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PARECER MPC Nº 10408/2014 

Processo nº  08435-0200/12-3 

Relator:  CONSELHEIRO IRADIR PIETROSKI 

Matéria:  CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2012 

Órgão:  EXECUTIVO MUNICIPAL DE COXILHA 

Responsáveis:  CLEMIR JOSÉ RIGO (PREFEITO) E ENI WEBBER 
BASEGGIO (VICE-PREFEITA) 

CONTAS DE GESTÃO. MULTA. FIXAÇÃO DE 
DÉBITO (1.2 – FÉRIAS E DÉCIMA TERCEIRA 
REMUNERAÇÃO À VICE-PREFEITA; 1.3 – 
REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES 
POLÍTICOS; 2.2 – HORAS EXTRAS; 2.3 – ADICIONAL 
NOTURNO; 3.3.1 – DESCONTO DE TRIBUTO SEM 
BASE LEGAL; 4.2.2 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 
4.3 – REAJUSTE IRREGULAR DE VALOR 
CONTRATADO PARA FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS; 4.4.1 – CUSTEIO IRREGULAR DE 
ENERGIA ELÉTRICA). NEGATIVA DE 
EXECUTORIEDADE (ARTIGO 19 DA LEI MUNICIPAL 
Nº 1.302/2011, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA 
LEI Nº 1.349/2012, LEI MUNICIPAL Nº 1.334/2011 E 
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.183/2012). DECLINAÇÃO 
AO TRIBUNAL PLENO. CONTAS IRREGULARES 
(CLEMIR JOSÉ RIGO). CONTAS REGULARES (ENI 
WEBBER BASEGGIO). DETERMINAÇÃO. 
RECOMENDAÇÃO AO ATUAL GESTOR. 

As infrações às regras, aos princípios constitucionais e 
à legislação ensejam penalidade pecuniária ao 
Responsável (Prefeito). 

Os atos administrativos que ocasionam prejuízo ao 
Erário implicam fixação de débito ao Responsável 
(Prefeito). 

A gravidade ou a reiteração das falhas enseja o 
julgamento pela irregularidade de contas do 
Responsável (Prefeito). 
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A legislação que instituir cargos comissionados em 
desacordo às normas constitucionais terá sua 
executoriedade negada, com a consequente 
determinação ao atual Administrador para que exonere 
os respectivos servidores e, se for o caso, para que 
promova a realização do devido concurso público. 

A lei municipal que conceder isenção tributária em 
desacordo às normas constitucionais terá sua 
executoriedade negada, com a consequente 
determinação para que o atual Administrador deixe de 
conceder benefícios fiscais com base em tal legislação. 

O exame de constitucionalidade de dispositivo de lei 
municipal exige a declinação da competência ao 
Tribunal Pleno, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 
do STF. 

 

Para exame e parecer, o Processo de Contas de Gestão dos 

senhores CLEMIR JOSÉ RIGO1 e ENI WEBBER BASEGGIO2, com base na 

documentação acostada e nos Relatórios de Auditoria Ordinária 

Tradicional e de Consolidação das Contas. 

 

1. A Supervisão de Instrução de Contas Municipais destaca a 

inexistência de processos de Tomadas de Contas Especiais, de Inspeções 

Extraordinárias ou Especiais, em andamento, de responsabilidade do 

Administrador no exercício sob exame. 

Informa, ainda, que não foram verificadas inconformidades nas 

remessas à Base de Legislação Municipal – BLM e ao Sistema para 

Controle de Obras Públicas - SISCOP. 

 

                                            
1
 Prestou esclarecimentos, por meio de Procurador habilitado, acompanhados da documentação tida 

como probante (fls. 654/1898). 
2
 Registra-se que nenhuma irregularidade foi detectada no seu período de gestão, razão pela qual não 

foi intimada. 
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2. As irregularidades a seguir sujeitam o Responsável à aplicação 

de penalidade pecuniária: 

Da Auditoria: 

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). 

Sobre o tema, traz-se à tona o Parecer MPC nº 1882/2014 – 

lançado no Recurso de Embargos nº 8853-0200/10-8, do Executivo 

Municipal de Gramado -, no qual esta Agente Ministerial se manifestou nos 

seguintes termos:  

[...] 

Com efeito, na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com 
Agravo 721.001, o STF julgou constitucional a conversão de férias não 
gozadas pelo servidor público em pecúnia, com fundamento na 
“responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao 
enriquecimento sem causa”. 

No caso que serviu de paradigma à prefalada decisão, a Administração 
indeferira requerimento tempestivo de servidor, sob o argumento da absoluta 
necessidade do serviço, em face do que o não pagamento das verbas de que 
se trata implicaria lhe aplicar punição ainda maior.   

Todavia, reconhecido o direito constitucional de férias e seus 
consectários ao Prefeito Municipal, independentemente de previsão em lei 
local, a discussão que ora se estabelece diz respeito à possibilidade jurídica de 
essa autoridade tê-las indenizadas quando não usufruídas no curso do 
mandato, e não apenas no último ano, já que na hipótese, pacífico o 
entendimento da Corte no sentido de sua legalidade.        

A questão é relevante visto que no caso paradigmático, no qual a 
Suprema Corte reconheceu o direito à indenização das férias vencidas e não 
gozadas, constatou-se a impossibilidade do seu gozo pelo servidor em face do 
indeferimento do seu pedido pela respectiva chefia sob o fundamento da 
necessidade de serviço. 

Contudo, na situação trazida pela Equipe de Auditoria verifica-se a 
ausência desse pressuposto, pois, ao arbítrio da própria Chefia do Poder 
Executivo a criação do fato gerador da despesa pública, na medida em que a 
ele caberá decidir se gozará de férias e quando ou se não as gozará, vindo a 
gerar, nessa última hipótese, eventual direito de tê-las indenizadas, fato, em 
princípio, incompatível com as previsões dos incisos I e II do § 1º do artigo 169 
da Constituição da República.   

Certo é que não se trata de unificar sob mesmo regime jurídico agentes 
políticos e servidores públicos, mas de se reconhecer que a qualquer sujeito a 
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que se impõe ônus mais gravoso e diferenciado do que o ordinário, em favor da 
sociedade, é devido indenização como forma de recompor a isonomia na 
distribuição dos encargos sociais. 

Nesse sentido, inexistem razões de cunho normativo, constitucional ou 
legal, que neguem aos Prefeitos Municipais o direito à indenização aqui 
discutida, pois, em princípio, a escolha por não gozar do direito fundamental de 
que se trata se assentará em razões de interesse público, tidas como 
prioritárias, das quais toda a coletividade se beneficiará. 

Porém, a criação de tal despesa não poderá ficar adstrita a ato unilateral 
da Autoridade beneficiária, sendo imprescindível que existam fundados motivos 
de interesse coletivo que a impeçam de gozar de suas férias no período 
regulamentar; também é necessário que o Vice-Prefeito esteja impedido de 
substituí-la no período considerado e que tais situações sejam registradas em 
processo administrativo contemporâneo à época do fato. Por fim e, 
especialmente, a possibilidade de indenização das férias vencidas e não 
gozadas deverá estar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).     

No presente caso, embora não presentes tais condições, ainda assim é 
incompatível com a ordem jurídica instaurada após a Constituição da República 
de 1988 a presunção de que as férias vencidas e não gozadas pelo Prefeito 
Municipal não tenham se revertido em favor da comunidade, de modo que se 
conclui pela permanência do aponte para fins de aplicação de penalidade 
pecuniária, dada à falta de fundamentação, exigida dos atos administrativos, 
assim como a não previsão da respectiva despesa na LDO, mas pelo 
afastamento da glosa.    

Sugere-se que a decisão proferida neste Processo seja dotada de 
caráter normativo, nos termos do artigo 141, III, do Regimento Interno deste 
Tribunal de Contas, e que a contar dela passem a ser glosados os pagamentos 
a título de indenização de férias vencidas e não gozadas que não atendam 
cumulativamente os pressupostos antes enumerados.    

Pelos motivos supratranscritos, opina o Parquet pela permanência 

do aponte somente para fins de aplicação de penalidade pecuniária, 

afastando-se a sugestão de glosa. 

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 artigo 37, inciso 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). 

O Ministério de Público de Contas destaca, inicialmente, que o 

controle de conformidade constitucional realizado pelo Tribunal de Contas, o 
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qual se origina das competências que lhe são conferidas pelo artigo 70 da 

Constituição da República, caracteriza-se não por ser um fim em si mesmo, 

mas por constituir questão prejudicial ao exame da juridicidade dos atos 

administrativos objeto de aponte e, ainda, se for o caso, por implicar injunção 

(determinação de fazer ou não fazer), conforme inciso IX do artigo 71 

daquela Carta.    

Nesse passo, não há de se importar (de outros Tribunais e de 

outras naturezas de controle de constitucionalidade) e aplicar nesta Corte, 

sem a devida análise do cabimento, institutos inadequados à sua forma 

específica de fiscalização, os quais mais contribuiriam para a inefetividade 

de sua atuação do que ao respeito às teorias de controle constitucional. 

Quanto aos cargos de livre nomeação, deve-se considerar o 

trinômio estabelecido no inciso V do artigo 37 da Constituição da República, 

que impõe limites à criação dos cargos comissionados, bem como o 

estatuído no § 4º do artigo 20 da Constituição Estadual de 1989 (não 

suspenso na ADI 1521), segundo o qual o provimento em comissão é 

destinado “à transmissão de diretrizes políticas para a execução 

administrativa e ao assessoramento” e não às atividades ordinárias, técnicas 

ou operacionais, próprias do provimento efetivo. 

A partir desses parâmetros, então, deve ser interpretado o artigo 

19 da Lei Municipal nº 1.032/2011, com a redação conferida pela Lei 

Municipal nº 1.349/2012 (fls. 69/70), que estabelece o quadro de cargos em 

comissão no Executivo de Coxilha. 

As atribuições do cargo 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, 
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elencadas pela Equipe de Auditoria nas fls. 75 a 85, expressam, de forma 

inequívoca, caráter operacional e ordinário, vinculado às tarefas rotineiras do 

Poder Público, cuja execução se confere aos cargos de provimento efetivo. 

Conforme reiteradamente afirmado por este Ministério Público, os 

cargos comissionados excepcionam à regra natural de acesso ao serviço 

público, que é o concurso. Portanto, suas atribuições deverão ser 

claramente definidas, não podendo se confundir, em hipótese alguma, com 

as tarefas técnicas e administrativas próprias dos servidores efetivos. 

Quanto ao elemento “confiança” aduzido nos esclarecimentos 

prestados pelo Gestor, impende alertar que a fidúcia não deve concorrer 

isoladamente para a criação de cargos comissionados, mas sim conjugada 

com a natureza das atividades a serem executadas pelo servidor. Isso 

porque, a despeito do quão absoluta seja a confiança que neste deposite, o 

Administrador somente poderá lançar mão da faculdade de nomeá-lo 

livremente, ou seja, prescindindo do concurso público, quando se tratar de 

cargos que preencham os já referidos atributos de chefia, direção ou 

assessoramento. Contudo, jamais poderá invocar o fator confiança quando, 

em desvio de finalidade, o conteúdo ocupacional dos cargos nominalmente 

comissionados contemple, no entanto, funções próprias de efetivos, como é 

exatamente a situação em exame.  

Nessa mesma direção exegética, destaca-se, a seguir, dentre 

tantas manifestações, trecho do voto proferido pelo Conselheiro Helio Saul 

Mileski no Processo nº 6012-02.00/08-63 (grifo aditado): 

Não é apenas o pressuposto da ‘confiança’ que deve nortear a 
criação/utilização dos cargos em comissão, mas, principalmente, a 
natureza das atividades desempenhadas pelos seus ocupantes: 
exclusivamente atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tal 
entendimento hoje é regra constitucional (inc. V do art. 37 da CF/88, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98). Sendo assim, deve ser 
negada executoriedade da Lei Municipal nº 5.370/2008, no que tange à criação 
dos cargos de Diretor de Núcleo Administrativo e Assessor de Núcleo, cuja 

                                            
3
 Às fl. 193 e 194. Decisão nº TP-1.168, Sessão de 22/09/2010, publicada em 05/11/2010. 
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forma de provimento não se coaduna com o disposto nos incisos II e V do 
artigo 37 da Constituição da República. Cabe, ainda, a adoção de providências 
imediatas quanto à abertura de concurso público para provimento dos cargos 
de Contador, Tesoureiro, Gestão de Pessoal, Recepcionista e Telefonista. 

Convém destacar, outrossim, que a inconformidade é recorrente 

no Órgão Auditado, pois já apontada nos exercícios de 2007, 2009 e 2011, 

sem qualquer indício de que o Auditado esteja preocupado em afeiçoar sua 

política de pessoal aos ditames constitucionais. Registra-se que no Processo 

de Contas nº 01571-0200/09-7 (2009), o Tribunal Pleno decidiu pela 

negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 972/2007, no tocante a 

diversos cargos comissionados cujas atribuições não se coadunam ao 

trinômio direção, chefia e assessoramento (Decisão nº TP-0803/2011, 

confirmada no Recurso de Reconsideração nº 01566-0200/12-9, cuja 

decisão foi publicada em 05/09/2013). 

Além disso, sublinha-se que irregularidade idêntica à ora 

enfrentada foi objeto do Processo de Contas de 2011 (nº 00525-0200/11-3), 

em que foram impugnados os mesmos cargos, mas com uma diferença: 

naqueles autos, a análise recaiu sobre a estrutura de pessoal criada pelo 

artigo 19 da Lei Municipal nº 1.302/2011, com a redação dada pela Lei nº 

1.323/2011, enquanto neste processo apura-se o quadro do mesmo artigo 

19 da Lei nº 1.302/2011, porém com a redação conferida pela Lei nº 

1.349/2012. Ou seja, houve edição de nova norma municipal, porém sem 

qualquer alteração efetiva nos cargos considerados irregulares. Em outras 

palavras: ao invés de corrigir a situação, a Auditada edita novos 

regramentos, mantendo a mesma estrutura de cargos desprovidos dos 

atributos que autorizam o comissionamento. 

Trata-se, em verdade, de subterfúgio no intuito de reiniciar a 

discussão junto a esta Corte, sendo que a situação culminou na edição da 

Lei Municipal nº 1.349/2012, que altera a redação da Lei nº 1.302/2011 e 

define o quadro atual de cargos e funções públicas no Executivo de Coxilha, 
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mantendo inalterado o cenário já impugnado em exercícios anteriores, pois 

engloba os mesmos cargos.   

A esse propósito, convém destacar que a revogação de atos 

legislativos impugnados por esta Corte, conjugada com a recriação de 

cargos com denominação distinta ou assemelhada, mas com a mesma 

inadequação ao texto constitucional, implica artifício que, com toda a 

evidência, não regulariza a situação de inconformidade – que persiste, 

portanto, subjacente às aparências formais. 

Realmente, a reiterada omissão na tomada de providências aptas 

a corrigir a situação objeto de aponte implica realização de despesas em 

desacordo com os princípios constitucionais, especialmente com os da 

moralidade, da impessoalidade e da legalidade, o que autoriza este 

Ministério Público de Contas a se manifestar pela irregularidade de 

contas do Administrador, com fundamento no inciso XI do artigo 3º, 

combinado com o artigo 8º da Resolução nº 414/1992 deste Tribunal de 

Contas. 

De mais a mais, sem prejuízo da fixação de multa, propugna-se 

pelo afastamento da aplicabilidade do artigo 19 da Lei Municipal nº 

1.302/2011, com a redação conferida pela Lei nº 1.349/2012, que institui 

os cargos comissionados 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, haja vista a 

desobediência ao disposto nos incisos II e V do artigo 37 da Constituição 

Federal, com a consequente determinação ao atual Administrador, a teor do 

inciso IX do artigo 71 da Constituição da República, para que, no prazo de 

até 90 (noventa) dias a contar da publicação da decisão, sob pena de 
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responsabilidade financeira, comprove ao Tribunal de Contas a exoneração 

dos servidores comissionados então ocupantes dos respectivos cargos ou 

de outros que lhes sejam correlatos, ainda que instituídos por lei posterior, 

bem como para que promova a realização do devido concurso público. 

3.1.1. Deficiência na cobrança de taxa de fornecimento da água potável. A Lei 
Municipal nº 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 metro 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 ao artigo 4º 
da Lei Municipal nº 1.142/2009. Matéria apontada no exercício de 2009 e 2011 (fls. 
611/612). 

3.2. ITBI. Ausência de efetiva avaliação fiscal. As avaliações fiscais dos 
imóveis transmitidos “inter vivos” para imóveis 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 artigo 47 da Lei Municipal nº 
290/1997 e artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000. Matéria apontada no exercício de 
2011 (fls. 612 e 613). 

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 artigo 11 da Lei 
Complementar nº 101/2000 e artigo 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). 

Conforme destacado pela Instrução Técnica, o longo arrazoado 

do Gestor acerca da diferença entre as bases de cálculo do ITBI e do IPTU 

foge ao conteúdo dos apontes. 

Com efeito, em relação ao ITBI, foi apontada a ausência de 

efetiva avaliação fiscal dos valores dos imóveis sujeitos a este imposto (item 

3.2), porquanto, consoante informado pela Administração Municipal, utiliza a 

Planta de Valores do IPTU como parâmetro único de comparação para os 

imóveis urbanos. Nesse passo, a argumentação do Gestor buscando 

demonstrar a dissociação entre um e outro imposto só faz confirmar a 



 

 
 

Home page: http:/portal.mpc.rs.gov.br/      e-mail: mpc@mpc.rs.gov.br 
 

  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 
Rubrica  FL.  

1975 

irregularidade relatada: a impropriedade de ser tomado o valor do IPTU para 

aferir a correção do valor atribuído pelo contribuinte para fins de ITBI. 

De outra parte, em relação ao IPTU (itens 3.3.2 e 3.3.3), não se 

pode entender que a Planta de Valores tenha sido devidamente atualizada. 

Destaque-se que a correção monetária do valor em um exercício não 

corresponde a uma real atualização do IPTU, pois a composição de seu 

valor envolve outros aspectos além da mera correção, a qual, aliás, apesar 

de alegada, não foi devidamente comprovada. 

Em face do exposto, entende o Ministério Público que os itens 

3.2, 3.3.2 e 3.3.3 devem ser mantidos em sua integralidade para fins de 

imposição de multa, sem prejuízo do reflexo no julgamento das contas em 

apreço. 

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 artigo 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). 

No que diz respeito à disciplina constitucional do Imposto sobre 

Serviços - ISS, de competência dos Municípios, deve-se ter presente que o 

artigo 156, § 3º, inciso III, da Carta Federal, reserva à lei complementar a 

definição da forma e das condições como isenções, incentivos e benefícios 

serão concedidos e revogados. Por seu turno, o artigo 88, inciso I, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, assim preconiza: 

Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III 
do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso 
III do caput do mesmo artigo:  

I - terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se 
referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, 
de 31 de dezembro de 1968; 

II – não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios 
fiscais, que resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima 
estabelecida no inciso I. 

(grifou-se)  
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Em suma, o ordenamento constitucional vedou a concessão de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais relacionados ao ISS até que seja 

editada a lei complementar referida no artigo 156, § 3º. Como destacado 

pela Equipe de Auditoria, a intenção do legislador constituinte foi evitar a 

“guerra fiscal” entre os Municípios, reservando à lei complementar as 

condições em que os benefícios poderão ser concedidos. 

Ocorre que a Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o 

Imposto sobre Serviços - ISS, silenciou sobre a matéria. Ou seja: não houve, 

até o momento, edição da legislação federal tratando das isenções sobre o 

tributo em comento. 

Desse modo, inexistindo lei complementar prevendo a forma e as 

condições da concessão das isenções, deve ser observado o inciso II do 

artigo 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal, que proíbe seja concedida tal espécie de benefício 

fiscal. 

Não foi o que ocorreu no Município de Coxilha, entretanto. Isso 

porque a Lei Municipal nº 1.334/2011 concedeu isenção do ISS às empresas 

produtoras de sementes instaladas em seu território, produzindo efeitos 

concretos por meio do Decreto Municipal nº 1.183/2011, que conferiu a 

isenção à empresa Sementes Webber Ltda. (fls. 195/196).  

Frente a isso, propugna o Parquet pelo afastamento da 

aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.334/2011 e do Decreto Municipal nº 

1.183/2012, haja vista a afronta ao artigo 156, § 3º, inciso III, da Constituição 

Federal e ao artigo 88, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, com a consequente determinação ao atual Administrador para 

que deixe de aplicar as normas em comento, bem como para que se 

abstenha de conceder novas isenções enquanto não for editada a lei 

complementar prevista constitucionalmente. 
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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 
artigos 2º e 3º da Lei de Licitações e artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal (fls. 618 
e 619). 

As situações retratadas pela fiscalização da Corte caracterizam 

fracionamento de despesas, circunstância reveladora de afronta aos artigos 

2º e 3º da Lei de Licitações e ao inciso XXI do artigo 37 da Constituição da 

República. 

Deve-se ter presente que a realização de despesas pelo 

Administrador Público deve, em regra, ser planejada, segundo prevê o 

princípio da anualidade do orçamento (artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64), 

a fim de evitar a ocorrência habitual de compras em pequenos intervalos de 

tempo e para os mesmos fins. 

Pelo exposto, opina-se pela 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 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). 

O Gestor sustenta que os processos administrativos para a 

concessão dos benefícios seguiram rigorosamente os ditames da legislação 

municipal em vigor. Defende que a análise dos pedidos de benefícios é 

impessoal, restringindo-se à aferição do atendimento às condições 

estipuladas na legislação. 

A matéria foi exaustivamente apreciada pela Instrução Técnica, à 

qual o MPC adere na íntegra: 

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 
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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. 

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 69,25m

2
, 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. 

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. 
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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. 

Anuindo aos argumentos supratranscritos, o Parquet opina pelo 

afastamento da sugestão de débito, mantendo-se o aponte para fins de 

penalidade pecuniária, sem prejuízo da recomendação ao atual 

Administrador para que estabeleça regras claras e precisas para a 

concessão dos auxílios e para que aprimore os procedimentos 

administrativos tendentes ao deferimento desses benefícios.  

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) 

Consoante decidido pela Corte no Processo nº 03769-0200/07-1 

(Executivo Municipal de Vitória das Missões, exercício 2006, julgado pelo 

Pleno em 20-07-2011), não há permissivo legal para que, através da 

roupagem de associação de direito privado, a associação de Municípios 

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”. 

Mantém-se o aponte, portanto. 

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 artigo 37, caput, e a regra do inciso XXI, do mesmo 
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artigo, da Constituição Federal, bem como as normas da Lei Federal nº 8.666/93. Matéria 
apontada no exercício de 2011 (fls. 630/631). 

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 artigo 3º da Lei 
Federal nº 8.666/93. (fls. 631 e 632). 

6.1. Deficiências no controle dos estoques de materiais, em que 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 artigos 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). 

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 informação prestada pelo Engenheiro da Auditada (fl. 1763) 

corrobora o aponte, pois confirma que os serviços pagos antecipadamente 

foram posteriormente realizados, estando regularizada a situação. Registra-

se que a adoção de medidas saneadoras não tem o condão de afastar a 

inconformidade, pois plenamente demonstrado que as despesas foram 

liquidadas e pagas antes da conclusão das obras. 

De outra parte, tendo em conta que a obra se encontrava em 

execução à época da Auditoria e que a conclusão dos serviços foi 

posteriormente demonstrada, não há falar em prejuízo ao erário. 

Assim, mantém-se o aponte apenas para fins de penalidade 

pecuniária. 

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 (fls. 
635 e 636). 

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 
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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). 

10.1 – Sistema de Controle Interno. A lei municipal que instituiu o Sistema de 
Controle Interno, LM 676/2004, estabelece a sua composição por 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 artigo 7º da Lei. Infringência ao artigo 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). 

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 
artigo 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). 

 

 

3. As irregularidades a seguir, causadoras de dano ao Erário, 

sujeitam o Responsável, além de multa, à imputação de débito: 

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). 

A Lei Municipal nº 1.050/2008, que fixou os subsídios dos agentes 

políticos para a legislatura de 2009 a 2012, assim dispôs em seu artigo 3º: 

Art. 3º - O subsídio do Vice-Prefeito atenderá aos seguintes critérios: 

I. Caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, seu subsídio 
corresponderá até 40% (quarenta por cento) do subsídio fixado para o Prefeito; 

II. Não exercendo atividade administrativa permanente junto à Administração, 
seu subsídio corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do subsídio fixado 
para o Prefeito. 

No caso dos autos, a Vice-Prefeita solicitou o afastamento de 

suas atividades administrativas a partir de abril de 2012 (fl. 11), passando a 
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perceber o equivalente a 25% do subsídio do Prefeito, nos termos da 

legislação supra. A fiscalização da Corte, por considerar indevida a 

remuneração no período em que não houve o desempenho de atividades, 

pugnou pela glosa dos valores pagos. 

O Gestor alega, em suma, 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, pois ele 

permanece “de prontidão”. Assim, seria devida remuneração pelo simples 

estado de sobreaviso em que ele se encontra, independente de qualquer 

contraprestação. 

A posição da Equipe de Auditoria foi lastreada na decisão 

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

na qual o Tribunal Pleno acolheu, quanto ao tema, o Parecer nº 03/2012 da 

Auditoria, nesses termos: 

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

No entanto, como bem destacado pela Instrução Técnica, o 

Parecer nº 03/2012 da Auditoria, ao dispor sobre a remuneração do Vice-

Prefeito, alicerçou sua análise na decisão anteriormente prolatada pela Corte 

no Processo nº 06275-0200/07-3 (Consulta do Legislativo Municipal de 

Palmares do Sul), a qual, por seu turno, restringiu a apreciação às férias e à 

decima terceira remuneração do agente político. Sem explicitar os motivos, o 

Parecer da Auditoria lavrado por ocasião do Pedido de Orientação Técnica 

estendeu os efeitos daquela decisão para todas as espécies remuneratórias. 

Eis o excerto do Voto-Médio referido pela Auditoria, no qual foi consolidada a 

posição do Tribunal de Contas sobre a matéria: 

e) quanto ao Vice-Prefeito, à unanimidade, tem-se que somente poderá usufruir 
dos benefícios aqui tratados se efetivamente estiver em exercício de atividade 
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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; 

A questão ensejou extenso debate entre os julgadores, cuja 

posição majoritária entendeu pela impossibilidade de pagamento apenas das 

parcelas relativas às férias e ao décimo terceiro salário ao Vice-Prefeito que 

não exerce atividades perenes junto à Administração. Por esclarecedor, cita-

se o seguinte trecho do Voto-Vista proferido pelo Conselheiro Cezar Miola 

no Processo nº 06281-0200/07-4 (Consulta do Legislativo Municipal de 

Passo Fundo, que tramitou em conjunto com o Processo nº 06275-0200/07-

3, do Legislativo de Palmares do Sul), cujos fundamentos foram acolhidos 

nos dois processos, na qual restam delineados os benefícios que dependem 

do efetivo exercício das atividades administrativas: 

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, 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”). 

(grifou-se) 

Fixadas essas premissas, registra-se que, sem embargo do 

entendimento pela necessidade de que a legislação local estabeleça suas 

atribuições, não há como afastar o direito do Vice-Prefeito à percepção do 

subsídio correspondente ao cargo eletivo, mesmo quando não exerça função 

permanente na Administração Municipal. Isso porque a função primordial do 
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Vice é substituir o Prefeito em casos de impedimento, bem como suceder-

lhe em caso de vaga. Assim, deve permanecer de prontidão, e, mesmo que 

não exerça atividades rotineiras junto ao Poder Público, também não poderá 

exercê-las plenamente fora dele, na medida em que, além da possibilidade 

de ser convocado a qualquer momento para substituir o Chefe do Poder 

Executivo, está impedido de afastar-se do Município por mais de 15 (quinze) 

dias sem a autorização da Câmara de Vereadores, a teor dos artigos 53, IV, 

e 81, da Constituição Estadual, e do artigo 49, III, da Constituição Federal, 

aplicáveis por simetria aos Municípios. 

Vale dizer: a remuneração lhe é devida em razão do cargo eletivo 

a que foi guindado por vontade popular, independentemente de 

desempenhar (ou não) atividades permanentes junto à Administração, pois, 

pelo simples fato de ser o substituto natural do Prefeito, exerce função 

pública. 

Assim, não se vislumbra inconformidade na lei local que previu o 

pagamento ao Vice no valor correspondente a 25% dos subsídios do 

Prefeito. 

De outra parte, no que se refere à gratificação natalina e férias ao 

Vice-Prefeito, como antes referido, o Tribunal Pleno firmou entendimento de 

que, “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‟)”.  

Em suma, 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 férias. 

Assim, aliando-se à posição da Instrução Técnica, opina o MPC 

pela manutenção parcial do débito, no que tange ao pagamento das 

parcelas de férias e 1/3, indenizadas, bem como do décimo terceiro salário, 
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de forma proporcional, no valor total de R$ 3.826,60 (R$ 2.095,82 + R$ 

1.730,78). 

Por fim, tendo em conta que a matéria não foi devidamente 

esclarecida quando do julgamento do Processo nº 08619-0200/11-9 (Pedido 

de Orientação Técnica que consolidou o entendimento da Corte sobre a 

remuneração dos Agentes Políticos), sugere-se que a decisão proferida 

neste Processo seja dotada de caráter normativo, nos termos do artigo 141, 

III, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, a fim de servir de 

parâmetro quanto à orientação da Corte acerca do tema.    

1.3. Indevida concessão de aumento real nas remunerações do Prefeito, Vice-
Prefeita e Secretários Municipais, no 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). 

O Administrador sustenta, em apertada síntese, que os 

Secretários Municipais, na condição de servidores públicos “lato sensu”, 

podem receber acréscimos estipendiais nos mesmos índices e períodos 

destinados aos demais agentes, o que seria extensível também ao Prefeito e 

Vice-Prefeito. 

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

que fixaram os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários para 

a legislatura 2009/2012 - estabeleceram, em seus artigos 4º e 2º, 

respectivamente, que os valores seriam reajustados anualmente nas 

mesmas datas e índices da revisão concedida aos servidores, por meio de 

lei específica. 

A Lei Municipal nº 1.351/2012 concedeu revisão geral anual aos 

servidores municipais, no percentual de 5,09%, autorizando, também, a 

concessão de aumento real, no percentual de 3,91% (fl. 19). 

Nesse passo, a Lei Municipal nº 1.355/2012 (fl. 20), 

acertadamente, autorizou a revisão do valor dos subsídios do Prefeito, Vice-
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Prefeito e Secretários Municipais, no mesmo índice concedido aos 

servidores (5,09%). 

Entretanto, em análise da folha de pagamento, a Equipe Auditoria 

constatou que, na prática, os subsídios dos agentes políticos foram 

reajustados em 9%, em desacordo à Lei nº 1.355/2012 e às leis instituidoras 

das remunerações para a legislatura. Ou seja: formalmente, a nova lei 

previu, de forma adequada, somente a revisão de 5,09%, mas na prática 

também foi incorporado o aumento real concedido aos servidores municipais 

(3,91%), totalizando aumento de 9%. A extensão do aumento real concedido 

aos servidores para os agentes políticos, além de irregular, é desprovida de 

base legal. 

Frente a isso, opina o Parquet pela fixação de débito dos 

valores apurados pela Auditoria, no total de R$ 11.231,46. 

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 inciso V do artigo 37 da CF. Situação apontada no exercício anterior. 
Sugestão de devolução ao erário do valor de R$ 11.915,39 (fls. 606 a 610). 

O Gestor defende a possibilidade de pagamento de jornada 

extraordinária a ocupantes de cargo em comissão e função gratificada, 

destacando, entre outros argumentos, que o princípio da isonomia, retratado 

no inciso XVI do artigo 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 prestados fora do seu 

horário normal de trabalho. 

A Supervisão mantém o aponte e a sugestão de débito, sob o 

argumento de que a legislação criadora das funções de confiança nas quais 

estavam investidos os servidores que receberam horas extras não 

estabelece carga horária de trabalho, referindo apenas “à disposição do 
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Prefeito”. Defende que, não havendo carga horária 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, 

afrontaria o princípio da legalidade. 

Todavia, considerado o disposto no inciso XIII do artigo 7º, 

combinado com o §3º do artigo 39, ambos da Constituição da República de 

1988, que asseguram a todos os servidores públicos a duração do trabalho 

normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 

facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 

acordo ou convenção coletiva de trabalho, o Ministério Público de Contas 

entende que a ausência de fixação de carga horária aos servidores em 

comissão e funções comissionadas constitui afronta às citadas regras 

constitucionais.    

Inicialmente cabe destacar que a limitação da carga horária 

constitui direito fundamental. Portanto, caracteriza-se por ser irrenunciável, 

indisponível, imprescritível e intransmissível. Ademais, a interpretação 

deverá ser feita no sentido de se lhes conceder a máxima eficácia. Nesses 

termos, a eventual redução ou relativização do seu campo de aplicação é 

admitida apenas no caso concreto e na hipótese de conflito com outro direito 

fundamental. 

Antes de a Constituição da República de 1988 ter instituído o 

direito de que se trata, sem possibilitar, quer por emenda constitucional, quer 

por lei infraconstitucional, e muito menos por interpretação dita restritiva, 

exceção em abstrato não prevista expressamente na regra, o artigo 7º do 

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Culturais e Sociais, do qual o 

Brasil é signatário (Decreto nº 591, de 06 de julho de 1992), cujo 

cumprimento de suas cláusulas é caracterizado pela doutrina do Direito 

Internacional Público, no mínimo, como obrigação erga omnes, estabelece 

que “Os Estados Partes reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de 
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condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem, para o que 

interessa ao ora analisado, especialmente o descanso, o lazer, a limitação 

razoável das horas de trabalho (...)”. 

Assim, o elemento fidúcia que possibilita a criação de vínculo 

entre a autoridade nomeante e o agente nomeado para o exercício de cargo 

em comissão ou de função gratificada não transcende a esse campo 

específico, qual seja, o de permitir que aquela primeira, sempre atenta aos 

requisitos estipulados em lei, escolha certa pessoa para ocupar cargo ou 

exercer função, sem que esse caráter subjetivo venha a contaminar ou 

afastar os direitos e garantias constitucionais e os provenientes de acordos 

internacionais dos quais o Brasil seja parte. 

Nesse passo, sendo imperiosa a fixação de carga horária 

mediante lei destinada a todos os servidores, quer ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, quer ocupantes de cargos comissionados, a fim de se 

dar cumprimento ao direito fundamental da limitação razoável das horas de 

trabalho, e havendo efetivo controle de sua realização, também não se há 

falar de exclusão ao direito às horas extraordinárias, advindo do disposto no 

inciso XVI do artigo 7º, combinado com o §3º do artigo 39, ambos da 

Constituição da República de 1988. 

É importante destacar que o inciso V do artigo 37 da Carta 

Política, ao tratar das funções de confiança e dos cargos comissionados, 

apenas afirma que tais funções são diferenciadas quanto à sua substância, 

porém, não afasta, por essa razão, as regras e os princípios regentes do 

exercício das funções públicas, exceto quando houver específica previsão a 

respeito, como é a hipótese da relação jurídico-previdenciária.   

Registra-se, por oportuno, que o Ministério Público não 

desconhece a orientação jurisprudencial vigorante na Justiça do Trabalho de 

que não há incompatibilidade entre o artigo 62, II, da Consolidação das Leis 

do Trabalho e o inciso XVI do artigo 7º da Constituição da República. 
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Contudo, mesmo nesse caso, exige-se tratar de situação extraordinária na 

qual não seja possível o controle de ponto ou as condições de trabalho 

sejam incompatíveis com as normas alusivas à sua duração, em razão de o 

empregado ter o domínio sobre o seu tempo de labor, dentre outros 

requisitos. 

Em síntese, o MPC não considera indevido o pagamento de horas 

extras a servidores comissionados ou detentores de funções gratificadas 

pelo simples fato de ocuparem tais funções, desde que existentes controles 

que demonstrem a efetiva realização de jornada extraordinária. 

No caso, dos autos, entretanto, o controle de ponto dos servidores 

arrolados pela fiscalização da Corte (fls. 954/992) não possuem elementos a 

amparar o pagamento das horas extras informadas nos demonstrativos 

financeiros das fls. 93/96, 99/102, 105/107, 110/113, 118 e 124/124. Isso 

porque os elementos constantes dos cartões não registram informações 

condizentes com as horas extras pagas aos servidores. Vejamos. 

O controle do motorista Adão da Silva Pires (fls. 957/962) – no 

qual não consta a firma do servidor, tampouco do respectivo responsável - 

revela que durante o ano de 2012 o total de faltas (em horas) é superior às 

horas extras registradas. Não obstante, o funcionário percebeu o adicional 

em vários meses durante o exercício. Da mesma forma, em relação aos 

servidores José Leonardo da Silva (fls. 987/992) e, em certa medida, ao 

senhor Vilmar do Prado, cujo número de faltas se aproxima das horas extras 

registradas, não havendo motivos para o pagamento habitual de 

consideráveis parcelas a título de jornada adicional. 

É bem de ver, outrossim, quanto aos servidores Aislon Silva 

Ferreira (fls. 963/968) e Mário Briskiewicz (fls. 975/980), que sequer há 

registro de horas extras nos controles respectivos, muito embora os 

funcionários tenham recebido valores mensalmente pela realização de 

suposta jornada extraordinária. 
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Na mesma linha, no que tange ao servidor Gilberto Maier 

Fernandes, a Equipe de Auditoria evidenciou o pagamento contínuo de 60 

horas extras por mês, no período de janeiro a março. Todavia, na análise do 

cartão ponto (fls. 969/974), quando comparadas as horas trabalhadas e 

aquelas em que o funcionário se ausentou do ambiente de trabalho (faltas), 

não se pode concluir, em nenhum dos meses referidos, pela efetiva 

realização das 60 horas além da carga normal. 

Assinala-se, por fim, que as cadernetas de veículo das fls. 

993/1052 fazem referência a servidores não identificados no aponte, razão 

pela qual sua análise em nada contribui para o deslinde da questão em 

comento. 

Por todo o exposto, embora por motivos diversos daqueles 

considerados pelos Órgãos Técnicos, o Parquet opina pela fixação de 

débito de R$ 11.915,39, correspondente às horas extras pagas sem o 

devido controle quanto à sua realização. 

2.3. Pagamento de adicional noturno calculado incorretamente. Infringência à 
Lei Municipal nº 590/2002, artigo 92. Sugestão de ressarcimento no valor de R$ 1.647,44. 
Matéria apontada no exercício de 2011 (fls. 610/611). 

O Gestor noticia a tomada de providências para a correção da 

irregularidade e devolução do valor pago a maior aos cofres públicos. 

No entanto, as medidas anunciadas não foram comprovadas 

nestes autos, inexistindo, dessa forma, comprovação do efetivo 

ressarcimento ao erário dos valores indevidamente pagos. 

Sendo assim, opina o MPC pela manutenção da inconformidade, 

bem como da fixação de débito ao Gestor, no montante de R$ 1.647,44. 

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 
artigos 97, inciso II, do CTN, e artigo 150, inciso I, da CF. Sugestão de ressarcimento ao 
erário no valor de R$ 5.568,28. Matéria apontada no exercício de 2011 (fl. 613/614). 
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O Administrador alega que não se trata de criação ou modificação 

de tributo, mas de desconto para quem honra o compromisso 

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

operacionalização, mediante decreto, está autorizado pelo Código Tributário 

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

julgados a corroborar sua tese. 

No particular, entende este Parquet que somente a lei pode 

estabelecer o desconto em comento, razão pela qual, no caso dos autos, 

está a Origem desamparada para praticar atos desonerativos em favor dos 

contribuintes. 

Em outras palavras, a concessão de qualquer isenção de 

impostos requer lei específica com tal finalidade, nos termos do § 6º do 

artigo 150 da Constituição Federal, o que foi desconsiderado pela 

Municipalidade, que concedeu tal benesse aos munícipes amparada no 

Decreto nº 1.165/2012, em evidente afronta ao princípio da legalidade.  

Desse modo, como a extinção (total ou parcial) do crédito 

tributário somente pode ser realizada por meio de lei, no sentido material e 

formal, tem-se que o desconto conferido é ilegal e os valores deverão 

retornar ao erário. 

Outrossim, a ausência de lei afronta não apenas normas 

tributárias constitucionais e legais, como também as diretrizes previstas na 

Lei de Responsabilidade Fiscal, já que ausentes estudos para a avaliação do 

impacto econômico-financeiro do benefício fiscal concedido (artigo 14 da LC 

nº 101/2000).  

Isso posto, em consonância aos Órgãos Técnicos, opina o 

Ministério Público de Contas pela manutenção do aponte e da aplicação de 

débito no valor de R$ 5.568,28. 

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 
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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 à 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). 

O Responsável afirma que a legislação que serviu de base para o 

apontamento foi revogada pelas Leis Municipais nos 984/2007 (fl. 920), 

388/1999 (fls. 924 a 926) e 532/2002 (fls. 921 a 923). Faz referência, ainda, 

à Lei Municipal nº 1324/2011 (fl. 919), que alterou os dispositivos legais 

indicados pela auditoria.  

Com efeito, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 

1.324/2011, a atribuição de efetuar o levantamento e a seleção, bem como a 

definição da quantidade de materiais a ser concedido aos beneficiários, 

deixou de ser exclusiva do Conselho Municipal de Assistência Social, pois a 

incumbência passou, também, à Assistência Social e ao Conselho Municipal 

de Habitação. 

No entanto, conforme evidenciado pela fiscalização da Corte, os 

procedimentos destacados foram realizados diretamente pelo Secretário de 

Obras e Serviços Urbanos, a quem a legislação municipal não confere 

competência para efetuar o levantamento e a seleção dos beneficiados, 

tampouco para aferir a quantidade de material necessária ao atendimento 

dos benefícios. 

Além disso, evidenciou-se a total falta de controle acerca dos 

materiais adquiridos e entregues aos munícipes, pois as despesas foram 

realizadas sem qualquer identificação dos beneficiados, tampouco da 

natureza e da quantidade dos materiais concedidos. 
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Nesse ponto, como bem destacado pela Supervisão, 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”. 

Tendo em conta, assim, a completa ausência de controles quanto 

ao recebimento e à destinação dos bens públicos referidos no aponte, 

impõe-se a restituição ao erário dos valores correspondentes às 

aquisições cuja finalidade pública não restou comprovada, no total 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 artigo 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). 

O Gestor alega, em síntese, ter ocorrido desequilíbrio econômico 

do contrato, em virtude do reajuste regular do valor do óleo diesel. 

Quanto ao ponto, deve-se ter presente que a mera superveniência 

de uma elevação de preços, por si só, não justifica a recomposição do 

contrato. Isso porque a Lei Federal nº 8.666/93 exige a superveniência de 

situação de absoluta imprevisão e de proporções relevantes, que 

impossibilite a execução do contrato nos moldes inicialmente pactuados. 

No caso dos autos, a documentação acostada pela defesa (fls. 

1794/1863) não demonstra a ocorrência de fato que justifique o reequilíbrio 

contratual. Frente a isso, e tendo em conta que a “variação, conforme 
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pesquisa efetuada junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP – Preços Médios Ponderados Semanais na Região 

Sul, entre a data da contratação – 27/06/2011 e o final do exercício, foi 

negativa de 0,2094% alterando de R$ 1,39460 para R$ 1,39168” (fl. 627), 

não havia motivos para a Administração conceder o reajuste de preços por 

meio dos Aditivos nos 01/2011 e 02/2011. 

Pelo exposto, opina o Parquet pela fixação de débito, no 

montante 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 artigo 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). 

O Gestor afirma que, tão logo identificado o problema, a 

Administração tentou suspender o fornecimento de energia, não obtendo 

êxito em resolver a situação de forma amigável. Assevera que as famílias 

ocupantes da área pública se encontram em situação de vulnerabilidade 

social. Alega que foram adotadas medidas tendentes à solução do problema, 

a exemplo do estudo social acerca das condições das famílias. Sustenta 

que, após a conclusão do processo de averiguação, serão repostos os 

valores despendidos, caso constatadas irregularidades. 

A Instrução Técnica opina pela manutenção da inconformidade, 

porém entende pelo afastamento do débito, sob o argumento de que a 

despesa se mostrou necessária para a preservação da dignidade das 

famílias. 

Com a devida vênia ao entendimento da Supervisão, entende o 

Parquet pela manutenção do débito, pelos mesmos motivos já delineados no 

Parecer exarado no Processo de Contas nº 00525-0200/11-3 (2011). 

A uma, porque o estudo social das fls. 1774/1781 refere que 

aqueles moradores estão sendo abastecidos “com a energia elétrica da 

Igreja Nossa Senhora Aparecida, custeada pela Prefeitura Municipal de 
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Coxilha”. Ocorre que o aponte diz respeito a gasto de energia vinculado aos 

códigos nos 2935458-7 e 5572683-6 da RGE, identificado como “Viveiro 

Municipal”. Assim, não há como estabelecer correlação entre os grupos 

familiares arrolados no referido estudo com as despesas objeto do aponte, 

pois não restou claro que o valor de R$ 16.143,50 seja decorrente do 

fornecimento de energia àquelas famílias. 

A duas porque, mesmo que admitida a possibilidade de isenção 

dos custos da tarifa pela situação de vulnerabilidade das famílias - não 

obtida devido à ausência da adoção de procedimentos pelo Auditado para 

regularizar a situação - resta desautorizado o afastamento da proposição de 

débito, pois também nesta hipótese não teria o Erário suportado a despesa. 

Pelo exposto, entende o MPC que a finalidade pública dos gastos 

com energia elétrica não restou comprovada, razão pela qual se opina pela 

fixação de débito, no total de R$ 16.143,50. 

 

4. Considerando a relevância das irregularidades descritas nos 

autos, notadamente a falha reiterada quanto à utilização de cargos 

comissionados (item 2.1), as deficiências na arrecadação tributária (3.2 e 

3.3), a inexistência de licitação ou as deficiências em procedimentos 

licitatórios em compras públicas (4.1, 4.6 e 5.1), as inconformidades no 

Sistema de Controle Interno (10.1 e 10.2) e o descontrole na doação de 

materiais de construção (4.2.2), as quais revelam a prática de atos contrários 

às normas de administração financeira e orçamentária, conclui o Parquet 

que as contas do Gestor devem ser julgadas irregulares, na forma do 

disposto no artigo 3º combinado com o artigo 8º da Resolução nº 414/1992. 

 

5. Diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina nos 

seguintes termos: 

1º) Multa ao senhor CLEMIR JOSÉ RIGO, com fundamento nos 

artigos 67 da Lei Estadual nº 11.424/ 2000 e 132 do RITCE; 



 

 
 

Home page: http:/portal.mpc.rs.gov.br/      e-mail: mpc@mpc.rs.gov.br 
 

  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 
Rubrica  FL.  

1996 

2º) Fixação de débito dos valores de R$ 3.286,60 (item 1.2), R$ 

11.231,46 (1.3), R$ 11.915,39 (2.2), R$ 1.647,44 (2.3), R$ 5.568,28 (3.3.1), 

R$ 440.578,30 (4.2.2), R$ 2.720,00 (4.3) e R$ 16.143,50 (4.4.1), de 

responsabilidade do senhor CLEMIR JOSÉ RIGO; 

3º) Negativa de executoriedade ao artigo 19 da Lei Municipal 

nº 1.302/2011, com a redação conferida pela Lei nº 1.349/2012, que 

institui os cargos comissionados 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, 

sugerindo-se, neste particular, que a Colenda Câmara decline sua 

competência ao Colegiado Pleno, a teor do disposto na Súmula nº 10 do 

STF, bem como pela determinação ao atual Administrador, com 

fundamento no inciso IX do artigo 71 da Constituição da República, para 

que, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da publicação da decisão, 

sob pena de responsabilidade financeira, comprove ao Tribunal de Contas a 

exoneração dos servidores comissionados então ocupantes dos 

respectivos cargos ou de outros que lhes sejam correlatos, ainda que 

instituídos por lei posterior, bem como para que promova a realização do 

devido concurso público; 

4º) Negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 1.334/2011 

e do Decreto Municipal nº 1.183/2012, sugerindo-se, neste particular, que 

a Colenda Câmara decline sua competência ao Colegiado Pleno, a teor 

do disposto na Súmula nº 10 do STF, bem como pela determinação ao 

atual Administrador para que deixe de aplicar as normas em comento, bem 

como para que se abstenha de conceder novas isenções enquanto não for 

editada a lei complementar prevista constitucionalmente; 
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5º) Contas regulares da senhora ENI WEBBER BASEGGIO, no 

exercício de 2012, com base no inciso I do artigo 99 do Regimento Interno, 

tendo em vista a ausência de inconformidades em seu período de gestão; 

6º) Irregularidade de Contas do senhor CLEMIR JOSÉ RIGO, no 

exercício de 2012, nos termos do inciso III do artigo 99 do RITCE; 

7º) Ciência ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador 

Regional Eleitoral, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 99 do 

Diploma Regimental; 

8º) Recomendação ao atual Administrador para que corrija e 

evite a reincidência dos apontes criticados nos autos, bem como verificação, 

em futura auditoria, das medidas implementadas nesse sentido. 

É o parecer. 

MPC, em 19 de agosto de 2014.  

 

 

DANIELA WENDT TONIAZZO 

Adjunta de Procurador 
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