta Corte de Contas, mas também dever, para 

verificar a compatibilidade constitucional dos atos da Administração Pública que 

implicam despesas para o erário. Embora os Tribunais de Contas não possuam 

legitimidade ativa constitucional para propor ADIn, ―... têm o dever primário de 

apreciar, como primeiro dever constitucional, a conformidade dos atos de 

                                                 
7
  MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo, Atlas, 2004, p. 1209. 
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administração pública, que devem examinar, com a Constituição ...‖, sendo que, 

neste caso, não estão usurpando competência do Poder Judiciário. E acrescenta 

a Dra. Rosane Heineck Schmitt 8: 

 

Helio Saul Mileski define, com clareza, a atuação dos TCs 

nas questões que envolvem exame de constitucionalidade, 

afirmando que a apreciação dessa constitucionalidade efetuada 

pelas Cortes de Contas não retira a norma do mundo jurídico, 

de modo que só “opera o efeito de negar executoriedade aos 

textos examinados, obstando a continuidade de sua utilização, 

ao sentido de evitar os decorrentes prejuízos de natureza 

jurídica, econômica e financeira” 
407

. (grifamos). 

407
 MILESKI, Helio Saul. O Controle da Gestão Pública. Op. 

cit., p. 248. 

 

De outra parte, é descabida a interpretação da Defesa de que a 

destinação de cargos em comissão para atribuições de direção, chefia ou 

assessoramento seria um imperativo aplicável somente aos casos de provimento 

por servidores de carreira. Salienta-se que dita interpretação ao inc. V do art. 37 

da CF/88 não foi acolhida por esta Casa em algum momento9. Tal interpretação 

não encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência do Judiciário. Veja-se o 

seguinte acórdão do TJ-RS que bem elucida a questão: 

 

Por derradeiro, a exegese de que a atribuição de direção, 

chefia e assessoramentos seriam apenas para os cargos 

destinados aos servidores de carreira apresenta-se descabida, 

visto que abriria a possibilidade de contratação de cargos em 

comissão para toda e qualquer atividade dentro da máquina 

administrativa, retirando toda e qualquer eficácia da norma 

jurídica inscrita no artigo 37, inciso V, da Constituição Federal.  

Neste sentido a doutrina: 

                                                 
8
 Tribunais de Conta no Brasil e Controle de Constitucionalidade. Tese de Doutorado em Direito na 

Faculdade de Direito da UFGRS. Porto Alegre, abril de 2006. Disponível em 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8051/000566210.pdf?sequence=1. Acesso em 16-08-2012. 
9
 V.g.: Recurso de Embargos n

o
 05007-0200/10-2 (EM de São Sepé, PC/2008, j. pelo Pleno em 28-09-2011); 

Recurso de Embargos nº 08690-0200/10-0 (EM de Carazinho, PC/2008, julgado pelo Pleno em 02-05-2012); 

ou Recurso de Reconsideração nº 06683-0200/10-2 (EM de Soledade, PC/2007, j. pelo Pleno em 03-10-

2012). 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8051/000566210.pdf?sequence=1
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“Os cargos de provimento em comissão são próprios 

para a direção, comando ou chefia de certos órgãos, 

para os quais se necessita de um agente que sobre ser 

de confiança da autoridade nomeante e se disponha a 

seguir sua orientação, ajudando-a a promover a 

direção superior da Administração. Também, 

destinam-se ao assessoramento (art. 37, V, da CF). (...) 

De sorte que os cargos que não apresentam aquelas 

características ou alguma particularidade entre seu rol 

de atribuições, como seu titular privar da intimidade 

administrativa da autoridade nomeante (motorista, 

copeiro), devem ser de provimento efetivo, pois de 

outro modo cremos que haverá desvio de finalidade na 

sua criação e, portanto, possibilidade de sua 

anulação”
10

. 

De igual sorte: 

“É evidente que se a Administração puder criar todos 

os cargos com provimento em comissão, estará 

aniquilada a regra do concurso público. Da mesma 

forma, a simples criação de um único cargo em 

comissão, sem que isso se justifique, significa uma 

burla à regra do concurso público. (...) É 

inconstitucional a lei que criar cargo em comissão 

para o exercício de funções técnicas, burocráticas ou 

operacionais, de natureza puramente profissional, fora 

dos níveis de direção, chefia e assessoramento 

superior”
11

. 

A interpretação defendida pela Câmara Municipal 

implicaria o total desvirtuamento dos cargos em comissão, 

afastando a sua natureza própria e o elemento de fidúcia que 

lhe é essencial, possibilitando a utilização de cargos públicos 

para finalidades espúrias, com consequente malferimento à 

moralidade administrativa. Neste sentido, mostra-se inviável 

falar de aplicação dos princípios de razoabilidade e 

estabilidade das relações jurídicas, diante da violação de norma 

constitucional.  (TJ-RS, Apelação Cível no 70015209638, 

envolvendo o Legislativo Municipal de Porto Alegre, julgada em 
29-06-2006). Notas de rodapé no original. (grifamos). 

 

                                                 
10

 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 5 ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231-232.  
11

 DALLARI, Adilson de Abreu. Regime Constitucional dos Servidores Públicos. 2 ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1992, p. 40-41.  
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Portanto, quaisquer cargos em comissão — pouco importando 

quem os estejam exercendo (servidores de carreira ou não) — se destinam 

unicamente para as atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos exatos 

termos do inciso V do art. 37 da Constituição Federal. 

 

O fato é que o administrador público, não somente ao criar 

cargo em comissão, mas também ao lhe atribuir as tarefas, se encontra vinculado 

ao preceito constitucional, de observância obrigatória (inciso V do artigo 37 da 

CF/88), não podendo autorizar, sob a justificativa de reduzido orçamento ou do 

porte do município, que servidores comissionados exerçam unicamente atividades 

de natureza meramente operacional, fora do trinômio direção, chefia ou 

assessoramento. 

 

―In casu‖, as atividades exercidas pelos ocupantes dos cargos 

em comissão listados no aponte se restringiram a atribuições típicas de cargo de 

provimento efetivo, fora do trinômio direção, chefia ou assessoramento, conforme 

apurou a equipe de auditoria, sendo que a Defesa não produziu provas em 

sentido contrário. São atividades que não apresentam características de 

comando, tampouco exijam estreito vínculo de fidúcia entre a autoridade 

nomeante e o servidor nomeado. Em outras palavras, esses servidores 

comissionados não estão exercendo atribuições que sejam ligadas à direção 

superior da Administração Pública, a justificar a sua admissão sem se submeter a 

concurso público. E, por não estarem ligadas à direção superior, costumam ser 

chamadas de ―atividades burocráticas‖. 

 

E há muito o Poder Judiciário vem decidindo que não basta, 

para a aferição da adequação constitucional, que a nomenclatura do cargo 

aparentemente se coadune com a natureza a que alude o art. 37, inc. V, da 

Constituição Federal (ou com o art. 32 da Constituição Estadual). O cargo em 

comissão, devido à natureza excepcional da forma de provimento (sem prévia 

aprovação em concurso público), tem que abarcar, necessariamente, atribuições 

legais e fáticas que lhe garantam a sua conformidade com a Constituição Federal. 

Do contrário, o ―nomen juris‖ do cargo ganharia primazia sobre as funções 

desenvolvidas pelo respectivo detentor, esvaziando o comando constitucional. 
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Transcrevem-se, exemplificativamente, dois julgados do Tribunal de Justiça do 

Estado que claramente abordam o tema: 

 

Retomando-se à inconstitucionalidade material é de se 

considerar que se volta a discutir, no caso concreto, em relação 

a alguns dos cargos impugnados pelo proponente, a 

constitucionalidade da criação de cargos em comissão, cujas 

funções estariam evidenciadas no próprio nomen juris, dada a 

natureza das atividades daí decorrentes, adequando-se ao 

comando do art. 32 da Constituição Estadual. 

Apenas o enquadramento no disposto no art. 32 da CE/89 

permite o reconhecimento da constitucionalidade dos cargos em 

comissão criados, independentemente de sua relevância. 

Reporto-me aos fundamentos lançados pela ilustre então 

Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, hoje 

Desembargadora Isabel Dias Almeida, na ADIn nº 

70027257906, sobre a mesma situação,afastando tal tese, nos 

seguintes termos: 

 

“(...) também não subsiste o argumento de que 

o dispositivo impugnado seria constitucional porque a 

atribuição do cargo estaria contida no seu próprio 

nome. Isso porque, conforme afirmado na petição 

inicial, devido à natureza excepcional da forma de 

provimento em comissão dos cargos públicos, 

evidenciada a partir dos requisitos objetivos 

estabelecidos no art. 32, caput, da Constituição 

Estadual, não basta, para a aferição da adequação 

constitucional, quer o nome deste ou daquele cargo 

aparentemente se coadune com a natureza a que alude 

tal dispositivo. 

É que o cargo, fruto de elaboração legislativa, 

especialmente sendo daqueles que dispensam a regra 

do concurso público, tem que conter, necessariamente, 

não apenas o nome legal (chefe assessor ou diretor de 

determinado mister administrativo), mas também as 

atribuições legais que lhe garantam a sua 

constitucionalidade, vale dizer, que permita aquilatar a 

adequação entre o cargo e a diretriz constitucional. 

Portanto, ao dispor sobre os cargos de 

confiança no art. 32, não está o Constituinte apenas 

exigindo que esses cargos tenham nomes adequáveis à 
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espécie de provimento em comissão. Mais do que isso, 

está impondo, primordialmente, a necessidade de que 

as atribuições legais do cargo sejam compatíveis com 

os pressupostos da excepcionalidade. Do contrário, o 

nomen júris do cargo ganharia primazia sobre as 

funções desenvolvidas pelo respectivo detentor.” 

 

São as razões pelas quais encaminho o voto no sentido de 

julgar procedente a ação para reconhecer a 

inconstitucionalidade parcial formal e material do artigo 24, I 

da Lei Municipal nº 3.437/2005, de Garibaldi, com as 

alterações trazidas pela Lei Municipal nº 3.458/2006, 

relativamente aos cargos em comissão criados, (...). (TJ-RS, 

ADI nº 70030038681, j. pelo Pleno em 05-10-2009). (grifamos). 

 

Quanto ao mérito, tenho que se revela flagrante 

inconstitucional a norma combatida. 

De acordo com o disposto no art. 37, inciso V, da 

Constituição Federal, os cargos em comissão destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Em 

igual sentido o art. 32 da Constituição Estadual, que assim 

dispõe: 

 

“Os cargos em comissão, criados por lei em 

número e com remuneração certos e com atribuições 

definidas de direção, chefia ou assessoramento, são de 

livre nomeação e exoneração, observados os requisitos 

gerais de provimento em cargos estaduais”. 

 

Do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que 

apesar da possibilidade de criação, por lei, de cargos de 

provimento em comissão, por sua natureza, de livre nomeação e 

exoneração, cuja investidura não prescinde a submissão prévia 

a concurso público de provas e títulos, fica o legislador limitado 

às exigências constitucionais, de necessária observância, 

quando do ato de criação.  

E um desses limites estabelecidos pelas Cartas 

Constitucionais é a sua finalidade exclusiva às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento. Logo, não cabe nomear 

servidor para ocupar cargo em comissão nos casos em que a 

atividade a ser desempenhada é própria de cargo criado para 

servidor efetivo, assim como também afronta a Constituição dar 
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ao ocupante do cargo em comissão atribuições diversas. E mais, 

não basta “nomear” ditos cargos conforme o texto 

constitucional. Na realidade pouco importa o nome dado ao 

cargo. É preciso, melhor, é imperativo que a legislação defina 

as respectivas “atribuições” a serem exercidas pelos seus 

titulares, o que se exige para evitar desvio de função e a 

conhecida farra dos cargos em comissão, e, sobretudo, para 

possibilitar a fiscalização se criados exclusivamente para os 

casos permitidos em lei, até mesmo porque ao dizer que os 

cargos em comissão destinam-se apenas às funções de direção, 

chefia e assessoramento (inc. V do art. 37 da Constituição 

Federal), a Magna Carta obriga o legislador a explicitar as 

atribuições desses cargos, porquanto a Administração Pública é 

jungida ao princípio da legalidade, de forma que a 

especificação das funções dos cargos em comissão é imposição 

do próprio regime jurídico (art. 37, caput, da CF).  

No caso em exame, verifica-se que o legislador municipal 

limitou-se a elencar os títulos dos cargos em comissão e funções 

gratificadas, sem, no entanto, especificar as respectivas 

atribuições, impossibilitando que se verifique se os respectivos 

cargos foram efetivamente criados para o exercício das funções 

determinadas em lei, o que é sim exigível, pois como bem 

ponderou o Procurador-Geral de Justiça, no art. 32 da CE, o 

Constituinte Gaúcho não se limitou a exigir que esses cargos 

tenham nomes adequáveis à espécie, mas impôs a necessidade 

de que as atribuições legais dos cargos sejam compatíveis com 

os pressupostos da excepcionalidade. “Do contrário, o nomen 

juris do cargo ganharia primazia sobre as funções 

desenvolvidas pelo respectivo detentor.”  

Neste cenário, afigura-se inconstitucional o ato normativo 

que cria o cargo de provimento em comissão, mas lhe deixa sem 

fixar as respectivas atribuições. Tal expediente serve-se à burla 

ao indispensável concurso público. 

(...) 

Também o STF, por ocasião do julgamento da Repr. 1.282-

4/SP, advertiu que a criação de cargo em comissão, em moldes 

artificiais e não condizentes com as praxes do nosso 

ordenamento jurídico e administrativo, só pode ser encarada 

como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional do 

concurso. 

Portanto, evidente a afronta à Constituição Estadual, 

assistindo razão o eminente Procurador-Geral de Justiça 

quando sustenta na inicial da ação que “O cargo, fruto de 
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elaboração legislativa, em sendo daqueles que dispensam a 

regra primaz do concurso público, tem que conter, 

necessariamente, não apenas o nome legal (chefe, assessor ou 

diretor de determinado mister administrativo), mas também as 

atribuições legais que lhes garantem a constitucionalidade, vale 

dizer, que permitam aquilatar-se a adequação entre o cargo e a 

norma constitucional.” 

3. ISSO POSTO, acolhendo as razões do proponente, rejeito 

a preliminar e julgo procedente a presente ação direta para 

declarar a inconstitucionalidade, em face da Carta Estadual, 

das alíneas “c” e “d” do artigo 11 da Lei nº 5.231, de 07 de 

junho de 2006, do Município de Pelotas. (TJ-RS, ADI nº 

70020587267, j. pelo Pleno em 12-05-2008). (grifamos). 

 

Aliás, no presente caso, o aponte arrola vários cargos em que 

sequer a sua nomenclatura evidencia cuidar-se de funções de direção, chefia ou 

assessoramento (fls. 602/606). Exemplo claro disso são os cargos em comissão 

de Assistente Social, Médico Veterinário, Elaborador de Projetos, Encarregado da 

Rede Elétrica dos Sistemas de Abastecimento de Água, Instrutor de Cursos de 

Artesanato, Costura e Trabalhos, Instrutor e Acompanhante do Grupo da Terceira 

Idade, Instrutor e Regente de Coral, Motorista do Conselho Tutelar, cujas 

nomenclaturas evidenciam tratar-se de cargos tipicamente de provimento efetivo, 

sem quaisquer atribuições de direção, chefia ou assessoramento. 

 

E somente constitui prerrogativa legal do Chefe do Executivo a 

escolha dos ocupantes dos cargos em comissão, mas não das atividades que 

esses cargos irão executar, pois isso já foi definido constitucionalmente (apenas 

funções de direção, chefia ou assessoramento). Portanto, sem respaldo jurídico 

as teses defendidas pelo Recorrente em sentido contrário. 

 

Em suma, a autonomia municipal ou a discricionariedade do 

administrador público só podem ser exercidas em estrita observância aos 

contornos definidos pela Constituição Federal e Estadual, o que, ―in casu‖, não se 

verificou. 

 

Por essas razões, opina-se pela manutenção do aponte e da 

sugestão de negativa de executoriedade, em parte, ao artigo 19 da Lei 
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Municipal nº 1.302/2011, com redação da pela Lei Municipal nº 1.349/2012, no 

que tange aos cargos em comissão de: Assessor de Secretário, Assistente 

Social, Auxiliar de Controle Interno, Diretor de Serviços Ambientais, 

Elaborador de Projetos, Encarregado da Rede Elétrica dos Sistemas de 

Abastecimento de Água, Instrutor de Cursos de Artesanato, Costuras e 

Trabalhos, Instrutor e Acompanhamento do Grupo da Terceira Idade, 

Instrutor e Regente do Coral, Médico Veterinário e Motorista do Conselho 

Tutelar. 

 

 

2.2. Pagamento indevido a título de horas extras para 

servidores investidos em funções gratificadas, que não tem carga horária 

definida na Lei Municipal nº 1.302/2011, alterada pela Lei Municipal nº 

1.349/2012, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções 

gratificadas, e cuja natureza dos cargos é incompatível com o controle de 

ponto. Infringência ao artigo 59 da LM 590/2002 – Regime Jurídico dos 

Servidores Municipais, e inc. V do art. 37 da CF. Situação apontada no 

exercício anterior. Sugestão de devolução ao erário do valor de R$ 11.915,39 

(fls. 606 a 610). 

 

Às fls. 686 a 691, o Gestor discorda do aponte argumentando 

que a Auditoria buscou entendimento majoritário, mas não unânime, quanto a 

não-possibilidade do pagamento de horas extras para servidores detentores de 

cargos em comissão ou função gratificada. 

 

Alega que houve necessidade de estipular, também, aos 

serviços providos sob a forma de cargo em comissão, horário excepcional e 

temporário de trabalho, afirmando que no Município todos os servidores estão 

sujeitos ao controle de freqüência, inexistindo norma que excepcione tal 

exigência. Menciona jurisprudência desta Corte, enfocando entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, que seria o entendimento atual. Acrescenta que o 

princípio da isonomia, retratado no inciso XVI do art. 7º, combinado com o 

disposto no § 3º do artigo 39, todos da Constituição Federal, autoriza que os 

cargos em comissão tenham direito a remuneração extraordinária pelos serviços 
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prestados fora do seu horário normal de trabalho. Afirma que a carga horária dos 

cargos em comissão do Município é específica, diariamente cumprida e 

plenamente controlável, tanto que recebem falta se não se justificar. Afirma ainda 

que não há possibilidade de compensação de horário sem qualquer regra 

específica que autorize essa liberalidade. Faz referência a acórdão do TCU 

considerando lícito o pagamento de horas extras aos ocupantes de cargos em 

comissão. Assevera que o fator confiança, próprio dos cargos em comissão e 

funções de confiança, não elide o cumprimento de carga horária e que os 

servidores investidos nesses cargos equiparam-se aos demais servidores 

públicos com direito a receber pelas eventuais horas extraordinárias prestadas, 

podendo gerar responsabilização ao agente responsável pelo provimento do 

cargo. Diz que não é incompatível com as características do cargo a fiscalização 

do horário e estabelecimento de registro. Afirma que os pagamentos foram 

efetuados dentro da norma prevista no artigo 59 da LM 590/2002, que dispõe 

acerca da possibilidade de pagamento de serviço extraordinário a quem está 

vinculado ao controle de frequência. Afirma que em todos os poderes constituídos 

há a exigência de efetivo controle de horários, inclusive de servidores investidos 

em cargos em comissão e funções gratificadas. Cita norma do Conselho Nacional 

de Justiça. Ao final reafirma que os pagamentos de horas extras foram efetuados 

de acordo com o artigo 59 da Lei Municipal nº 590/2002. Pois, todos os servidores 

investidos nas funções gratificadas eram servidores efetivos, e estavam sujeitos 

ao controle de horário. Salientando que no Processo nº 525-02.00/11-3, onde 

houve o aponte da mesma falha, a instrução técnica desta Corte de Contas 

afastou a sugestão de débito, aqui trazida novamente à discussão. Pediu o 

afastamento do aponte. 

 

Junta documentos fls. 957 a 992. 

 

Quanto ao cerne do aponte, há muito este Tribunal de Contas 

entende pela impossibilidade de pagamento de horas extras a cargos em 

comissão — sujeitos ou não a controle de ponto —, em face da natureza desse 

cargo (Parecer TCE nº 84/2001, aprovado pelo Pleno em 22-05-2002), mesmo 

havendo expressa previsão em lei local. Isso porque o exercício desses cargos, 

destinados apenas à direção, chefia e assessoramento, pressupõe dedicação sob 
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condições de trabalho especiais que não se coadunam com controles de ponto ou 

limitação de jornada. Pelo contrário, é característica dessa espécie de cargo a 

desvinculação a regimes de horários pré-definidos. Com isso o servidor investido 

nesse cargo poderá em um dia realizar uma elevada carga horária e, em outra, 

compensá-la automaticamente, pois seu cargo e suas atribuições não se 

afeiçoam ao registro de ponto e ao cumprimento de carga horária regular e 

uniforme, ao oposto do que ocorre com os demais cargos e empregos públicos. 

 

O entendimento igualmente se estende aos servidores 

detentores de função gratificada, uma vez que também ―pressupõe dedicação sob 

condições de trabalho especialíssimas, as quais não se coadunam com controles 

de ponto ou limitação de jornada, sendo característica imanente dessa espécie de 

atuação – de livre recrutamento, justificada estritamente pelo caráter da fidúcia – 

a desvinculação a regimes de horário predefinidos.‖ (Processo de Contas no 

09160-0200/08-0, EM de Caiçara, exercício 2008, julgado pelo Pleno, por 

declinação de competência, em sessão de 02-03-2011) 12. Anteriores julgados 

desta Casa também contêm a mesma linha de entendimento quanto aos 

detentores de funções gratificadas 13. 

 

No que tange à irregularidade objeto do presente aponte, a 

jurisprudência predominante nesta Corte de Contas, em casos concretos julgados 

a partir de meados de 2007 14, é pela fixação de débito, em face da natureza do 

                                                 
12

  Decisão confirmada em sede recursal (Recurso de Reconsideração nº 06988-0200/11-9, EM de Caiçara, 

PC/2008, j. pelo Pleno em 26-09-2012). 
13

 V.g.: Recurso de Embargos n
o
 03668-0200/09-7 (EM de Ivoti, PC/2007, j. pelo Pleno em 16-12-2009); 

Recurso de Embargos n
o
 01134-0200/08-7 (EM de Boa Vista do Buricá, PC/2006, j. pelo Pleno em 18-06-

2008); Recurso de Embargos n
o
 10683-0200/05-9 (EM de Sapucaia do Sul, PC/2003, j. pelo Pleno em  30-

08-2006); Recurso de Embargos n
o
 01145-0200/06-5, (EM de Arroio dos Ratos, PC/2004, j. pelo Pleno em 

02-08-2006); 
14

 Antes disso, não obstante o conteúdo do Parecer TCE nº 84/2001, os casos concretos não eram julgados de 

maneira mais uniforme. Ora não se fixava débito porque os servidores comissionados estavam submetidos a 

controle de ponto, ora não se fixava débito sob o argumento de ter havido a prestação de serviço 

extraordinário. Mesmo em período mais recente, ainda são encontrados alguns julgados nesse sentido, como 

é o caso, por exemplo, do Recurso de Reconsideração nº 04627-0200/09-4, LM de Santa Cruz do Sul, 

PC/2007, afastando o débito “tendo em conta que estava comprovado nos autos haver ponto e comprovação 

do serviço realizado, além de haver amparo em legislação local” (voto em pedido de vista do Cons. Mileski, 

acolhido pelo Pleno, por maioria, em 10-08-2011).  



 Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

1925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 

TC-08 

 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SICM – SIM I 

Proc. nº 08435-0200/12-3 

 

cargo em comissão e da função gratificada, ainda que os servidores estejam 

submetidos a controle de ponto. 15  

 

Assim se passou a entender porque a simples previsão de 

pagamento de horas extras na lei municipal — ou a ausência de restrição legal à 

sua percepção por parte dos servidores comissionados e detentores de função 

gratificada — não tem o condão de superar a incompatibilidade mencionada no 

Parecer TCE nº 84/2001. 

 

É importante atentar que a Lei Municipal nº 1.302/2011, 

alterada pela Lei Municipal nº 1.349/2012, que dispõe sobre o quadro de cargos 

em comissão e funções gratificadas, ao dispor sobre a carga horária dos cargos 

em comissão de Chefe de Turma, Auxiliar de Controle Interno, Chefe de Seção de 

Máquinas e Equipamento Rodoviários, Motorista do Conselho Tutelar e 

Coordenador de Serviços Rodoviários, funções de confiança nas quais estavam 

investidos os servidores que receberam horas extras, não estabelece carga 

horária de trabalho para os mesmos, conforme referido no relatório da auditoria. 

Ao tratar da carga horária desses cargos a lei refere apenas ―à disposição do 

Prefeito‖. 

 

O artigo 54 da Lei Municipal nº 590/2002 (RJU) (fl. 72) 

estabelece que o horário de trabalho de cada cargo ou função é o estabelecido na 

legislação específica não podendo ser superior a oito horas diárias e a quarenta e 

quatro horas semanais. 

 

A carga horária não pode ser definida subjetivamente a critério 

do Administrador, nem pode ser adotada a carga horária do cargo efetivo do 

servidor investido em função de confiança, como quer a defesa. Pois, a legislação 

é precisa, o horário de trabalho de cada função é o estabelecido na legislação 

específica, no caso a lei que criou as funções. Se não há carga horária 

                                                 
15

 V.g.: Recurso de Embargos n
o
 06467-0200/09-0 (EM de Espumoso, 2007, j. pelo Pleno em 29-09-2010); 

Recurso de Embargos n
o
 07174-0200/07-0 (EM de Itaqui, 2005, j. pelo Pleno em 14-01-2009); Recurso de 

Embargos n
o
 03889-0200/07-3 (EM de São Lourenço do Sul, 2005, j. pelo Pleno em 27-08-2008); Recurso 

de Embargos n
o 

01134-0200/08-7 (EM de Boa Vista do Buricá, 2006, j. pelo Pleno em 18-06-2008); Recurso 

de Embargos n
o
 04147-0200/06-2 (EM de Sapucaia do Sul, 2004, j. pelo Pleno em 03-10-2007). 
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estabelecida em lei para as funções de confiança não há como pagar horas extras 

para os servidores investidos nas mesmas. O pagamento de horas extras, nesse 

caso, fere o princípio da legalidade. 

 

Portanto, diferente da sugestão efetuada quando da análise de 

esclarecimento efetuada no Processo nº 525-0200/11-3 (pendente de 

julgamento), referente ao exercício anterior, considerando a não correção da 

irregularidade para o presente exercício e seguindo jurisprudência desta Corte de 

Contas, conforme acima referido, sugere-se a manutenção do aponte no que 

tange a ilegalidade destacada e sugestão de débito no valor de R$ 11.915,39. 

 

2.3. Pagamento de adicional noturno calculado 

incorretamente. Infringência à LM 590/2002, art. 92. Sugestão de 

ressarcimento no valor de R$ 1.647,44. Matéria apontada no exercício de 

2011 (fls. 610/611). 

 

Alega o Esclarecente, à fl. 691, que foi expedida Ordem de 

Serviço nº 02/2012, determinando o ajuste no pagamento do adicional noturno, 

bem como a devolução aos cofres públicos do adicional pago à maior, através de 

desconto em folha. Pede o afastamento do aponte. 

 

Junta documento a fl. 956. 

 

Preliminarmente, quanto ao apontamento efetuado no 

Processo nº 525-0200/11-3 (ex. 2011), item 1.7, cabe referir que, nesta data o 

processo encontra-se pendente de decisão. 

 

Confirmada a irregularidade pelo Gestor, a adoção das 

medidas alegadas não repercute no exame em apreço. Pois, a alegada expedição 

da referida ordem de serviço não é suficiente para demonstrar a efetiva 

recomposição ao erário dos valores indevidamente pagos aos servidores. A 

defesa sequer apresentou autorização emitida pelos mesmos para os descontos 

em folha de pagamento. 
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Em vista disso, opina-se pela manutenção do aponte e 

sugestão de ressarcimento no valor de R$ 1.647,44.  

 

 

3.1.1. Deficiência na cobrança de taxa de fornecimento da 

água potável. A LM 1142/2009 estabeleceu taxas básicas residenciais e 

comerciais para consumo não excedentes a 10 metros cúbicos, com 

previsão de cobrança de um valor pelo excesso de cada medro cúbico 

consumido. Não foram realizadas medições de consumo, tendo sido 

efetuada a cobrança da taxa básica de todos os consumidores, muito 

embora fossem instalados aproximadamente 195 hidrômetros nos anos de 

2009 a 2011. Ofensa aos art. 4º da LM 1.142/2009. Matéria apontada no 

exercício de 2009 e 2011 (fls. 611/612). 

 

O Gestor alega que através da Ordem de Serviço nº 03/2012, 

foi determinada a conclusão da instalação dos hidrômetros, bem como a imediata 

medição e cobrança da taxa de água, devendo ser afastado o aponte (fls. 

691/692). 

 

Junta documentos as fls. 1092 a 1131. 

 

Quanto ao apontamento efetuado no Processo nº 1571-

0200/09-7, exercício de 2009, houve decisão do Tribunal Pleno desta Corte de 

Contas (Sessão de 21/09/2011) pela imposição de multa e cientificação à Origem 

para que promovesse o saneamento da falha; o Processo nº 525-0200/11-3, onde 

houve a repetição do aponte, nessa data encontra-se pendente de julgamento. 

 

Como já frisado no item anterior, a adoção de medidas 

posteriores ao exercício auditado não tem o condão de elidir a falha, razão pela 

qual se mantém o aponte. 

 

 

3.2. ITBI. Ausência de efetiva avaliação fiscal. As 

avaliações fiscais dos imóveis transmitidos “inter vivos” para imóveis 
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urbanos é realizada unicamente de acordo com a planta de valores do IPTU, 

e para os imóveis rurais, com base nos valores estabelecidos no Decreto 

Municipal nº 701/2006, sem considerar outros fatores que envolvam o real 

valor de mercado do imóvel. Infringência ao art. 47 da LM 290/1997 e art. 11 

da LC nº 101/2000. Matéria apontada no exercício de 2011 (fls. 612 e 613). 

 

 

O Administrador limitou-se a informar que foi expedida Ordem 

de Serviço nº 04, em 18-10-2012, determinando que a Secretaria da Fazenda 

efetuasse, juntamente com o Setor de Engenharia, estudo minucioso visando a 

elaboração de nova planta dos imóveis para fins de cálculo e incidência do ITBI. 

Não juntou cópia da referida ordem de serviço. Pediu o afastamento do aponte (fl. 

692). 

 

Junta documentos (fls. 1054 a 1064). 

 

Quanto ao apontamento efetuado no Processo nº 525-0200/11-

3, registra-se que nessa data o mesmo encontra-se pendente de julgamento. 

 

Como já frisado no item anterior, a adoção de medidas 

posteriores ao exercício auditado não tem o condão de elidir a falha, razão pela 

qual mantém-se o aponte. 

 

 

3.3.1. Concessão de desconto de 20% para o IPTU aos 

contribuintes que quitarem em parcela única, até 15/05/2012, sem 

autorização legal. Inobservância aos arts. 97, inc. II, do CTN, e art. 150, inc. I, 

da CF. Sugestão de ressarcimento ao erário no valor de R$ 5.568,28. Matéria 

apontada no exercício de 2011 (fl. 613/614). 

 

Alega a defesa que não se trata de criação ou modificação de 

tributo, mas de desconto para quem honra o compromisso antecipadamente. Que 

todos os Entes federados se utilizam da forma do decreto para estipular 

cronograma de pagamento. Cita como exemplo as cidades de Porto Alegre e São 
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Paulo que expediram decretos atribuindo descontos a quem pagasse 

antecipadamente. Entende que o desconto é legal, e a sua forma de 

operacionalização, mediante decreto, está autorizado em lei, Código Tributário 

Municipal (Lei Municipal nº 290/1997), em seu artigo 97, inciso I. Refere ainda que 

tal prática é bem considerada pela jurisprudência estadual, cita decisões (fls. 692 

a 694).  

 

Juntou documentos (fls. 1065 a 1088). 

 

Sem razão o Esclarecente. 

 

Quanto ao apontamento efetuado no Processo nº 525-0200/11-

3, registra-se que nessa data o mesmo encontra-se pendente de julgamento. 

 

O poder fiscal outorgado pela Constituição Federal aos entes 

federados encontra contornos na própria Carta Federal e na legislação 

infraconstitucional que dispõe sobre legislação tributária, que fixará as normas 

gerais de tributação, cujas diretrizes devem ser seguidas pelos legisladores 

ordinários – estadual ou municipal. Aqui, insere-se o Código Tributário Nacional, 

recepcionado pelo diploma constitucional de 1988. 

 

O inciso III do artigo 146 da CF, defere à lei complementar 

estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, não podendo se 

extrair desta norma16, que a redução do tributo, no caso do IPTU, como desconto 

do seu valor se o contribuinte efetuar o pagamento antecipado, possa ser fixada 

por decreto. Isso porque toda a matriz tributária (fato gerador, base de cálculo. 

etc) deverá estar exaustivamente prevista em lei, logo, os seus efeitos também 

devem estar. 

 

                                                 
16

 Consigna Leandro Paulsen, em sua obra Direito Tributário, Constituição e Código Tributário á luz da 

Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado Editora, Porto Alegre/RS, 1998: -o artigo 146 da CF, se 

interpretado sistematicamente, não dá margem a dúvidas: a competência para editar normas gerais em 

matéria de legislação tributária desautoriza a União a descer ao detalhe, isto é, ocupar-se com 

peculiaridades da tributação de cada pessoa política. Entender o assunto de outra forma poderia 

desconjugar os princípios federativos, da autonomia municipal e da autonomia distrital.  
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Nesse diapasão, é consabido que o princípio vetor da 

tributação é o da reserva legal, ou seja, os Municípios, no caso, não poderão 

exigir ou majorar tributos sem prévia lei, em sentido estrito. O referido princípio 

está veiculado no artigo 150, inciso I, da CF, e sua hipótese de incidência é 

ampliada consoante o disposto no § 6º do mesmo dispositivo: 

 
§ 6° Qualquer subsídios ou isenção, redução de base de 

cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, 

relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser 

concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 

municipal, que regule exaustivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem 

prejuízo no artigo 155, § 2º, XII, “g”. (grifamos) 

 

Nessa esteira, não poderia destoar do arcabouço constitucional 

o Código Tributário Nacional, que prevê, expressamente, no seu artigo 97, inciso 

II, a possibilidade de redução do tributo desde que previsto em lei. 

 

Por oportuno, cita-se decisão do Supremo Tribunal Federal: 

 
DECISÃO: 1. O acórdão do Tribunal de Alçada do Estado 

do Rio Grande do Sul, confirmando a sentença apelada, assim 

se resumiu na ementa (fls. 11) verbis: "IPTU. NÚCLEOS 

FISCAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. As divisões fiscais da 

área tributável do território do Município, que são criadas por 

ato do Legislativo para efeitos de tributação, e que possuem 

alíquotas próprias e percentuais diferenciados, não podem, por 

mero decreto do Executivo, ser modificadas através da criação 

de núcleos de uma divisão em área de outra, porque tal importa 

em constituição de alíquotas superiores dentro de área 

originalmente pertencente a divisão de alíquota menor, vale 

dizer, majoração de alíquotas. Diante do disposto nos arts. 150, 

Inc. I, da Constituição Federal e 97, incs. II e IV, do CTN, 

apenas a lei pode determinar a majoração ou redução de 

alíquotas. Apelação improvida, sem divergência." 2. 

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, interpôs 

recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, 

alínea "a", alegando violação aos arts. 2° e 84, IV da 

Constituição Federal de 1988. 3. Ocorre que os temas 

constitucionais não foram objeto de consideração no acórdão 
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recorrido, sem embargos de declaração, faltando-lhes, pois, o 

requisito do prequestionamento, que deve ser explícito (Súmulas 

282 e 356 do S.T.F.). 4. Ademais, o acórdão recorrido está em 

consonância com jurisprudência pacífica do S.T.F., no sentido 

de que os valores venais dos imóveis, para fins de base de 

cálculo do IPTU, só podem ser alterados mediante lei em 

sentido formal (Tribunal Pleno: RE 87.763, rel. Ministro 

MOREIRA ALVES, RTJ 94/705 e RE 114.078, rel. Ministro 

MOREIRA ALVES, DJ 01. 07. 1988; Primeira Turma: RE 

234.606, rel. Ministro ILMAR GALVÃO, DJ 01.12.2000; 

Segunda Turma: AGRAG 176.870, rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO, DJ 12.03.1996). 5. Diante do exposto, nego 

seguimento ao presente agravo (art. 21, § 1º, do R.I.S.T.F., art. 

38 da Lei 8.038, de 08.05.1990, e art. 557 do C.P.C.).(Agravo 

de Instrumento nº 198119 – RS, Relator Ministro SYDNEY 

SANCHES, j. em 20/11/2001). (Grifos no original e nossos). 

 

Sob esse cenário jurídico que os entes federados devem 

nortear seus atos – no presente caso, frisa-se, o Município de Coxilha somente 

poderia ter reduzido o valor do IPTU mediante lei. 

 

Não obstante isso se depreende das razões do Recorrente que 

está confundindo a arrecadação da receita decorrente de tributos municipais, na 

forma e prazos previstos no calendário fiscal, o qual pode ser por decreto (artigo 

99 do Código Tributário Nacional e artigos 27, parágrafo único, 55 e 212 do 

Código Tributário Municipal de Canela), cujas doutrina e jurisprudência 

colacionadas pelo mesmo, firmam tal posicionamento. 

 

Registra-se que o Pleno desta Corte de Contas, ao aprovar a 

Informação TCE nº 40/200117, firmou o seguinte posicionamento: 

 

3. Frente a todo o exposto, inferimos que: 

(...) 

f) o Código Tributário Nacional - CTN, em seu art. 160, 

parágrafo único, ao abordar a modalidade extintiva do crédito 

tributário, qual seja, o pagamento, possibilita que lei local 

                                                 
17

 Aprovada pelo Tribunal Pleno, no Processo nº 9.400-0200/00-8, na sessão de 28-11-2001. 
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conceda desconto pelo pagamento, no particular, do IPTU, 

antes do seu vencimento (subitem 2.4); 

g) para que o desconto a que se refere a letra 'f' destas 

conclusões possa ser concedido, será necessária a observância 

do disposto no art. 14 da LRF, o qual, em que pese não esteja 

expressamente referido no citado dispositivo, a nosso ver, 

encontra-se ali previsto, seja por força do disciplinado no caput 

ou no § 1º, cujos requisitos seguem elencados: 

g.1) atendimento às disposições da lei de diretrizes 

orçamentárias;  

g.2) elaboração da 'estimativa de impacto orçamentário-

financeiro envolvendo o exercício em que se efetivar e os dois 

subsequentes'; 

g.3) demonstração de que os valores que não adentrarão nos 

cofres públicos, em decorrência dos descontos em questão, não 

foram incluídos na previsão de receita ou compensar o seu não 

ingresso mediante 'elevação de alíquota, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo', procedimento este 

possível de implementação, mediante aprovação de lei, apenas 

no exercício seguinte àquele em que a norma fosse aprovada, 

face ao princípio tributário da anterioridade (Carta Federal, 

art. 150, incisos I e III, alínea 'b'). (grifamos) 

 

Na mesma linha a Informação TCE nº 041/200118, a qual, ao 

abordar o art. 160 do CTN, expressamente frisou o seguinte: ―Evidente que a 

possibilidade de concessão de desconto para o pagamento antecipado do IPTU 

deve estar prevista em lei local.‖ (grifamos). 

 

Por fim, a utilização do mesmo expediente por parte de outras 

cidades, com a concessão de descontos no pagamento do IPTU com fundamento 

em decreto, sem autorização prevista em lei, não torna legal a ação do Gestor de 

Coxilha. Inclusive, o município de Porto Alegre, citado como exemplo pela defesa, 

em outra oportunidade que concedeu desconto para o pagamento antecipado do 

                                                 
18

 Aprovada pelo Tribunal Pleno, no Processo nº 0736-0200/01-7,  na sessão de 28-11-2001. 
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IPTU, o fez através de lei (Lei complementar nº 249/199119), conforme exige a 

Constituição Federal. 

 

Em vista disso, opina-se pela manutenção do aponte e 

sugestão de ressarcimento no valor de R$ 5.568,28. 

 

 

3.3.2. IPTU. Defasagem na base de cálculo do IPTU. A base 

de cálculo para fins de incidência do IPTU tem como parâmetro planta de 

valores e cadastro de imóveis desatualizadas, representando eventual 

renúncia de receita. Infringência ao art. 11, da LC nº 101/200 e art. 54 da Lei 

Orgânica do Município. Não realização de recadastramento imobiliário 

atinente às edificações do perímetro urbano, para fins de atualização do 

cadastro. Matéria apontada no exercício de 2011 (fls. 614 e 615). 

 

3.3.3. IPTU. Divergência entre o valor venal do terreno e 

edificação constante no cadastro do imóvel na comparação com o valor 

venal do terreno e edificação previsto na planta de valores. Em algumas 

situações o valor constante no cadastro, a partir do qual é realizado o 

cálculo do valor do IPTU, é inferior ao determinado na planta de valores 

ocasionando perda de receita própria do município (fls. 615 e 616). 

 

O Administrador alega em sua defesa que a planta de valores 

do Município para o IPTU é atualizada anualmente pelos índices aprovados pelo 

Poder Legislativo Municipal. Tece comentários acerca da matéria, alegando que a 

base de cálculo para o ITBI e o IPTU não são as mesmas, citando controvérsias 

sobre o tema. Colaciona farta jurisprudência e doutrina sobre o tema (fls. 694 a 

708). 

 

Em relação ao item 3.3.2, quanto ao apontamento efetuado no 

Processo nº 525-0200/11-3, registra-se que nessa data o mesmo encontra-se 

pendente de julgamento. 
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 Texto consultado em 29-01-2014 no seguinte endereço eletrônico: 

www.camarapoa.rs.gov.br/biblioteca/legislacao_municipal/Legislacao_Municipal.htm. 
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Apesar do longo arrazoado da defesa em relação à distinção 

desses dois tributos, colacionando doutrina e jurisprudência a respeito, a mesma 

foge ao conteúdo do aponte. Sobre o tema lecionam Francisco Ramos Mangieri e 

Omar Augusto Leite Melo20: 

 

Inicialmente, vale ressaltar que a base de cálculo do ITBI 

não é igual à base imponível do IPTU. O “termo” pode até ser 

o mesmo – valor venal –, mas há um sutil complemento 

(detalhe) na base de cálculo do ITBI, que faz a grande 

diferença. 

No art. 33 do Codex Tributário, pertinente ao IPTU, está 

prescrito que a base de cálculo do imposto é o valor venal do 

imóvel. E ponto final! Mais nada. 

Por outro lado, ao esclarecer a base de cálculo do ITBI, o 

art. 38 do Código Tributário Nacional aduz que a base de 

cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos 

transmitidos. Ou seja, nesse caso acrescentou-se o termo 

“transmitidos”, prestigiando o valor efetivamente praticado e 

acertado entre as partes envolvidas no negócio imobiliário. 

 

Não se trata de exigir que a municipalidade adote a mesma 

fórmula de cálculo para os dois tributos. Conquanto sejam termos distintos, 

também não se pode afirmar, que não são sequer semelhantes. Consoante a 

mencionada doutrina, há um sutil complemento no termo quando se trata da base 

de cálculo do ITBI (cujo valor venal prestigia o valor praticado pelas partes), 

enquanto no IPTU deve-se considerar a valorização imobiliária segundo o 

mercado, conforme assevera o próprio relatório de auditoria.  

 

Feitas essas considerações, importa destacar que a 

inconformidade reside na constatação de que os valores atualmente adotados 

pela Administração para fins de arrecadação do IPTU, estão defasados, o que 

conduz a evasão de receitas tributárias. Este o núcleo da questão. 

 

Embora tenha afirmado de que há planta de valores do 

Município para o IPTU é anualmente atualizada pelos índices aprovados pelo 
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Poder Legislativo Municipal, o Gestor não logrou demonstrar que a mesma 

encontra-se devidamente atualizada. Quanto a não realização de 

recadastramento imobiliário atinente as edificações do perímetro urbano, visando 

a atualização da situação do imóvel junto ao cadastro, a defesa não teceu 

nenhum comentário. 

 

Em relação ao item 3.3.3. a defesa também nada manifestou. 

 

Em vista disso, mantêm-se as inconformidades. 

 

3.4 Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.334/2011 

que concedeu isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 

às empresas produtoras de sementes instaladas ou que vierem a se instalar 

no Município. Sugestão de negativa de executoriedade à norma local. 

Afronta ao art. 88, incisos I e II do ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e Informação nº 007/2008 deste Tribunal. Matéria apontada no 

exercício de 2011 (fls. 616 e 617). 

 

O Gestor entende que compete a União e aos Municípios 

legislarem sobre direito, não podendo uma emenda constitucional impor gravame 

de prazo para que o Município exerça plenamente suas atribuições, onde o 

ISSQN é produto do Município. Assim, considera que não havendo qualquer 

critica quanto à efetiva instalação de empresas produtoras de sementes na 

Municipalidade, não se há de exigir a observância a aludida vedação, a qual 

considera inconstitucional. Refere que não pode ser afastada a autonomia dos 

Municípios em conceder isenção de tributos de sua competência. Pede o 

afastamento do aponte (fls. 708 e 709). 

 

Juntou documentos fls. 1089 e 1090. 

 

Nos termos regrados pelo art. 179 do CTN, "para haver 

isenção, é necessário que exista lei dispensando o pagamento do tributo‖. Essa 

lei será a ordinária. Entretanto, tendo em conta que lei complementar federal 

                                                                                                                                                    
20

 In ITBI Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. 1ª ed. São Paulo: EDIPRO, 2006. 
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ainda não disciplinou acerca da alíquota mínima do ISS, bem como não regulou a 

forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 

concedidos e revogados, a teor do que preceitua o inciso II do art. 88 do ADCT da 

Lei Maior, a concessão da isenção em tela não poderá ter como resultado, ―direta 

ou indiretamente", a "redução da alíquota mínima" de 2% "estabelecida no inciso 

I". 

 

Somente poderia haver redução do ISS até o percentual que 

mantivesse, no mínimo, 2% do tributo em voga, sendo necessária, ainda, a 

observância do disposto no art. 14 da LRF, cujos requisitos seguem elencados: 

 

1) atendimento às disposições da lei de diretrizes 

orçamentárias; 

 

2) elaboração da "estimativa de impacto orçamentário-

financeiro envolvendo o exercício em que se efetivar e os dois subseqüentes"; 

 

3) demonstração de que os valores que não adentrarão nos 

cofres públicos, em decorrência da isenção em análise, não foram incluídos na 

previsão de receita ou compensar o seu não ingresso mediante "elevação de 

alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo", sendo 

que este último procedimento, que envolve a compensação, somente seria 

possível de implementação, mediante aprovação de lei, apenas no exercício 

seguinte àquele em que a norma fosse aprovada, face ao princípio tributário da 

anterioridade (Carta Federal, art. 150, incisos I e III, alínea "b") (item 3); 

 

Em vista disso, considera-se que a lei editada pelo Município 

concedendo isenção do ISS não atende a legislação constitucional e causa 

prejuízo ao erário. No entanto, deixa-se de sugerir a negativa de executoriedade 

da Lei Municipal nº 1.344/2011, eis que já solicitada no Processo nº 525-0200/11-

3, não havendo necessidade de rever esse fato neste processo. No mais, 

mantem-se o apontamento para que a Auditada não conceda mais isenções na 

forma relatada neste processo. 
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4.1. Realização de despesas sem programação e 

planejamento resultando na aquisição de materiais de construção para 

distribuição gratuita/auxílios (no valor de R$ 310.211,98), materiais para 

construção/manutenção de redes de água (no valor de R$ 28.948,96), de 

forma fracionada, sem licitação. Descumprimento das disposições dos arts. 

2º e 3º da Lei de Licitações, art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal (fls. 

618 e 619). 

 

A defesa alega que não existe na lei Federal nº 8.666/93, ou 

qualquer outra legislação correlata e pertinente qualquer estipulação de prazo 

para aquisição através de dispensa de licitação. Assim, a adição que faz a equipe 

de auditoria no período de um ano para apurar os valores despendidos é 

construção da mesma, sem qualquer determinação ou amparo legal. Referiu 

haver na doutrina quem entenda pela necessidade da observância de limite anual, 

quanto a periodicidade dos limites estipulados nos incisos I e II, do art. 24 para a 

dispensa de licitação. Porém, argumenta que há quem também veja, na lei, a 

inexistência de restrição. Cita doutrina nesse sentido. Faz referência à análise dos 

esclarecimentos prestados no Processo nº 1574-02.00/09-5. Argumenta, ainda, 

que a Administração realizou licitação, modalidade Pregão Eletrônico, em 

dezembro de 2011 (Processo 22/2011), ―com o mesmo objeto indicado pela 

Auditoria da Corte de Contas, inclusive com a rubrica orçamentária idêntica 

aquela indicada pelo TCE-RS (2012), número 339048010000‖ para atender o 

mesmo programa de governo realizado durante toda a Administração Municipal, e 

não somente no ano de 2012. Afirma, ainda, que a Equipe de Auditoria cometeu 

um equívoco ao não levar em consideração o Pregão Eletrônico realizado em 

dezembro de 2011 (Licitação nº 22/2011). Pede o afastamento do aponte (fls. 

709/713). 

 

Junta documentos a fls. 747 a 918 e 1375/1541. 

 

Sem razão a Defesa. 
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Ao Informar que os produtos adquiridos se destinavam a 

atender programa de governo realizado durante toda a Administração Municipal e 

não somente no ano de 2012, está confirmando não se tratar de despesa 

eventual ou decorrente de situação excepcional. Esse fato confirma o 

apontamento no que tange a ausência de planejamento na realização da 

despesa. Pois, sendo realizada todos os anos, para atender programa 

permanente de governo, têm-se as condições necessárias para a realização da 

despesa de forma planejada. 

 

Não obstante a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 24, 

incisos I e II, tenha estipulado a dispensa de licitação para operações de valores 

reduzidos, restou vedado que a Administração parcele indevidamente o objeto a 

ser adquirido, ou o serviço a ser prestado, contratado sem licitação quando a 

soma das parcelas justificar a adoção do procedimento licitatório. E, o lapso 

temporal não é o cerne da proibição, mas a indivisibilidade do objeto, que deve 

ser mantido integro, pois, em tese, o fracionamento dá margem a fraude, tornando 

viciado o ato administrativo, por atentar contra os Princípios da Moralidade, da 

Isonomia e da Seleção da proposta mais vantajosa21 

 

Ao tratar de parcelamento do objeto e do fracionamento da 

despesa, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes cita jurisprudência do TCU que firmou 

entendimento no sentido de que as compras devem ser estimadas para todo o 

exercício e que há de ser preservada a modalidade correta para o objeto total, 

que agruparia todos os itens – para posicionar a exigência de licitação, aquele 

Corte somou valores de Março a Novembro e decidiu que houve fracionamento22 

 

Para tanto, é necessário o planejamento das necessidades da 

Administração, com definições a respeito de quantidades e qualidades do objeto 

que se buscará contratar. 

 

                                                 
21

 Informação TCE nº 243/97. 
22

 In Contratação Direta sem Licitação, 4ª edição, 1999, p. 120. Decisões do TCU publicadas no DOU de 28-

04-98, Seção 1, p. 101, e DOU de 11-03-97, Seção 1, p. 4841, respectivamente. 
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E as necessidades eram conhecidas da Auditada. Pois, como 

ela disse se tratava de despesa realizada para atender programa de governo que 

já tinha ocorrido em anos anteriores, e não somente em 2012. Se a mesma 

tivesse um controle eficiente das despesas realizadas em anos anteriores, o que 

possibilitaria a análise gerencial dos gastos realizados e permitiria a projeção das 

despesas, com isso evitaria o fracionamento da despesa ocorrido. O que fica 

evidenciado é a deficiência de controle interno e de planejamento, que resultou na 

realização de despesa nesse volume, sem licitação. 

 

Quanto a alegação de que a Auditoria cometeu equívoco ao 

não levar em consideração em seu relato o Pregão Eletrônico realizado em 

dezembro de 2011 (Processo nº 22/2011), o equívoco é da defesa. O relatório da 

Auditoria indica à fl. 618, que a Auditada realizou despesas no valor de R$ 

510.020,23, das quais R$ 199.808,25 foram licitadas, conforme demonstrado 

através dos documentos de fls. 223 a 225. E os documentos juntados revelam e 

informam que a despesa licitada decorreu das licitações nº 039/2011 e 015/2012, 

ambas na modalidade ―pregão presencial‖, conforme está registrado na fl. 223. 

Cabe lembrar que o Pregão Presencial nº 039/2011 corresponde ao Processo de 

Licitação nº 22/2011 (fls. 747). Portanto, a alegação de que a Auditoria não 

considerou a licitação decorrente do Processo nº 22/2011 (Pregão Presencial nº 

039/2011), não é verdadeira. 

 

Ante as razões expostas é impositiva a manutenção do 

aponte. 

 

 

4.2.1. Concessão de auxílio financeiro para a realização de 

despesa com mão-de-obra para a construção de residências efetuada em 

desacordo com a legislação autorizadora para Eliser Antônio Cosati após a 

edificação total da residência. Já o auxílio concedido a Marilene Rauta foi 

utilizado para pagamento de mão de obra para a execução de reforma de 

sanitário de sua residência, sendo que a mesma requereu auxílio para 

aquisição de material de construção; além disso, o auxílio previsto na lei 

refere-se especificamente a construção de moradias, não abrangendo 
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ampliações ou reformas. Ainda, apurou-se deficiência na elaboração dos 

“Pareceres Sociais” que possibilitaram a concessão de auxílio para essas 

pessoas, que aparentemente não necessitavam do mesmo. Sugestão de 

ressarcimento ao erário no valor de R$ 4.000,00 (fls. 619 e 620). 

 

Alega a defesa que o processo administrativo que levou à 

concessão do benefício ao Sr. Eliser Antônio Cosati seguiu rigorosamente os 

ditames da legislação municipal em vigor. Refere que a ilegalidade é apontada 

com base na concessão de habite-se antes da data do repasse do auxílio, fato 

que não seria motivo para caracterizar alguma irregularidade, e que não vê 

deficiência nos pareceres da Assistência Social, não sendo possível a Auditoria 

especular se as pessoas precisavam ou não do auxílio em razão de as casas que 

residem parecerem de boa qualidade. Quanto ao auxílio concedido para a Sra. 

Marilene Rauta a defesa aduz que a mesma estava desempregada, o esposo 

recebia aposentadoria correspondente ao salário mínimo, o que justificaria a 

concessão do auxílio para reforma de um banheiro, tendo em vista que estava 

amparado pela legislação municipal pertinente. Pede o afastamento da imputação 

de glosa (fls. 714 e 715). 

 

Junta documentos a fls. 919 a 926, 1139 e 1140, 1542 a 1575. 

 

Primeiro, a Lei Municipal nº 388/99, em seu artigo 1º, 

estabelece que o auxílio deva ser concedido para famílias de baixa renda. Sem 

definir ―baixa renda‖. A renda do Sr. Eliser Antônio Cosati era de R$ 1.534,00, 

quando da concessão do auxílio. 

 

Ainda, cabe ressaltar que a Lei Municipal nº 532/2002, em seu 

artigo 6º (fl. 245), estabelece que o estudo das inscrições e seleção dos 

interessados em receber o auxílio seria procedido pelo conselho Municipal de 

Assistência Social, devendo sua decisão ser fundamentada. Em ambos os 

auxílios concedidos há uma análise efetuada pela Comissão de Informações por 

Requerente de Auxílio, que emitiu parecer favorável ao pedido (fls. 254, 255 e 

267, 268). Porém, não há indicação de que essa comissão trata-se do Conselho 

Municipal de Assistência Social. 
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Especificamente em relação ao auxilio concedido para o Sr. 

Eliser Antônio Cosati, há alguns elementos que trazem dúvida quanto ao fato do 

mesmo ter construído sua casa em 2011, ano em que houve a concessão do 

auxílio financeiro para o pagamento de despesas com mão de obra. 

 

Pois, a Planta baixa de fl. 251 da casa do requerente juntada 

ao pedido de auxílio é datada de 26-06-08, a qual indica que a mesma possui 

área total de 69,25m2, e seis cômodos, coincidindo com a informação de fl. 252, 

―Parecer Social‖ da Assistente Social. Este, datado de 10-03-2011, informa que o 

requerente ―reside em casa própria, estrutura de alvenaria, composta por 06 

cômodos, possuindo água, energia elétrica e banheiro‖, descrição que coincide 

com a planta baixa de fls. 251, que da a ideia de tratar-se de edificação pronta, 

terminada e habitada, isso quando da solicitação do pedido. 

 

Porém, não há dados conclusivos que indique quando 

efetivamente a construção da edificação tenha se iniciado. A expedição do 

―habite-se‖, datado de 24-03-2011, dá uma ideia da data do término da 

construção. 

 

Como a legislação que autoriza a concessão do auxílio não 

disciplina períodos para a solicitação e concessão do mesmo. Não há definição 

do momento a partir do qual pode ser efetuado, nem há uma data limite, ou até 

que etapa da construção pode ser efetuada a solicitação de auxílio, não é 

possível se concluir pela ilegalidade da concessão do mesmo. 

 

Assim, o pagamento do auxílio após a expedição do habite-se 

não é razão para considera-lo irregular. Isto porque o § 2º do artigo 2º alterado 

pela Lei Municipal nº 1.198/2010 (fl. 241), determina que o auxílio seja concedido 

em duas parcelas, no valor equivalente a 50%, cada uma, sendo que a primeira 

quando tiver sido edificada pelo menos a metade da casa de moradia, enquanto 

que a segunda e última parcela será repassada quando a obra estiver concluída. 
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Como se verifica, o que não pode haver é o pagamento integral 

do benefício antes de concluída a obra. Ao efetuar o pagamento do auxílio, o qual 

foi solicitado antes do término da obra (10-03-2011), em duas parcelas, após a 

conclusão da obra, considerando a data de expedição do ―habite-se‖ (24-03-

2011), a Auditada não descumpriu a lei municipal citada. 

 

No que diz respeito ao auxílio concedido para a Sra. Marilene 

Rauta, embora no pedido de fl. 264 conste solicitação de auxílio de material de 

construção, e tenha sido concedido auxílio financeiro, a finalidade do pedido e a 

razão da concessão tinham um mesmo objetivo, proporcionar a reforma de um 

banheiro, o que, pelos documentos juntados pela auditoria efetivamente ocorreu. 

Além disso, ambos têm previsão legal. 

 

Pois, a Lei Municipal nº 1.198/2010 (fl. 247) que acrescentou o 

artigo 2º-A ao texto da Lei Municipal nº 532/2002, passou a permitir a concessão 

de auxílio até o valor de R$ 2.000,00, por unidade familiar, para a realização de 

reforma. Assim, a concessão do auxílio não carece de base legal. 

 

Registra-se que o dispositivo legal referido no parágrafo 

anterior não estabelece critérios objetivos para definir o montante a ser concedido 

para o solicitante, o qual tem como teto o valor de R$ 2.000,00, por unidade 

familiar. Assim, o critério para definir o montante a ser concedido ao solicitante é 

inteiramente subjetivo, o que fere o princípio da impessoalidade, previsto no 

―caput‖ do artigo 37 da Constituição Federal. Por essa razão, também cabe a 

revisão desse texto legal, a fim de definir critérios objetivos para estabelecer o 

montante a ser concedido. 

 

Resumindo, embora reconhecendo que a legislação municipal 

citada careça ser revista e alterada buscando estabelecer regras claras e precisas 

para a concessão desses auxílios, e que há falhas procedimentais no processo de 

concessão, razões parar que se recomende que a Administração proceda a 

revisão dessa legislação, bem como de seus procedimentos administrativos, a 

opinião técnica é pela manutenção do aponte com o afastamento da 

sugestão de glosa dos valores despendidos.  
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4.2.2. Doação de materiais de construção em desacordo 

com a Lei Municipal nº 345/1998, alterada pela Lei Municipal nº 312/1998 que 

autoriza a concessão de auxílios a pessoas carentes. Concessões efetuadas 

pelo Secretário de Obras e Serviços Urbanos, sem a participação do 

Conselho Municipal de Assistência Social, conforme exigência da legislação 

municipal em vigor. Ausência de registro de saída dos materiais, com a 

entrega sem que houvesse a identificação dos beneficiários e das 

quantidades doadas, tornando incertos o recebimento e o destino dado a 

esses bens. A deficiência no controle da destinação dos materiais 

adquiridos compromete a comprovação da liquidação da despesa, 

submetendo o Gestor ao dever de restituição ao erário dos valores 

despendidos em tais aquisições. Inobservância dos princípios 

constitucionais previstos no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal, 

desatendimento a fase de liquidação da despesa (artigos 62 e 63 da Lei 

Federal nº 4.320/64). Sugestão de ressarcimento ao erário no valor de R$ 

440.878,30. Matéria apontada no exercício de 2011, item 4.4.2 (fls. 620 a 626). 

 

Inicialmente a defesa referiu a necessidade de fazer uma 

correção no aponte, afirmando que a legislação que serviu de base para o 

apontamento se encontra revogada, Leis Municipais nos 345/1998 e 312/1998. 

Disse que as leis que dispõem sobre a concessão de auxílio a carentes que se 

encontram em vigor são: a Lei Municipal nº 984/2007 (fl. 920.), a Lei Municipal nº 

388/1999 (fls. 924 a 926) e a Lei Municipal nº 532/2002 (fls. 244 a 246), que 

alterou parte da Lei Municipal nº 388/99. Referiu, ainda, que a Lei Municipal nº 

1324/2011 (fl. 919), alterou o artigo de lei indicado pela auditoria do TCE. 

Segundo a defesa, pelo novo texto não haveria mais necessidade de parecer e/ou 

decisão do Conselho Municipal da Assistência Social para a concessão de auxílio 

a carentes. Esta análise poderia ser efetuada também pela Assistência Social. 

Com isso inexiste irregularidade por parte do Gestor (fls. 715/716). 

 

Junta documentos (fls. 919/926, 1141/1374, 1576/1762). 
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Quanto ao apontamento efetuado no Processo nº 525-0200/11-

3, registra-se que nessa data o mesmo encontra-se pendente de julgamento. 

 

Inicialmente, a informação da Defesa de que as Leis Municipais 

nos 312 e 345/1998 (fls. 274 a 282) estão revogadas não é correta. Essas leis 

foram alteradas em parte pela Lei Municipal nº 984/2007 (fl. 720). Já a alteração 

introduzida pela Lei Municipal nº 1.324/2011 (fl. 919) (e não de 2013 conforme 

informado), não elide a falha como quer a defesa. 

 

Efetivamente, com a edição da Lei Municipal nº 1.324/2011 a 

atribuição de efetuar o levantamento e seleção, bem como a definição da 

quantidade de materiais a ser concedido aos beneficiários deixou de ser atividade 

exclusiva do Conselho Municipal de Assistência Social. A partir da vigência dessa 

lei tal atribuição também pode ser efetuada pela Assistência Social ou pelo 

Conselho Municipal de Habitação. 

 

Porém, o apontado refere que quem fazia esse procedimento 

era o Secretário de Obras e Serviços Urbanos, que não tinha essa atribuição, 

nem passou a ter com a edição da Lei Municipal nº 1.324/2011. Registra-se que 

esse fato se quer foi negado pela defesa. Portanto, a inconformidade, quanto a 

esse aspecto permanece. 

 

Quanto ao fato dos materiais serem entregues aos 

beneficiários sem qualquer identificação dos mesmos, nem do tipo e quantidades 

de materiais concedidos, com a total ausência de controle, a defesa nada 

manifestou. 

 

A documentação oferecida a exame não tem o pretendido 

condão de comprovar o recebimento e o destino dado aos materiais adquiridos 

pelo Município. Notas de empenho, ordens de pagamento e documentos 

relacionados com pedidos de auxílio financeiro são elementos probatórios 

insuficientes para afastar a evidência de que não há registro de seu recebimento 

e que é desconhecido o paradeiro dos bens em tela. 
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Portanto, não há como afastar o aponte, tampouco excluir a 

responsabilidade do Gestor pela irregularidade, já que lhe incumbia zelar pela 

exatidão dos controles relativos à situação patrimonial do Município, em defesa do 

erário municipal. 

 

É de se referir, ainda, que nos termos do artigo 93 do 

Regimento Interno e do artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, é 

pessoal a responsabilidade do Administrador sobre os atos e fatos de sua gestão. 

 

Diante da completa ausência de elementos hábeis a 

demonstrar o recebimento e a destinação dada aos bens públicos em tela, resta 

confirmada a inexistência no controle dos materiais que impõe a restituição ao 

erário dos valores empregados em sua aquisição, levando à manutenção do 

aponte e da sugestão de fixação de débito no valor de R$ 440.578,30. 

 

 

4.3. Reajuste irregular do valor do combustível procedido 

no Contrato nº 065/2011, ocorrido no exercício de 2011, com repercussão no 

exercício atual. A cláusula 7ª do contrato previu o reajuste dos preços de 

acordo com os índices autorizados pelo Governo Federal ou Conselho 

Nacional de Petróleo. O preço foi reajustado em duas oportunidades. 

Entretanto, de acordo com os índices oficiais, entre a data da contratação e 

o final do exercício houve uma variação negativa de 0,2094%, alterando de 

R$ 1,39460 para R$ 1,39168, o preço por litro de óleo diesel. Diante desse 

fato não havia razão para alteração do valor do preço pago pela Auditada de 

R$ 1,88 para R$ 1,92, ocorrida em 2011, com repercussão no atual exercício. 

Infringência aos princípios constitucionais insertos no caput do art. 37 da 

CF. Sugestão de devolução ao erário no valor de R$ 2.720,00. Matéria 

apontada no exercício de 2011 (item 4.2) (fls. 626/628). 

 

A defesa a limitou-se a referir que a alegação da auditoria não 

encontra amparo legal, sendo descabida, pois houve o reajuste regular do valor 

do óleo diesel, bem como ocorreram situações que geraram o desequilíbrio 

econômico do contrato, hipótese em que a legislação, a doutrina e a 
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jurisprudência do Direito Administrativo permitem a alteração do preço do produto, 

sob pena de gerar prejuízos ao fornecedor, contrariando assim os princípios da 

boa-fé e lealdade processual (fls. 716 e 717). 

 

Juntou documentos (fls. 1794/1863). 

 

Quanto ao apontamento efetuado no Processo nº 525-0200/11-

3, registra-se que nessa data o mesmo encontra-se pendente de julgamento 

 

O argumento apresentado pela defesa foi o mesmo efetuado 

em relação ao Processo nº 525-0200/11-3, porém, de forma bem resumida. 

 

Por isso, utilizam-se as mesmas razões expostas pela análise 

de esclarecimento efetuado no processo anterior para rebater a argumentação 

utilizada pela Auditada, ―in verbis‖: 

 

Enfim, muito embora a Lei de Licitações garanta a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, existem 

pressupostos para o exercício desse direito, como bem ensina 

a doutrina. São eles: apuração real dos fatos e comprovação 

acerca de todos os detalhes relacionados com a contratação 

e os fatos supervenientes a ela. Em outras palavras: prova 

detalhada dos fatos ensejadores do desequilibro
23

. Não é a 

simples superveniência de uma elevação de preços que 

justifica a recomposição do contrato. Faz-se necessária a 

superveniência de situação de absoluta imprevisão e de 

proporções efetivamente relevantes, que impossibilite a 

efetiva execução do contrato por um dos contratantes. Na 

recomposição, a majoração do ajuste ocorrerá na exata 

proporção do desequilíbrio ocorrido (não se cogitando de 

índices preestabelecidos), sendo devida se presentes os 

citados pressupostos (art. 65, inc. II, alínea “d”, da Lei 

Federal n
o
 8.666/93)

24
. 

 

                                                 
23

 FILHO. Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo,  

Dialética,  5ª ed., 1998,  p. 373/374. 
24

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella et al. Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 5
a
 ed. Malheiros, 

São Paulo, 2001, p.  191/192. 
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Se houve essa averiguação, a Defesa não trouxe aos autos os 

documentos pertinentes (procedimento administrativo 

devidamente formalizado à época).  

 

Acessando o sítio da ANP
25

, a equipe de auditoria verificou 

que a referida Agência, mensalmente, faz pesquisa no 

mercado de revenda de óleo diesel e gasolina, levantando os 

preços praticados, tanto a nível de varejo (postos de 

combustíveis), como a nível de atacado (distribuidoras). 

Referidos levantamentos de preços são evidenciados por 

município, com a indicação do número de postos de 

combustíveis pesquisados, preços médio, mínimo e máximo 

praticados tanto pelos postos de combustíveis (varejo) como 

pelas distribuidoras (atacado). 

 

Analisando-se os dados atinentes a levantamento de preços 

de óleo diesel, constatou-se que entre a data da contratação 

– 27-06-2011 e o final do exercício, houve, ao invés de 

majoração nos preços, uma variação negativa de 0,2094%, 

alterando de R$ 1,39460 para R$ 1,39168, o preço por litro 

de óleo diesel. No entanto, o Município Auditado permitiu os 

reajustes sem amparo legal. 

 

Registra-se que os documentos acostados aos autos pela 

defesa (fls. 1.794/1.863), assim como no processo referente ao exercício anterior, 

não se prestam para demonstrar a ocorrência de algum fato que justificasse a 

majoração irregular do preço do combustível ocorrido no exercício de 2011, e que 

repercutiu no exercício de 2012. 

 

Por essas razões, sugere-se a manutenção do aponte e a 

devolução ao erário do valor de R$ 2.720,00. 

 

4.4.1. Despesas sem finalidade pública no custeio de 

energia elétrica a particulares em área municipal invadida. Infringência ao 

art. 37, “caput”, da CF. Sugestão de devolução ao erário no valor de R$ 

16.143,50. Matéria apontada no exercício de 2011 (fls. 628 e 629). 

 

                                                 
25

  http://www.anp.gov.br/preco/  

http://www.anp.gov.br/preco/
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A defesa aduz que se trata de utilização irregular, chamado 

―gato‖ de energia elétrica, por parte de algumas famílias que ocuparam área 

pública. Que tão logo identificou o problema a Administração tentou suspender o 

fornecimento de energia, não obtendo êxito em resolver a situação de forma 

amigável. Razão pela qual interrompeu o fornecimento de água (sic). Alega que 

foram adotadas medidas visando à apuração das devidas responsabilidades, o 

que se quer foi considerado pela auditoria. Informa que efetuou estudo social das 

condições das famílias que residem no local, e que com a conclusão do processo 

de averiguação serão repostos os valores despendidos, caso constatadas 

irregularidades. Por fim pede a desconstituição do aponte (fl. 717). 

 

Junta documentos a fls. 1774 a 1793. 

 

Quanto ao apontamento efetuado no Processo nº 525-0200/11-

3, registra-se que até essa análise o mesmo encontrava-se pendente de 

julgamento. 

 

O estudo social ora referido pela Auditada em sua defesa é o 

mesmo apresentado no processo do exercício anterior. Esse estudo foi realizado 

em 12-12-2012, após a Auditada ter sido intimada, em 04-12-12, a apresentar 

defesa naquele processo, a qual é datada de 19-02-2013. 

 

Portanto, quando a Auditada tomou conhecimento da falha, 

buscou adotar providências conforme reconheceu a análise de esclarecimentos 

efetuada naquele processo, ―in verbis‖: 

 

Os documentos anexados pelo Gestor dão conta que em 12-

12-2012, foi feito estudo social das famílias residentes na área 

municipal mencionada (fls. 1.045/1.052), concluindo pela 

situação de vulnerabilidade social desses moradores, sendo que 

das 14 famílias analisadas, 09 se encontram em situação de 

vulnerabilidade social extrema. As outras cinco famílias, apesar 

de pelo menos um de seus membros possuir vinculo 

empregatício, estão inseridas no mercado formal há pouco 

tempo: “tendo um legado deixado pelo tempo em que ficaram 

vulneráveis” (fl.1.052). Posteriormente, foi procedida 
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notificação extrajudicial desses moradores da cessação do 

pagamento das contas referentes ao consumo de energia elétrica 

para que as famílias, no prazo de 15 dias, contatarem a RGE a 

fim de individualizar o consumo de energia elétrica sob pena de 

interrupção do fornecimento (fls. 1053/1063). 

 

Conclui-se que apesar do Município não ter procedido 

formalmente para regulamentar a situação dessas famílias, 

inclusive com os procedimentos cabíveis para a isenção da 

tarifa de energia elétrica, dada a condição de vulnerabilidade, 

agiu para abrigar um dos princípios basilares da constituição 

federal e resguardado por cláusulas pétreas, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana, considerando que essas famílias 

não poderiam arcar com os custos de energia elétrica.  

 

Assim sendo, apesar de configurado a ausência de 

formalidade do ato, não se demonstra razoável deva o Gestor 

ser imputado por despesa que se comprovou necessária para 

preservar a dignidade dessas famílias.   

 

Em vista disso, mantém a inconformidade no que tange a 

situação irregular e sugere-se seja afastado o débito no valor 

de R$ 17.054,95, pelas razões acima.  

 

Por essa razão, nesta análise adota-se o mesmo entendimento, 

sugerindo-se a manutenção da inconformidade no que tange a situação 

irregular, e o afastamento do débito no valor de R$ 16.143,50. 

 

 

4.5. Contratação de serviços de assessoria jurídica, 

prestados pela Empresa Chiele & Chiele Advogados Associados S/C, via 

Associação dos Municípios do Planalto – AMPLA. Impossibilidade de essa 

entidade ser a contratante de avenças cujo objeto diz respeito com 

competências administrativas do Ente Público (fls. 629/630) 

 

Em longa e repetitiva manifestação a defesa refere que a 

auditoria não observou a decisão proferida no Processo nº 3769-02.00/07-1, no 

sentido de que serviços foram prestados e que descabe a alegação de imputação 

de débito. Aduz que há autorização legal para a realização de repasses 



 Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 

TC-08 

 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SICM – SIM I 

Proc. nº 08435-0200/12-3 

 

financeiros à AMPLA, e que não há repasse a empresa mencionada, sendo que a 

relação se dá entre o Município e a AMPLA. Alega que a assistência técnica aos 

entes federados, por meio de sua entidade associativa, tem o objetivo de serem 

prestados de forma cooperada, sendo uma forma que prestigia os princípios da 

legalidade, economicidade e razoabilidade. Segundo a defesa o contrato firmado 

entre a empresa e a AMPLA abrange todas as áreas da administração 

(orçamentária, contábil, de organização administrativa e pessoal), justificando 

assim a necessidade da contratação, através da associação, com a diminuição 

considerável de custos. Cita decisões desta Corte, referindo que havendo a 

prestação de serviços não há nada de irregular. Ao final reafirma que é totalmente 

regular a prestação de serviços contratada pela AMPLA e colocada a disposição 

dos municípios que integram a associação, pelo que se impõe o afastamento do 

débito sugerido (fls. 1718 a 1729). 

 

Junta documentos a fls. 1864 a 1888. 

 

Sem razão a defesa em sua argumentação. Não houve pedido 

de glosa do valor de R$ 13.200,00 despendido pelo Município, atinente a 

assessoria jurídica contratado por intermédio da associação de municípios – 

AMPLA, ao qual o Município de Coxilha é vinculado. O mérito do aponte consiste 

na intermediação da contração via associação de municípios. E quanto a esse 

fato a defesa não logrou êxito em demonstrar sua legalidade. 

 

Não há permissivo legal para que, através da roupagem de 

associação de direito privado, a AMPLA contrate e execute serviços para as 

municipalidades. A atribuição de entidades dessa espécie é de nível associativo 

para, em regime de cooperação, traçar indicativos de atuação para o alcance dos 

interesses dos municípios, não substituí-los na contratação de serviços, a qual 

deverá ser efetuada ―...diretamente pelo Município, obedecendo todas as normas 

atinentes à matéria, inclusive as regras da Lei de Licitações ...‖ (Proc. Nº 3769-

0200/07-1, EM de Vitória das Missões, exercício 2006, julgado pelo Pleno em 20-

07-2011)  

 



 Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 

TC-08 

 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SICM – SIM I 

Proc. nº 08435-0200/12-3 

 

Nesse sentido decisão proferida pela Primeira Câmara desta 

Corte de Contas no Processo nº 10985-0200/07-5, também do Município de 

Vitória das Missões, em 29-02-2012, ―in verbis‖: 

 

No que se refere ao repasse de recursos à AMM para custeio 

de despesas com contratos de prestação de serviços de 

assessoria jurídica (Chiele e Chiele – CDP) (subitem 3.1.1), e 

pelo pagamento por serviços relativos à Assessoria em Brasília 

(Centro de Estudos e Pesquisas Municipais Ltda. – CEPEM 

(subitem 3.1.2), destaco que a matéria versada recebeu, 

também, naquele Expediente, exame criterioso e aprofundado, 

tendo esse Tribunal de Contas decidido, por maioria, acolhendo 

o Voto do Conselheiro Helio Saul Mileski (em pedido de vista), 

que a prática adotada não é apropriada, vez que os municípios 

devem, se necessário, contratar assessorias e consultorias 

diretamente, sem intermediação de Entidades Associativas, nos 

estritos termos das normas atinentes à matéria, inclusive das 

regras da Lei das Licitações. 

Nesse passo, e na linha do que foi decido no citado Processo 

de Contas de 2006, afasto o débito, advertindo, todavia, ao atual 

Gestor para que, doravante, não mais transfira recursos àquelas 

entidades para pagamento de despesas que não se relacionem às 

típicas atividades associativas, vez que tais dispêndios não são 

de competência de entidades dessa natureza. 

 

Assim, deve ser recomendado ao Gestor para que não mais 

transfira recursos a AMPLA para pagamento de despesas que não se relacionem 

às típicas atividades associativas, vez que tais dispêndios não são de 

competência de entidades dessa natureza, sugerindo-se a manutenção do 

aponte. 

 

 

4.6 – Pagamento de espaço de serviços radiofônico junto a 

Rádio Planalto, no montante de R$ 13.640,00, sem formalização de contrato 

e sem licitação. Infringência ao principio da legalidade inserido no art. 37 

caput, e a regra do inciso XXI, do mesmo artigo, da Constituição Federal, 

bem como as normas da Lei Federal nº 8.666/93. Matéria apontada no 

exercício de 2011 (fls. 630/631). 
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A defesa aduz que se trata de hipótese evidente de 

inexigibilidade, embora existir outras emissoras na região. Que o ―programa‖ 

transmitido nessa emissora existe desde a fundação do Município e que teria 

dificuldades para operacionalizar a alteração da emissora. Argumenta que o valor 

pago pelo serviço atende ao princípio da economicidade e eficiência. Que se trata 

da única emissora que atinge todas as comunidades do interior do município e 

que administrações anteriores sempre mantiveram contrato com a mesma 

emissora (fls. 729/730). 

 

Junta documentos a fls. 1.889 a 1.898. 

 

Quanto ao apontamento efetuado no Processo nº 525-0200/11-

3, registra-se que até essa análise o mesmo encontrava-se pendente de 

julgamento. 

 

O Gestor não nega as irregularidades. No que tange a 

ausência de licitação, alega que seria hipótese de inexigibilidade de licitação, mas 

não demonstra que formalizou processo de inexigibilidade quando da realização 

dessa despesa, nos termos previstos na lei de licitações. Quanto à ausência de 

contrato escrito com a emissora, nada refere. 

 

As justificativas apresentadas não elidem a falha. 

 

Pois, se entendia trata-se de hipótese de inexigibilidade de 

licitação e não formou o devido processo houve o descumprimento do art. 26, 

parágrafo único, da Lei Federal no 8.666/93. 

 

Salienta-se que há a necessidade de formalização do referido 

processo porque “... a ausência de licitação não equivale a contratação informal, 

realizada com quem a Administração bem entender, sem cautelas nem 

documentação. Ao contrário, a contratação direta exige um procedimento prévio, 

em que a observância de etapas e formalidades é imprescindível. (...) Em termos 

práticos, esse procedimento prévio destina-se a dois objetivos principais. Por um 
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lado, trata-se de apurar e comprovar o preenchimento dos requisitos para 

contratação direta (dispensa ou inexigibilidade). Por outro, busca-se selecionar a 

melhor proposta possível, com observância (na medida do possível) do princípio 

da isonomia. Se a Administração pode escolher o particular, isso não significa 

autorizar escolhas meramente subjetivas. Deverá evidenciar que, nas 

circunstâncias, a contratação foi a melhor possível.” 26 

 

Ademais, também prospera o aponte sob o aspecto da 

inexistência de contrato entre o prestador de serviços e o Município. Nesse 

sentido, oportuno citar o entendimento do Tribunal de Contas da União: 

 

CONTRATO - FORMALIZAÇÃO - TERMO DE CONTRATO 

- INDISPENSABILIDADE DA FORMALIZAÇÃO DO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO: a contratação deve ser 

formalizada obrigatoriamente por meio de termo de contrato 

sempre que houver obrigações futuras decorrentes do 

fornecimento de bens e serviços, independentemente da 

modalidade de licitação sua dispensa ou inexigibilidade, 

conforme preconizado no art. 62, § 4º, da Lei 8.666/1993. 
(grifamos) 

 

Assim, a ausência de contrato escrito com a emissora 

prestadora dos serviços não atende a lei de licitação. 

 

Embora não tenha feito referência na sua defesa, a mesma 

juntou documentos (fls. 1889 a 1898) que revelam a realização de licitação, no 

ano de 2013, para a contratação de emissora de rádio para a prestação de 

serviços de divulgação de atos institucionais e assuntos de interesse do 

Município. 

Como já frisado em outros itens dessa análise, a adoção de 

medidas posteriores ao exercício auditado não tem o condão de elidir a falha, por 

essas razões sugere-se a manutenção do apontamento. 

 

 

                                                 
26

  MARÇAL JUSTEN FILHO. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 5
a
 edição, 

1998, p. 207. 
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5.1. Pregão Presencial n. 12/2012 - Aquisição de Pá 

Carregadeira – Desclassificação de proposta por falta de especificação do 

modelo ofertado. Excessivo Rigor Formal. Pois, o Edital possibilitava ao 

Pregoeiro admitir erros de natureza formal, desde que não comprometesse 

o interesse público e da Administração. Procedimento que causou prejuízo 

ao competitório, acarretando inobservância ao preconizado no art. 3º da Lei 

Federal nº 8.666/93. (fls. 631 e 632). 

 

A defesa aduz que a proposta da empresa foi desclassificada 

por não atender o edital. Não se trata de rigorismo formal, que poderia estar no 

âmbito discricionário do pregoeiro. A proposta não continha as especificações 

exigidas, faltando elementos que pudessem caracterizar o bem proposto pela 

mesma. Além disso, trata-se de proposta com valor superior ao proposto pela 

licitante vencedora. Pede o afastamento do aponte (fls. 730/731). 

 

Sem razão a Defesa. 

 

Conforme constou no Relatório de Auditoria, a inconsistência 

mencionada como motivo da desclassificação é de natureza meramente formal, 

assim considerando o estabelecido pelo item 6.6 do Edital (fl. 383), bem como por 

tratar-se de modalidade licitatória – Pregão Presencial, com a presença do 

representante legal da empresa, bastava uma simples consulta para que este 

identificasse qual o modelo da máquina a ser entregue. 

 

A simples consulta presencial para identificação do modelo da 

máquina a ser ofertada, não estaria ferindo o princípio da isonomia, desde que a 

mesma condição fosse estendida aos demais participantes. 

 

Ademais o valor da proposta desclassificada (R$ 330.000,00) 

situava-se dentro do intervalo de 10% acima do menor valor oferecido (R$ 

320.000,00), podendo ter contribuído para a oferta de lances, o que poderia ter 

levado à aquisição mais vantajosa à Administração. 

 

Dessa forma, a opinião é pela manutenção do aponte. 
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6.1. Deficiências no controle dos estoques de materiais, 

onde os registros de movimentação revelaram falta de consistência e 

confiabilidade. Verificou-se que não há registro de entrada e da destinação 

dada para a maioria dos materiais adquiridos. O fato revela deficiência no 

sistema de controle interno, descumprimento dos art. 31 e 74 da 

Constituição Federal, comprometendo a preservação do patrimônio público, 

o desempenho de gestão e a ação do Controle Externo (fls. 632 e 633). 

 

A defesa refere que o controle de material existe, reconhece 

ser precário e que não se pode exigir que o Município de Coxilha, com menos de 

três mil habitantes disponha de estrutura complexa de controle de materiais. 

Ressalta que não se constatou falta de qualquer bem patrimonial, que inexistem 

recursos humanos para atuar junto ao setor e que não há qualquer norma 

constitucional que exija a constituição de uma estrutura complexa para a 

realização do controle. Aduz, ainda, que foram tomadas medidas visando a 

regularização do controle patrimonial do Município, o que pode ser verificado 

através de novo exame, ou auditoria ―in loco‖. 

 

Após, diz a Defesa que o Gestor em nenhum momento tentou 

ou sequer cogitou de interferir na análise das demonstrações contábeis, 

prejudicando a atuação dos órgãos de controle, tanto interno quanto externo. Que 

as alegações da auditoria beiram o sofisma de interferir na exata apreciação das 

contas do Administrador, imputando práticas falsas quanto à contabilização do 

patrimônio do Município. Não sendo verdadeira a tese ―incomprovável‖ da 

auditoria, que a mesma, verificando todos os documentos e informações acerca 

da contabilidade municipal, veio a entender que há diferença entre os saldos 

contábil e o apontado nos relatórios de controle de estoque, indicando, assim, 

afronta ao princípio da oportunidade. Faz referência as Resoluções do CFC nos 

750/1993, 1.111/2007 e 1.282/2010, a Lei Federal nº 4.320/1964. Pede o 

afastamento do aponte (fls. 731/734). 

 

Inicialmente é preciso referir que as alegações apresentadas 

pela defesa resumida no parágrafo anterior devem se referir a apontamento 
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efetuado em outro relatório. Pois, o tema abordado pela defesa, referente a essa 

parte, não consta da falha relatada nesse item. 

 

Quanto ao aponte relatado nesse item, a defesa reconhece que 

há deficiência no controle, mas que não pode dispor de sistema complexo de 

controle, e que lhe faltam recursos humanos para atuar no setor. 

 

Porém, a necessidade de um adequado controle de materiais é 

decorrência lógica do art. 23, inc. I, da Constituição Federal, o qual reza que é de 

competência do Município conservar o patrimônio público, para o qual não há 

necessidade de constituição de uma ―estrutura complexa‖. O que se exige é um 

adequado controle, de forma a atender os princípios constitucionais que regem a 

Administração Pública, o que não se verificou no Município Auditado. E eventual 

falta de pessoal para realizar essa atividade é questão que compete ao 

Administrador Municipal gerenciar e resolver, posto que eleito pela população 

para tal mister. 

 

É imprescindível a manutenção de controles, por tipo de 

material, de forma a demonstrar a destinação dos mesmos, bem como os 

quantitativos adquiridos no exercício. O qual dever demonstrar a movimentação 

de materiais em dado período ou exercício. A ausência desses controles prejudica 

sensivelmente o aspecto gerencial do Órgão Auditado e a transparência da ação 

administrativa, bem como dificultando a eficácia do Controle Externo no exercício 

de sua missão institucional. 

 

Registra-se que a Auditada tinha a sua disposição serviços de 

assessoria especializada (contratada através da AMPLA para esse fim, conforme 

item 4.5 do relatório de auditoria) que poderiam lhe dar o suporte necessário para 

a implantação dos procedimentos adequados para efetuar o controle eficiente de 

materiais. Assessoria para esse fim não faltou para a Administração. Faltou, 

efetivamente, ação. 
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A adoção de medidas saneadoras relatadas pela mesma — 

sequer demonstradas — não tem o condão de descaracterizar as deficiências 

verificadas no exercício auditado. 

 

Portanto, os esclarecimentos apresentados não são suficientes 

para elidir a falhar, em decorrência disso, sugere-se a manutenção do aponte. 

 

 

7.1. Liquidação e pagamento de despesas efetuadas para 

construção de prédio em desacordo com o andamento da obra executada. 

Pagamentos antecipados no valor de R$ R$ 54.064,84 (fls. 634 e 635). 

 

A defesa limitou-se a informar que efetuou a notificação do 

Engenheiro responsável pela análise das obras e este justificou o procedimento 

adotado pela Administração Municipal. Entende que os procedimentos são 

suficientes para comprovar a inexistência de irregularidade (fl. 734). 

 

Junta documentos a fls. 1.763 a 1.773. 

 

A informação prestada pelo Engenheiro da Auditada confirma o 

aponte realizado e informa que os serviços pagos antecipadamente foram 

realizados, estando regularizada a situação. 

 

A adoção de medidas saneadoras relatadas pela mesma não 

tem o condão de descaracterizar as deficiências verificadas no exercício auditado. 

 

Portanto, os esclarecimentos apresentados não são suficientes 

para elidir a falhar, em decorrência disso, sugere-se a manutenção do aponte. 

 

 

8.1. Inexistência de coleta seletiva e destinação final 

ambientalmente adequada. Descumprimento da Lei Federal nº 12.305/2010, e 

Decreto nº 7.404/2010 (Capítulo, artigos 9º a 12) (fls. 635 e 636). 
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A defesa faz referência ao Ofício Circular nº 67/2011 desta 

Corte de Contas, emitido em 20-12-2011, o qual informa que a data limite para a 

implantação da disposição final dos rejeitos oriundos dos serviços de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos que tem como condição essencial a implantação 

do sistema de coleta seletiva, estabelecida no artigo 54 da Lei Federal nº 

12.305/2010, é 03-08-2014. Aduz, em razão desse fato, que não se pode exigir tal 

providência em 2012. Pede o afastamento do aponte (fl. 734) 

 

A política nacional de resíduos sólidos que proíbe os lixões e o 

descarte de resíduos que possam ser reciclados ou reutilizados deverá ser 

implantada em todo o território nacional até o dia 03 de agosto de 2014. É isso 

que define o artigo 54 da Lei Federal nº 12.305/2010, regulamentada por Decreto. 

 

Isso significa que o Munícipio de Coxilha ainda tem prazo para 

se adequar a essa legislação e implantar sistema de coleta seletiva e manejo 

adequado de resíduos sólidos. Diante desse fato, sugere-se o afastamento do 

aponte. 

 

 

9.1.1. Convênios firmados com o Centro de Integração 

Empresa Escola – CIEE, Universidade de Passo Fundo e Centro de 

Treinamento Profissional da Serra Ltda., para atuar como agentes de 

integração, com a finalidade de proporcionar a realização de estágio a 

estudantes, mediante o pagamento de valor equivalente a 20% do valor das 

bolsas-auxílio, sem licitação, e com prazo de vigência indeterminado. 

Infração as disposições do artigo 5º da Lei Federal nº 11.788/2008, do §3º do 

artigo 57 combinado com o artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 37, 

“caput”, e seus inciso XXI, da Constituição Federal. Matéria apontada no 

exercício de 2011, item 6.1.1 (fls. 636 e 637). 

 

9.1.2. Ausência de critérios de seleção pública para a 

escolha de estudantes estagiários. Ofensa aos artigos 5º e 37 da 

Constituição Federal. Matéria apontada no exercício de 2011, item 6.1.2 (fl. 

637). 
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Em relação ao item 9.1.1 a defesa alega que não existe 

empresa que preste serviço semelhante ao prestado pelo CIEE no município de 

Coxilha, sendo esta uma entidade de caráter educativo, cultural, técnico científico, 

um organismo social cujas atividades se desenvolvem em apoio às instituições 

educacionais e empresariais, privadas e públicas, com reconhecido e 

inquestionável reputação ético-profissional, e não tem fins lucrativos. Por essa 

razão se trata de hipótese prevista no artigo 24 e seu inciso XIII, da Lei Federal nº 

8.666/1993. Defende o mesmo entendimento para as demais entidades 

conveniadas. Aduz, ainda, que não descumpriu o disposto no artigo 5º da Lei 

Federal nº 11.788/2008. Pede o afastamento do aponte. Quanto ao item 9.1.2 

nada refere (fls. 735 e 736). 

 

Quanto ao apontamento efetuado no Processo nº 525-0200/11-

3, registra-se que até essa análise o mesmo encontrava-se pendente de 

julgamento. 

 

Sem razão a defesa. Pois, o art. 5º da Lei Federal no 

11.788/2008 é claro quanto à necessidade de haver licitação quando a 

contratação do agente de integração ocorrer com recursos públicos: 

 

Art. 5º As instituições de ensino e as partes cedentes de 

estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de 

integração públicos e privados, mediante condições acordadas 

em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no 

caso de contratação com recursos públicos, a legislação que 

estabelece as normas gerais de licitação. 

 

E se a Defesa entende se tratar se situação prevista no art. 24, 

inciso XIII, da Lei de Licitações, deveria demonstrar que efetuou o devido 

processo de dispensa nos termos da legislação. Isto não ocorreu. 

 

Embora, na análise de esclarecimento referente ao exercício 

anterior tivesse sido sugerido o afastamento do aponte quanto ao acordo de 

cooperação firmado com a Universidade de Passo Fundo com o argumento de 
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que ―sem necessidade de processo licitatório no acordo de cooperação, porque 

instituição de ensino‖, neste momento tem posição divergente daquela. 

 

Pois, o fato de se tratar de convênio com uma universidade, 

não determina que não seja necessária a formalização do processo de dispensa 

de licitação, enquadrando-se a situação de fato em uma das situações prevista no 

artigo 24 da Lei de Licitações, com atendimento das disposições do artigo 26 da 

mesma lei. 

 

Não temos aqui um caso de licitação dispensada, prevista no 

artigo 17 da Lei de Licitações, onde não é necessário observar as formalidades do 

art. 26 da Lei 8.666/93, significando, com isso, simplificação. 

 

Na dispensa de licitação, ao contrário, com a ressalva dos 

incisos I e II do art. 24, é sempre obrigatório acatar as formalidades instituídas no 

art. 26 da Lei de Licitações. 

 

Cabe citar a advertência do Prof. Adilson Abreu Dallari: 

 

Sendo a licitação sempre exigível, como regra geral, e 

considerando o princípio constitucional da legalidade, 

entendemos que a dispensa não pode ser feita por mero e puro 

ato administrativo exigindo sempre a existência e a menção de 

determinado e específico dispositivo legal como fundamento de 

realidade. 

 

Afirmações se não comprovadas documentalmente de nada 

contribuem para preencher o requisito do art. 26, parágrafo único, III, da Lei nº 

8.666/93. O mesmo argumento é valido em relação aos contratos firmados com o 

CIEE e Centro de Treinamento Profissional da Serra Ltda. 

 

O Município não demonstrou, no caso dessas contratações, a 

observância da lei de licitações, no que tange a realização de licitação ou 

dispensa de licitação, devidamente, formalizadas. Portanto, irregular a ação da 

Administração quando da contratação dessas entidades. 
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Quanto ao aponte relacionado com a indeterminação do prazo 

de vigência dos contratos a defesa nada manifestou. 

 

O mesmo ocorreu em relação ao item 9.1.2. 

 

É oportuno ressaltar, em relação ao item 9.1.2, que a 

Administração Pública está submetida à observância de diversos princípios, 

alguns deles explícitos no caput do art. 37 da Constituição Federal. Dentre eles, 

destaca-se o da impessoalidade, que deixa de ser atendido se não houver um 

processo de seleção para escolha dos candidatos interessados a realizar estágio. 

 

Assim, com o intuito de obstaculizar a seleção arbitrária de 

estagiários e ofertar o estágio a todos os estudantes que neles tiverem interesse, 

devem os órgãos e entidades da Administração Pública realizar processo seletivo 

para asse fim, e garantir assim, o cumprimento do princípio constitucional da 

impessoalidade. 

 

Por essas razões, sugere-se a manutenção dos apontes. 

 

 

10.1 – Sistema de Controle Interno. A lei municipal que 

instituiu o Sistema de Controle Interno, LM 676/2004, estabelece a sua 

composição através de servidores investidos em cargos em comissão, 

contrariando posicionamento desta Corte de Contas da necessidade de que 

os servidores responsáveis pelo controle interno sejam ocupantes de 

cargos de provimento efetivo. Além disso, não foram designados servidores 

para integrarem os órgãos setoriais do sistema, contrariando o disposto no 

art. 7º da Lei. Infringência ao art. 37, caput, da CF, a Informação nº 60/2002 e 

Parecer 3/2003, desta Corte de Contas (fl. 638). 

 

 

10.2.1 – Deficiências no planejamento das atividades do 

Controle Interno. Infringência aos artigos 31 e 74 da CF (fls. 639/640). 
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10.2.2 – A Controladoria Municipal não realizou auditorias 

periódicas, prévias, concomitantes ou posteriores em todas as unidades e 

órgãos da Administração mais suscetíveis a erros e desvios. 

Insubordinação aos artigos 31 e 74 da CF, LM 676/2004, e art. 59, da LC 

101/00 – LRF (fls. 640/641). 

 

10.2.3. Não houve a implantação de manuais objetivando 

disciplinar a atuação dos Órgãos Setoriais, nos termos estabelecidos na Lei 

Municipal nº 676/2004 (fls. 641 e 642). 

 

Em sua defesa a Auditada repete os argumentos apresentados 

na defesa referente ao processo do ano anterior. Assim, o Gestor argumenta que 

não se pode negar ao Administrador Municipal a faculdade de escolher pessoa 

capaz e de sua confiança para atuar junto ao sistema de controle interno. 

Assevera que não se pode exigir em municípios pequenos, com quadro reduzido 

de funcionários, que o sistema de controle seja da mesma envergadura desta 

Corte de Contas. Com relação às deficiências apontadas pela auditoria, ressalta 

que o Município considera as orientações e atendeu-as com plenitude. Afirma que 

como não há norma local prevendo o retorno das recomendações expedidas pela 

auditoria interna, não há obrigatoriedade que sejam emitidos relatórios acerca das 

medidas adotadas. Destaca que os integrantes do Controle Interno realizam seu 

trabalho com eficiência. Entende que de acordo com o art. 76 da Constituição 

Estadual, o controle interno não é órgão de apoio ao controle externo e, portanto, 

não pode persistir a situação de submissão do controle interno as determinações 

desta Corte de Contas, por afronta à Constituição Federal e Estadual, devendo 

ser suscitada a inconstitucionalidade da Resolução nº 887/2010 (fls. 736 a 740). 

 

Quanto ao apontamento efetuado no Processo nº 525-0200/11-

3, registra-se que até essa análise o mesmo encontrava-se pendente de 

julgamento. 

 

Sem a razão a Defesa. Pois, diferentemente do que ficou 

estabelecido para os Estados, Distrito Federal e União, o art. 31 da Carta Magna 

definiu que a fiscalização dos Municípios dar-se-ia, também, por meio dos 
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Sistemas de Controle Interno do Poder Executivo, mediante lei de sua iniciativa. 

Assim sendo, por óbvio, infere-se que a atividade do Controle Interno é 

determinação constitucional de caráter permanente. Como tal deve ser 

desempenhada por servidores efetivos, concursados, com atribuições de caráter 

permanente, tanto quanto permanente é a própria atividade, que se afigura como 

elemento fundamental à segurança de que necessita o Administrador para o 

desempenho de seu mandato, vinculado estritamente à garantia do interesse e da 

boa aplicação dos recursos públicos, pelos quais responde. 

 

Nesse diapasão, a norma local a que se refere o art. 31 da 

Constituição Federal, ao prever a forma de alocar e remunerar servidores para a 

controladoria interna dos municípios, seja ele de que porte for, deve estar 

alinhado à natureza desse serviço, assegurando: (1) quadro ou designação 

mínima de servidores efetivos (leia-se, servidores com estabilidade, pré-requisito 

da independência e da continuidade da ação administrativa, art. 41 da CF); (2) 

remuneração adequada e compatível com as atribuições e responsabilidades do 

cargo ou função (art. 39, § 1º, I, II, III c/c 31 ou 74 da CF); (3) segregação de 

funções dos designados quando no município não for razoável a criação de um 

quadro próprio de cargos para compor o SCI; e (4) dedicação exclusiva, pelo 

menos de um servidor, sob risco de declaração de inconstitucionalidade da lei 

local, o que não ocorreu no caso em concreto. 

 

Ademais, nenhuma documentação anexou o Gestor quanto às 

auditorias periódicas, prévias, concomitantes ou posteriores em todas as 

unidades e órgãos da Administração mais suscetíveis a erros e desvios, 

produzidas pelo Sistema de Controle Interno Municipal. Os inúmeros itens 

constatados no Relatório de Auditoria revelaram que não foram apurados pelo 

Sistema de Controle Interno do Município. Também, não demonstrou a edição de 

manuais e normas internas visando disciplinar a atuação dos Órgãos Setoriais. 

 

Em vista disso, e das demais falhas coletadas no processo, 

sugere-se a manutenção desses apontamentos. 
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À sua consideração. 

 

Em  11/02/2014. 

 

 

Ronei Ernesto Fürst 

Auditor Público Externo. 
 

 

 

 

 Flavio Sanches Maia, 

 Auditor Público Externo (item 5.1). 

 

 

 

De acordo. 

À consideração da Sra. Supervisora 

da SICM, para fins de 

encaminhamento. 

 

Em  27/06/2014. 

 

 

Andréa Doval da Costa, 

Coordenadora. 
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Processo nº 08435-0200/12-3 

Órgão: Executivo Municipal de Coxilha 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. Procurador-Geral – MPC/TCE:  

 

 

 

Concordo com a instrução técnica de folhas retro e encaminho 

o presente processo para emissão de parecer. 

 

 

 

Em  27/06/2014. 

 

 

Cristina Assmann, 

Supervisora. 


