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Trata o p

Clemir José Rigo e Eni Webber Baseggio

Municipal de Coxilha, no exercício de 2012.

A Supervisão de Instrução de Contas Municipais 

instruiu o feito às fls. 1899/1964, reg

de Contas Especiais, Inspeções Extraordinárias ou Inspeções Especiais em 

andamento, de responsabilidade do Gestor, no exercício em exame.

Após o exame dos esclarecimentos apresentados pelos 

Administradores, através d

fls. 741, Júlio César de Carvalho Pacheco, OAB/RS nº 36.845 e Lieverson Luiz 

Fl. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

GABINETE DO CONSELHEIRO IRADIR PIETROSKI 

8435-02.00/12-3   

Contas de Gestão do Executivo Municipal de Coxilha 
exercício de 2012 

Clemir José Rigo e Eni Webber Baseggio 

19 de abril de 2017 Tribunal Pleno

 

CONTAS DE GESTÃO. EXECUTIVO 
COXILHA. EXERCÍCIO DE 
REGULARES DA SRA. ENI W
CONTAS IRREGULARES DO SR. C
MULTA. GLOSA. RECOMENDAÇÃO
FUTURA AUDITORIA. 

As impropriedades consignadas nos autos 
comprometem em definitivo a globalidade das 
contas do Administrador, ensejando a rejeição 
das contas. 

Irregularidades passíveis de recomendação à 
Origem, na pessoa do atual Gestor, no sentido 
de evitar suas  reincidencias, sem prejuízo
aplicação de penalidade pecuniária ao 
Administrador. 

Em relação àquelas que causaram dano ao 
erário, a imposição de débito sob sua 
responsabilidade. 

RELATÓRIO 
Trata o presente feito das Contas de Gestão dos Senhores 

Clemir José Rigo e Eni Webber Baseggio, Administradores do Executivo 

Municipal de Coxilha, no exercício de 2012. 

A Supervisão de Instrução de Contas Municipais 

instruiu o feito às fls. 1899/1964, registrando não haver processos de Tomadas 

de Contas Especiais, Inspeções Extraordinárias ou Inspeções Especiais em 

andamento, de responsabilidade do Gestor, no exercício em exame.

Após o exame dos esclarecimentos apresentados pelos 

Administradores, através de Procuradores devidamente habilitados nos autos as 

fls. 741, Júlio César de Carvalho Pacheco, OAB/RS nº 36.845 e Lieverson Luiz 

 Rub. 
2045

do Executivo Municipal de Coxilha - 

Tribunal Pleno 

XECUTIVO MUNICIPAL DE 
XERCÍCIO DE 2012. CONTAS 

WEBBER BASEGGIO. 
CLEMIR JOSÉ RIGO. 

ECOMENDAÇÃO. VERIFICAÇÃO EM 

As impropriedades consignadas nos autos 
comprometem em definitivo a globalidade das 

, ensejando a rejeição 

passíveis de recomendação à 
m, na pessoa do atual Gestor, no sentido 

reincidencias, sem prejuízo de 
aplicação de penalidade pecuniária ao 

m relação àquelas que causaram dano ao 
erário, a imposição de débito sob sua 

resente feito das Contas de Gestão dos Senhores 

, Administradores do Executivo 

A Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM - 

istrando não haver processos de Tomadas 

de Contas Especiais, Inspeções Extraordinárias ou Inspeções Especiais em 

andamento, de responsabilidade do Gestor, no exercício em exame. 

Após o exame dos esclarecimentos apresentados pelos 

e Procuradores devidamente habilitados nos autos as 

fls. 741, Júlio César de Carvalho Pacheco, OAB/RS nº 36.845 e Lieverson Luiz 
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Perin OAB/RS nº 49.740

constantes no Relatório de Auditoria, conforme descrito a seguir.

 

DA AUDITORIA

 

1.1.

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

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

de 2011, soma R$ 18.714,15 (fls. 592 e 593).

1.2.

não exerceu as atribuições estabelecidas para o cargo, constantes na Lei 

Municipal nº 749/2005. No entan

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). 

1.3.

remunerações do Prefeito, Vice

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).

2.1.

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 

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 

nuação do Processo nº 8435-02.00/12-3 
 Fl. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

GABINETE DO CONSELHEIRO IRADIR PIETROSKI 

Perin OAB/RS nº 49.740, a SICM sugeriu a permanência dos apontamentos 

constantes no Relatório de Auditoria, conforme descrito a seguir. 

DA AUDITORIA 

1.1. Prefeito e Vice-Prefeita receberam indevidamente 

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

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). 

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 

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). 

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 

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 

2046  
 Rub. 

a SICM sugeriu a permanência dos apontamentos 

 

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 

, o valor percebido indevidamente, referente ao ano 

Prefeita, no período de 05/04 a 31/12/2012 

não exerceu as atribuições estabelecidas para o cargo, constantes na Lei 

to, 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 

Indevida concessão de aumento real nas 

Prefeita e Secretários Municipais, no percentual 

de 3,91%, não previsto na Lei Municipal nº 1.355/2012. Sugestão de débito no 

l 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 



Continuação do Processo nº 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO CONSELHEIRO IRADIR PIETROSKI

Secretário, Assistente Social, 

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

Regente do Coral, Médico Veterinário e Motorista do Conselho Tutelar. Matéria 

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

2.2.

servidores investidos em funções gratificad

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 

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).

2.3.

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).

3.1.1.

água potável. A LM 1142/

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 cobr

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).

3.2.

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 n

nuação do Processo nº 8435-02.00/12-3 
 Fl. 
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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). 

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. 

ringência 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).

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).

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).

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 n

2047  
 Rub. 

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 

Idade, Instrutor e 

Regente do Coral, Médico Veterinário e Motorista do Conselho Tutelar. Matéria 

Pagamento indevido a título de horas extras para 

as, 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. 

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). 

turno 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). 

Deficiência na cobrança de taxa de fornecimento da 

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 

ança 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). 

fetiva 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 
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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).

3.3.1.

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).

3.3.2.

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. 

apontada no exercício de 2011 

3.3.3.

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 

inferior ao determinado na planta de valores ocasionando perda de receita 

própria do município (fls. 615 e 616).

3.4

que concedeu isenção do Imposto sobre Serviç

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

Informação nº 007/2008 deste Tribunal. Matéria apontada no exercício de 2011 

(fls. 616 e 617). 

nuação do Processo nº 8435-02.00/12-3 
 Fl. 
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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). 

3.3.1. Concessão de desconto de 20% para o

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 

de 2011 (fl. 613/614). 

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 

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. 

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

.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). 

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

Informação nº 007/2008 deste Tribunal. Matéria apontada no exercício de 2011 

2048  
 Rub. 

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. 

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 

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 

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 

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 

é realizado o cálculo do valor do IPTU, é 

inferior ao determinado na planta de valores ocasionando perda de receita 

Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.334/2011 

os 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 
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4.1.

planejamento resultando na aquisição de materiais de construção para 

distribuição gratuita/auxílios (no valor de

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.

4.2.1.

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 aux

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

especificamente a construção de moradias, não abrangendo ampliações ou 

reformas. Ainda, apurou

que possibilitaram a concessão de auxílio para essas pessoas, que 

aparentemente não necessitavam do mesm

erário no valor de R$ 4.000,00

4.2.2.

com a Lei Municipal nº 345/1998, alterada pela Lei Municipal nº 312/1998 que 

autoriza a concessão de auxílios a pessoas c

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 q

houvesse a identificação dos beneficiários e das quantidades doadas

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, subme

dos valores despendidos em tais aquisições.

nuação do Processo nº 8435-02.00/12-3 
 Fl. 
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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. 

4.2.1. Concessão de auxílio financeiro para a realização 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

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). 

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 q

houvesse a identificação dos beneficiários e das quantidades doadas

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 
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Realização de despesas sem programação e 

planejamento resultando na aquisição de materiais de construção para 

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 

 618 e 619). 

Concessão de auxílio financeiro para a realização de 

obra para a construção de residências efetuada em 

desacordo com a legislação autorizadora para Eliser Antônio Cosati após a 

ílio 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 

se deficiência na elaboração dos “Pareceres Sociais” 

que possibilitaram a concessão de auxílio para essas pessoas, que 

Sugestão de ressarcimento ao 

Doação de materiais de construção em desacordo 

com a Lei Municipal nº 345/1998, alterada pela Lei Municipal nº 312/1998 que 

arentes. 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 

tendo o Gestor ao dever de restituição ao erário 

Inobservância dos princípios 
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constitucionais previstos no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal, 

desatendimento a fase de liquidação da despesa (artigos 62 

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).

4.3.

no Contrato nº 065/2011, ocorrido

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. Entr

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 alteraçã

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.

4.2) (fls. 626/628). 

4.4.1.

energia elétrica a particulares em área municipal invadida. Infringência ao art. 

37, “caput”, da CF. Sugestão de devolução ao erário no val

Matéria apontada no exercício de 2011 (fls. 628 e 629).

4.5.

prestados pela Empresa Chiele & Chiele Advogados Associados S/C, via 

Associação dos Municípios do Planalto 

entidade ser a contratante de avenças cujo objeto diz respeito com 

competências administrativas do Ente Público (fls. 629/630)

4.6

Rádio Planalto, no montante de R$ 13.640,00, sem formalizaç

sem licitação. Infringência ao principio da legalidade inserido no art. 37 caput, e 
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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).

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 alteraçã

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 

4.4.1. 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). 

4.5. Contratação de serviços de assessoria jurídica, 

prestados pela Empresa Chiele & Chiele Advogados Associados S/C, via 

Associação dos Municípios do Planalto – AMPLA. Impossibili

entidade ser a contratante de avenças cujo objeto diz respeito com 

competências administrativas do Ente Público (fls. 629/630) 

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 
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constitucionais previstos no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal, 

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). 

Reajuste irregular do valor do combustível procedido 

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 

etanto, 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 

atéria apontada no exercício de 2011 (item 

Despesas sem finalidade pública no custeio de 

energia elétrica a particulares em área municipal invadida. Infringência ao art. 

or de R$ 16.143,50. 

Contratação de serviços de assessoria jurídica, 

prestados pela Empresa Chiele & Chiele Advogados Associados S/C, via 

AMPLA. Impossibilidade de essa 

entidade ser a contratante de avenças cujo objeto diz respeito com 

Pagamento de espaço de serviços radiofônico junto a 

ão de contrato e 

sem licitação. Infringência ao principio da legalidade inserido no art. 37 caput, e 
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a regra do inciso XXI, do mesmo artigo, da Constituição Federal, bem como as 

normas da Lei Federal nº 8.666/93. 

630/631). 

5.1.

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, de

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). 

6.1.

onde os registros de movimentação revelaram falta de consistência e 

confiabilidade. Verificou-

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).

7.1.

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).

8.1.

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).

9.1.1.

Empresa Escola – CIEE, Universidade de Passo Fundo e Centro de Treinamento 

Profissional da Serra Ltda., para atuar como agentes de integraçã

finalidade de proporcionar a realização de estágio a estudantes, mediante o 

pagamento de valor equivalente a 20% do valor das bolsas
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 Fl. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

GABINETE DO CONSELHEIRO IRADIR PIETROSKI 

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 

5.1. Pregão Presencial n. 12/2012 - Aquisição de Pá 

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. 

6.1. Deficiências no controle dos estoques

onde os registros de movimentação revelaram falta de consistência e 

-se que não há registro de entrada e da destinação dada 

para a maioria dos materiais adquiridos. O fato revela deficiência no sistema de 

terno, 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). 

7.1. Liquidação e pagamento de despesas efetuadas para 

édio em desacordo com o andamento da obra executada. 

Pagamentos antecipados no valor de R$ R$ 54.064,84 (fls. 634 e 635).

8.1. Inexistência de coleta seletiva e destinação final 

ambientalmente adequada. Descumprimento da Lei Federal nº 12.305/2010, e 

to nº 7.404/2010 (Capítulo, artigos 9º a 12) (fls. 635 e 636).

9.1.1. Convênios firmados com o Centro de Integração 

CIEE, Universidade de Passo Fundo e Centro de Treinamento 

Profissional da Serra Ltda., para atuar como agentes de integraçã

finalidade de proporcionar a realização de estágio a estudantes, mediante o 

pagamento de valor equivalente a 20% do valor das bolsas
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a regra do inciso XXI, do mesmo artigo, da Constituição Federal, bem como as 

Matéria apontada no exercício de 2011 (fls. 

Aquisição de Pá 

Desclassificação de proposta por falta de especificação do modelo 

ofertado. Excessivo Rigor Formal. Pois, o Edital possibilitava ao Pregoeiro admitir 

sde 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. 

Deficiências no controle dos estoques de materiais, 

onde os registros de movimentação revelaram falta de consistência e 

se que não há registro de entrada e da destinação dada 

para a maioria dos materiais adquiridos. O fato revela deficiência no sistema de 

terno, descumprimento dos art. 31 e 74 da Constituição Federal, 

comprometendo a preservação do patrimônio público, o desempenho de gestão 

Liquidação e pagamento de despesas efetuadas para 

édio em desacordo com o andamento da obra executada. 

Pagamentos antecipados no valor de R$ R$ 54.064,84 (fls. 634 e 635). 

Inexistência de coleta seletiva e destinação final 

ambientalmente adequada. Descumprimento da Lei Federal nº 12.305/2010, e 

to nº 7.404/2010 (Capítulo, artigos 9º a 12) (fls. 635 e 636). 

Convênios firmados com o Centro de Integração 

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 



Continuação do Processo nº 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO CONSELHEIRO IRADIR PIETROSKI

licitação, e com prazo de vigência indeterminado. Infração as disposições do 

artigo 5º da Lei Federal 

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.

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

instituiu o Sistema de Control

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 d

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, 

3/2003, desta Corte de Con

10.2.1

Controle Interno. Infringência aos artigos 31 e 74 da CF (fls. 639/640).

10.2.2

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 

10.2.3.

disciplinar a atuação dos Órgãos Setoriais, nos termos estabelecidos na Lei 

Municipal nº 676/2004 (fls. 641 e 642).

 Instado regimentalmente, o Ministério Público junto a esta 

Corte se manifestou através do Parecer MPC nº 

de Procurador Daniela Wendt Toniazzo, que opinou nos seguintes termos:
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licitação, e com prazo de vigência indeterminado. Infração as disposições do 

 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 

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 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 d

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).

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). 

Instado regimentalmente, o Ministério Público junto a esta 

Corte se manifestou através do Parecer MPC nº 10408/2014, de lavra da Adjunta 

de Procurador Daniela Wendt Toniazzo, que opinou nos seguintes termos:
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licitação, e com prazo de vigência indeterminado. Infração as disposições do 

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 

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). 

Sistema de Controle Interno. A lei municipal que 

e 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 

da CF, a Informação nº 60/2002 e Parecer 

Deficiências no planejamento das atividades do 

Controle Interno. Infringência aos artigos 31 e 74 da CF (fls. 639/640). 

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 

LRF (fls. 640/641). 

Não houve a implantação de manuais objetivando 

disciplinar a atuação dos Órgãos Setoriais, nos termos estabelecidos na Lei 

Instado regimentalmente, o Ministério Público junto a esta 

, de lavra da Adjunta 

de Procurador Daniela Wendt Toniazzo, que opinou nos seguintes termos: 
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funda
132 do RITCE;

(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$ 
senhor CLEMIR JOSÉ RIGO;

Lei Municipal nº 1.302/2011, com a redação conferida 
pela Lei nº 1.349/2012
comissionados de Assessor de Secretário, A
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 
Médico Veterinário e Motorista do Conselho Tutelar, 
sugerindo
decline sua competência ao Colegiado Pleno
disposto na Súmula nº 10 do STF, bem como
determinação
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 d
comissionados
de outros que lhes sejam correlatos, ainda que instituídos por 
lei posterior, bem como para que promova a 
devido concurso público

1.334/2011 e do Decreto Municipal nº 1.183/2012,
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 atua
Administrador
comento, bem como para que se abstenha de conceder novas 
isenções enquanto não for editada a lei complementar prevista 
constitucionalmente;

BASEGGIO, no exerc
artigo 99 do Regimento Interno, tendo em vista a ausência de 
inconformidades em seu período de gestão;
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“1º) Multa ao senhor CLEMIR JOSÉ RIGO, com 
fundamento nos artigos 67 da Lei Estadual nº 11.424/ 2000 e 
132 do RITCE; 

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, A
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 
 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
disposto na Súmula nº 10 do STF, bem como
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 
devido concurso público; 

4º) Negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 
1.334/2011 e do Decreto Municipal nº 1.183/2012,
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 atua
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; 

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; 
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ao senhor CLEMIR JOSÉ RIGO, com 
mento nos artigos 67 da Lei Estadual nº 11.424/ 2000 e 

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$ 

16.143,50 (4.4.1), de responsabilidade do 

Negativa de executoriedade ao artigo 19 da 
Lei Municipal nº 1.302/2011, com a redação conferida 

, 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 

Grupo da Terceira Idade, Instrutor e Regente do Coral, 
Médico Veterinário e Motorista do Conselho Tutelar, 

Colenda Câmara 
decline sua competência ao Colegiado Pleno, a teor do 
disposto na Súmula nº 10 do STF, bem como pela 

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 

a exoneração dos servidores 
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 

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 

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 

da senhora ENI WEBBER 
ício de 2012, com base no inciso I do 

artigo 99 do Regimento Interno, tendo em vista a ausência de 
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RIGO, no exercício de 2012, nos termos do inciso III do artigo 
99 do RITCE;

Procurador Regional Eleitoral, consoante o disposto no 
parágrafo único do artigo 99 do Diploma Regimental;

corrija e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos, 
bem como verificação, em futura auditoria, das medidas 
implementadas nesse sentido.”

 

Em Sessão de 07 de outubro de 2014, a egrégia Primeira 

Câmara, decidiu declinar d

negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 1334/2011, para o egrégio 

Tribunal Pleno, com fundamento no artigo 12, inciso VII, do Regimento Interno 

desta Casa. 

Em Sessão de 19 

Pleno decidiu sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado da decisão 

relativa ao processo nº 525/02.00/11

irregularidades investigadas naquele p

influenciar na análise das respectivas contas.

Às fls. 2043, con

presente processo para o deslinde do rito processual, após cumprimento de 

decisão.  

É o relatório.

 

Inicialmente, analiso os apontamentos que

proposições de débito pela área técnica e o Agente Ministerial.

O Item 1.

31 de dezembro de 2012 não exerceu as atribuições estabelecidas para o cargo, 
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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.” 

Em Sessão de 07 de outubro de 2014, a egrégia Primeira 

ara, decidiu declinar de sua competência, a matéria relativa à proposição de 

negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 1334/2011, para o egrégio 

Tribunal Pleno, com fundamento no artigo 12, inciso VII, do Regimento Interno 

Em Sessão de 19 de dezembro de 2014 o egrégio Tribunal 

Pleno decidiu sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado da decisão 

relativa ao processo nº 525/02.00/11-3 – exercício de 2011, uma vez que as 

irregularidades investigadas naquele processo, se comprovados, p

influenciar na análise das respectivas contas. 

Às fls. 2043, consta informação técnica encaminhando o 

presente processo para o deslinde do rito processual, após cumprimento de 

É o relatório. 

VOTO 

Inicialmente, analiso os apontamentos que

proposições de débito pela área técnica e o Agente Ministerial. 

Item 1.2 – A Vice-Prefeita, no período de 05

2012 não exerceu as atribuições estabelecidas para o cargo, 
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do senhor CLEMIR JOSÉ 
RIGO, no exercício de 2012, nos termos do inciso III do artigo 

Geral de Justiça e ao 
Procurador Regional Eleitoral, consoante o disposto no 
parágrafo único do artigo 99 do Diploma Regimental; 

ao atual Administrador para que 
corrija e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos, 
bem como verificação, em futura auditoria, das medidas 

Em Sessão de 07 de outubro de 2014, a egrégia Primeira 

sua competência, a matéria relativa à proposição de 

negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 1334/2011, para o egrégio 

Tribunal Pleno, com fundamento no artigo 12, inciso VII, do Regimento Interno 

de dezembro de 2014 o egrégio Tribunal 

Pleno decidiu sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado da decisão 

exercício de 2011, uma vez que as 

rocesso, se comprovados, poderiam 

ta informação técnica encaminhando o 

presente processo para o deslinde do rito processual, após cumprimento de 

Inicialmente, analiso os apontamentos que suscitaram 

Prefeita, no período de 05 de abril a 

2012 não exerceu as atribuições estabelecidas para o cargo, 
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constantes na Lei Municipal nº 749/2005. No 

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).

O Gestor em suas

que o Vice-Prefeito possui prerrogativa de substituir o titular, no caso de vaga. 

Assim, seria devida remuneração pelo simples estado de sobreaviso em que ele 

se encontra, independente de qualquer contraprestação.

Este Tribunal

citadas no presente expedient

E, 

através do processo nº 

Corte sobre a remuneração dos Agentes Políticos. 

Cabe aqui

ratificar aquele entendimento.

Inicialmente, no que diz respeito à remuneração dos 

agentes políticos municipais, que no caso, abrange o Prefeito e Vice

mesma será fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a 

subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos 

cargos, conforme artigo 11 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.

Dessa forma,

constitucional estadual, o subsí

fixado em lei local no valor correspondente a 25% dos subsídios do Prefeito

independentemente de desempenhar ou não atividades permanentes junto à 

Administração pelo simples fato de se

Quanto 

a decisão plenária no julgamento 

Conselheiro Algir Lorezon, no qual traz a lume decisão do Tribunal de Contas de 
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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). 

O Gestor em suas justificativas apresenta,

Prefeito possui prerrogativa de substituir o titular, no caso de vaga. 

Assim, seria devida remuneração pelo simples estado de sobreaviso em que ele 

se encontra, independente de qualquer contraprestação. 

Este Tribunal, já abordou o tema em diversas formas 

citadas no presente expediente.   

 a mais recente adotada por esta Egrégia Corte, foi 

através do processo nº 8.619-02.00/11-9 que consolidou o entendimento da 

Corte sobre a remuneração dos Agentes Políticos.   

Cabe aqui frisar alguns tópicos lá abordados, no sentido de 

ratificar aquele entendimento. 

Inicialmente, no que diz respeito à remuneração dos 

agentes políticos municipais, que no caso, abrange o Prefeito e Vice

pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a 

subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos 

cargos, conforme artigo 11 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.

Dessa forma, cumprindo os ditames da norma 

o subsídio da Vice-Prefeita lhe é devida uma vez que foi 

fixado em lei local no valor correspondente a 25% dos subsídios do Prefeito

de desempenhar ou não atividades permanentes junto à 

o simples fato de ser substituta natural do Prefeito. 

Quanto à décima terceira remuneração e o 1/3º de férias, 

a decisão plenária no julgamento daquele processo foi bem elucidada pelo 

Conselheiro Algir Lorezon, no qual traz a lume decisão do Tribunal de Contas de 
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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 

enta, sucintamente, 

Prefeito possui prerrogativa de substituir o titular, no caso de vaga. 

Assim, seria devida remuneração pelo simples estado de sobreaviso em que ele 

abordou o tema em diversas formas 

a mais recente adotada por esta Egrégia Corte, foi 

9 que consolidou o entendimento da 

frisar alguns tópicos lá abordados, no sentido de 

Inicialmente, no que diz respeito à remuneração dos 

agentes políticos municipais, que no caso, abrange o Prefeito e Vice-Prefeito, a 

pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a 

subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos 

cargos, conforme artigo 11 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

cumprindo os ditames da norma 

lhe é devida uma vez que foi 

fixado em lei local no valor correspondente a 25% dos subsídios do Prefeito, 

de desempenhar ou não atividades permanentes junto à 

natural do Prefeito.  

terceira remuneração e o 1/3º de férias, 

processo foi bem elucidada pelo 

Conselheiro Algir Lorezon, no qual traz a lume decisão do Tribunal de Contas de 
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Minas Gerais que “por meio de decisão adotada no Assunto Administrativo nº 

850.200, em 16-11-2011, que “uma vez considerando constituir o direito à 13ª 

remuneração uma decorrência da própria Constituição Federal (art. 7º, VIII c/c 

39, § 3º) e o seu valor referenciar 

respectivo beneficiário 

despicienda a sua formalização por instrumento legal específico.

Portanto, trazendo a questão para o Estado do Rio Grande 

do Sul, tal evidência ocorreria ainda da observação de que, uma vez fixando

os subsídios com a devida anterioridade, estar

estabelecendo o valor-base para

férias. 

 Sendo assim

O item 1.3

nas remunerações do Prefeito, Vice

percentual de 3,91%, não previsto na Lei Municipal nº 1.355/2012, no valor de 

R$ 11.231,46.  

O G

Secretários Municipais, na condição de servidor

receber acréscimos estipendiais

demais agentes, o que seria extensível 

 Ocorre que realmente 

termos da Lei Municipal, no entanto na prática os subsídios foram reajustados 

em 9%, em desacordo às leis instituidoras das remunerações para a legislatura.

Portanto, a concessão de aumento acima do per

legalmente, que foi de 3,91%

Assim, nos termos da manifestação ministerial

gestor restituir aos cofres públicos municipais os valores pagos indevidamente 

no total de R$ 11.231,46.
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por meio de decisão adotada no Assunto Administrativo nº 

2011, que “uma vez considerando constituir o direito à 13ª 

remuneração uma decorrência da própria Constituição Federal (art. 7º, VIII c/c 

39, § 3º) e o seu valor referenciar como base a remuneração integral do 

ário (assim como estabelecido no art. 7º, VIII), ser 

despicienda a sua formalização por instrumento legal específico.”  

Portanto, trazendo a questão para o Estado do Rio Grande 

ocorreria ainda da observação de que, uma vez fixando

os subsídios com a devida anterioridade, estar-se-ia, na mesma dimensão, 

base para pagamento da verba natalina

Sendo assim, entendo por afastar a sugestão 

item 1.3, trata de concessão indevida de aumento real 

nas remunerações do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, no 

percentual de 3,91%, não previsto na Lei Municipal nº 1.355/2012, no valor de 

O Gestor, em seus esclarecimentos, sustenta que os 

, na condição de servidores públicos “lato sensu” podem 

estipendiais nos mesmos índices e períodos destinados 

o que seria extensível também ao Prefeito e Vice

Ocorre que realmente a concessão estava correta nos 

termos da Lei Municipal, no entanto na prática os subsídios foram reajustados 

em 9%, em desacordo às leis instituidoras das remunerações para a legislatura.

Portanto, a concessão de aumento acima do per

de 3,91%, além de irregular, é desprovido de base legal.

Assim, nos termos da manifestação ministerial

gestor restituir aos cofres públicos municipais os valores pagos indevidamente 

no total de R$ 11.231,46. 
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por meio de decisão adotada no Assunto Administrativo nº 

2011, que “uma vez considerando constituir o direito à 13ª 

remuneração uma decorrência da própria Constituição Federal (art. 7º, VIII c/c 

como base a remuneração integral do 

assim como estabelecido no art. 7º, VIII), ser 

”     

Portanto, trazendo a questão para o Estado do Rio Grande 

ocorreria ainda da observação de que, uma vez fixando-se 

ia, na mesma dimensão, 

pagamento da verba natalina e o 1/3º de 

afastar a sugestão de glosa. 

, trata de concessão indevida de aumento real 

Prefeito e Secretários Municipais, no 

percentual de 3,91%, não previsto na Lei Municipal nº 1.355/2012, no valor de 

sustenta que os 

públicos “lato sensu” podem 

índices e períodos destinados aos 

ao Prefeito e Vice-Prefeito. 

a concessão estava correta nos 

termos da Lei Municipal, no entanto na prática os subsídios foram reajustados 

em 9%, em desacordo às leis instituidoras das remunerações para a legislatura. 

Portanto, a concessão de aumento acima do permitido 

de base legal. 

Assim, nos termos da manifestação ministerial, deve o 

gestor restituir aos cofres públicos municipais os valores pagos indevidamente 
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O item 2.2

extras para servidores investidos em funções gratific

horária definida em Lei Municipal e cuja natureza dos cargos é incompatível com 

o controle de ponto. Sugestão de glosa no valor de R$ 11

O Gestor em suas razões alega a possibilidade de 

pagamento de jornada extraordinária 

função gratificada, destacando, entre outros argumentos, que o princípio da 

isonomia, retratado no inciso XVI do artigo 7º, comb

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.

Na realidade o que se discute no momen

ao pagamento de horas extras a servidores comissionados ou detentores de 

funções gratificadas, mas sim a inexistência de controles efetivos que 

demonstrem a realização da jornada extraordinária.

Verifica

servidores, onde não possuem elementos que comprovem o pagamento das 

horas extras informadas nos demonstrativos financeiros, conforme informa a 

instrução técnica. 

 Por outro lado, é

item de auditoria no exercício de 2011 no processo

do saudoso Conselheiro 

Tribunal Pleno, em 11-03

em vista a equipe de Auditoria ter constatado a efetiva contraprestação de 

serviço. 

 Assim, 

anteriormente referida, 

cargos em comissão por horas extra
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item 2.2 trata de pagamento indevido a título de horas 

extras para servidores investidos em funções gratificadas que não tem carga 

definida em Lei Municipal e cuja natureza dos cargos é incompatível com 

o controle de ponto. Sugestão de glosa no valor de R$ 11.915,39.

O Gestor em suas razões alega a possibilidade de 

pagamento de jornada extraordinária a ocupante 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. 

Na realidade o que se discute no momento 

ao pagamento de horas extras a servidores comissionados ou detentores de 

funções gratificadas, mas sim a inexistência de controles efetivos que 

demonstrem a realização da jornada extraordinária. 

Verifica-se a deficiência no controle de p

servidores, onde não possuem elementos que comprovem o pagamento das 

horas extras informadas nos demonstrativos financeiros, conforme informa a 

Por outro lado, é de salientar que esta mesma matéria foi 

item de auditoria no exercício de 2011 no processo nº 525-02.00/11

Conselheiro Adroaldo Mousquer Loureiro foi acatado pelo

03-2015, no sentido de afastar a glosa 

em vista a equipe de Auditoria ter constatado a efetiva contraprestação de 

Assim, acompanhando na mesma linha a decisão 

 deixo de glosar os valores pagos aos servidores em 

cargos em comissão por horas extras, por ter havido a contraprestação dos 
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 Rub. 

a título de horas 

adas que não tem carga 

definida em Lei Municipal e cuja natureza dos cargos é incompatível com 

.915,39. 

O Gestor em suas razões alega a possibilidade de 

de cargo em comissão e 

função gratificada, destacando, entre outros argumentos, que o princípio da 

inado 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 

to não é o direito 

ao pagamento de horas extras a servidores comissionados ou detentores de 

funções gratificadas, mas sim a inexistência de controles efetivos que 

se a deficiência no controle de ponto dos 

servidores, onde não possuem elementos que comprovem o pagamento das 

horas extras informadas nos demonstrativos financeiros, conforme informa a 

de salientar que esta mesma matéria foi 

02.00/11-3, cujo voto 

usquer Loureiro foi acatado pelo Egrégio 

 proposta, tendo 

em vista a equipe de Auditoria ter constatado a efetiva contraprestação de 

acompanhando na mesma linha a decisão 

deixo de glosar os valores pagos aos servidores em 

por ter havido a contraprestação dos 
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servidores, mas que, todavia,

financeira e orçamentária, passível de imposição de multa, sem, contudo, deixar 

de advertir a Origem para que

carga horária mediante lei destinada

O item 

noturno calculado incorretamente

Salienta-se que a referida falha foi apontada e a

processo nº 525-02.00/11

11 de março de 2015, decidiu pelo débito dos pagamentos indevidos, tendo a 

decisão transitada em julgado.

Nas justificativas apre

adotou providências para a correção da irregularidade e devolução do valor pago 

a maior aos cofres públicos.

Em que pese

o devido recolhimento dos valores pagos indevidamente, deixo de glosar ta

montante, ante as razões apresentadas pelo Gestor em que promove medidas 

saneadoras do aponte, expedindo Ordem de Serviço nº 02/2012, para o devido 

recolhimento no pagamento do adicional noturno pago indevidamente, devendo, 

contudo, ser verificado em futur

cumprimento das medidas ora informadas pelo Administrador. 

Quanto ao 

para o IPTU aos contribuintes que quitarem em parcela única, até 15

2012, sem autorização legal.

Salienta

falha foi apontada e analisada no exercício de 2011 no processo nº 525

02.00/11-3, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em Sessão de 11

2015. 

 O Ges

operacionalização, mediante decreto

Municipal nº 290/1997, em seu artigo 97, inciso I.
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, todavia, revelam infração de normas de administração 

financeira e orçamentária, passível de imposição de multa, sem, contudo, deixar 

de advertir a Origem para que providencie medidas no sentido d

lei destinada a todos servidores. 

item 2.3, refere-se a pagamento irregular de 

noturno calculado incorretamente. Sugestão de débito no valor de R$ 

se que a referida falha foi apontada e analisada no exercício de 201

02.00/11-3, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em Sessão de 

, decidiu pelo débito dos pagamentos indevidos, tendo a 

decisão transitada em julgado. 

Nas justificativas apresentadas, o Gestor

idências para a correção da irregularidade e devolução do valor pago 

a maior aos cofres públicos. 

Em que pese não ter sido comprovado nos presentes autos

o devido recolhimento dos valores pagos indevidamente, deixo de glosar ta

ante as razões apresentadas pelo Gestor em que promove medidas 

saneadoras do aponte, expedindo Ordem de Serviço nº 02/2012, para o devido 

recolhimento no pagamento do adicional noturno pago indevidamente, devendo, 

contudo, ser verificado em futura auditoria por este Tribunal de Contas

cumprimento das medidas ora informadas pelo Administrador.   

Quanto ao item 3.3.1 – concessão de desconto de 20% 

para o IPTU aos contribuintes que quitarem em parcela única, até 15

legal. Sugestão de glosa de R$ 5.568,28. 

Salienta-se, igualmente ao item anterior que a referida 

falha foi apontada e analisada no exercício de 2011 no processo nº 525

3, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em Sessão de 11

O Gestor alega que o desconto é legal e

operacionalização, mediante decreto, está autorizado pelo Código Tributário 

Municipal nº 290/1997, em seu artigo 97, inciso I. 
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revelam infração de normas de administração 

financeira e orçamentária, passível de imposição de multa, sem, contudo, deixar 

providencie medidas no sentido de normatizar a 

pagamento irregular de adicional 

. Sugestão de débito no valor de R$ 1.647,44. 

nalisada no exercício de 2011 no 

, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em Sessão de 

, decidiu pelo débito dos pagamentos indevidos, tendo a 

stor informa que 

idências para a correção da irregularidade e devolução do valor pago 

nos presentes autos 

o devido recolhimento dos valores pagos indevidamente, deixo de glosar tal 

ante as razões apresentadas pelo Gestor em que promove medidas 

saneadoras do aponte, expedindo Ordem de Serviço nº 02/2012, para o devido 

recolhimento no pagamento do adicional noturno pago indevidamente, devendo, 

a auditoria por este Tribunal de Contas  o 

concessão de desconto de 20% 

para o IPTU aos contribuintes que quitarem em parcela única, até 15 de maio de 

 

se, igualmente ao item anterior que a referida 

falha foi apontada e analisada no exercício de 2011 no processo nº 525-

3, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em Sessão de 11 de março de 

que o desconto é legal e sua forma de 

pelo Código Tributário 
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Sobre esta matéria, pode

por este Egrégio Tribun

formal, não trazendo, 

saliento a decisão da Egrégia Segunda Câmara em Sessão de 17 de dezembro 

de 2015 no processo nº 5542

penalidade pecuniária. Destaco daquela decisão voto de devolução de vista do 

Conselheiro-substituto Renato Azeredo que assim relatou: 

pode ser glosado pela simples ausência de legislação acerca do desconto, seja 

porque tal medida costumeiramente é adotada pelos municípios para estimular a 

arrecadação do referido tributo, demonstrando

público. ”  

Tem

adotada pelo Município com base em Decreto Municipal, não me parecendo

desta forma razoável  punir o Gestor com o ressarcimento dos valores, ainda 

mais porque não vislumbro que efetivamente tenha ocorrido um prejuízo ao 

erário.  

Pode

Voto proferido no Recurso de Embargos nº 6682

Municipal de Canela que assim dispôs: 

pessoa faz o pagamento antecipado a falha é de natureza formal, ainda 

instrumento utilizado – 

descontos, não há comprovação de que o Município tenha sofrido algum 

prejuízo.” 

Diante o exposto, considerando o aponte não trouxe 

prejuízo na antecipação das referidas 

contudo, deixar de aplicar penalidade pecuniária ao Gestor por infringência às 

normas de administração financeira e orçamentária.

 O 

em desacordo com a Lei Mun

312/1998 que autoriza a concessão de auxílios a
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 Fl. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

GABINETE DO CONSELHEIRO IRADIR PIETROSKI 

Sobre esta matéria, pode-se ressaltar decisões proferidas 

por este Egrégio Tribunal considerando que tal irregularidade é uma falha 

 no seu bojo, prejuízo à Municipalidade. Para tanto, 

saliento a decisão da Egrégia Segunda Câmara em Sessão de 17 de dezembro 

de 2015 no processo nº 5542-02.00/13-1, que afastou a glosa, imputando

penalidade pecuniária. Destaco daquela decisão voto de devolução de vista do 

substituto Renato Azeredo que assim relatou: “ ...que o gestor não 

pode ser glosado pela simples ausência de legislação acerca do desconto, seja 

e tal medida costumeiramente é adotada pelos municípios para estimular a 

arrecadação do referido tributo, demonstrando-se ao encontro do interesse 

Tem-se ainda que a prática questionada vinha

adotada pelo Município com base em Decreto Municipal, não me parecendo

desta forma razoável  punir o Gestor com o ressarcimento dos valores, ainda 

mais porque não vislumbro que efetivamente tenha ocorrido um prejuízo ao 

Pode-se elucidar o tema enfrentado, de igual forma, com o 

Voto proferido no Recurso de Embargos nº 6682-0200/10-0, do Executivo 

Municipal de Canela que assim dispôs: “que a concessão de descontos quando a 

pessoa faz o pagamento antecipado a falha é de natureza formal, ainda 

 Decreto – não seja o adequado à concessão de tais 

descontos, não há comprovação de que o Município tenha sofrido algum 

Diante o exposto, considerando o aponte não trouxe 

prejuízo na antecipação das referidas receitas, afasto a sugestão de glosa, sem, 

contudo, deixar de aplicar penalidade pecuniária ao Gestor por infringência às 

normas de administração financeira e orçamentária. 

O item 4.2.2 trata de doação de materiais

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

2059  
 Rub. 

se ressaltar decisões proferidas 

al considerando que tal irregularidade é uma falha 

Municipalidade. Para tanto, 

saliento a decisão da Egrégia Segunda Câmara em Sessão de 17 de dezembro 

a, imputando-lhe 

penalidade pecuniária. Destaco daquela decisão voto de devolução de vista do 

“ ...que o gestor não 

pode ser glosado pela simples ausência de legislação acerca do desconto, seja 

e tal medida costumeiramente é adotada pelos municípios para estimular a 

se ao encontro do interesse 

se ainda que a prática questionada vinha sendo 

adotada pelo Município com base em Decreto Municipal, não me parecendo, 

desta forma razoável  punir o Gestor com o ressarcimento dos valores, ainda 

mais porque não vislumbro que efetivamente tenha ocorrido um prejuízo ao 

tema enfrentado, de igual forma, com o 

0, do Executivo 

“que a concessão de descontos quando a 

pessoa faz o pagamento antecipado a falha é de natureza formal, ainda que o 

não seja o adequado à concessão de tais 

descontos, não há comprovação de que o Município tenha sofrido algum 

Diante o exposto, considerando o aponte não trouxe 

receitas, afasto a sugestão de glosa, sem, 

contudo, deixar de aplicar penalidade pecuniária ao Gestor por infringência às 

materiais de construção 

icipal nº 345/1998, alterada pela Lei Municipal nº 

pessoas carentes. Foram 
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efetuadas Concessões pelo Secretário de Obras e Serviços Urbanos sem a 

participação do Conselho Municipal de Assistência Social, conf

legislação municipal em vigor. Ausência de saída de 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. Sugestão de 

restituição ao erário no valor de R$ 440.878,30.

O Responsável faz referência à Lei Municipal nº 1324/2011, 

fl. 919, que alterou os dispositivos legais para a concessão de auxílios.

A lei municipal citada

carentes, além de ser uma atri

Social, incumbe, também ao Conselho Municipal de Habitação o levantamento e 

a seleção, bem como a definiçã

aos beneficiários. 

A auditoria 

procedimentos destacados no relatór

e Serviços Urbanos, a quem a legislação não confere competência para a 

concessão de auxílios, conforme acima mencionado.

Além de que não houve controle acerca dos 

adquiridos e entregue aos munícipes.

Sobre esta matéria o processo nº 8137

Recurso de Reconsideração referente ao 

examinada, levando em consideração que realmente o Município incorreu em 

falhas no processamento

efetiva entrega de materiais de construção

munícipes de baixa renda

sentido de afastar a glosa

Por estas razões, entendo que no caso presente, deva

trilhar no mesmo caminho decidido

houve uma impropriedade de cunho legal para as concessões de auxilio aos 

munícipes de baixa renda, porém, houv

nuação do Processo nº 8435-02.00/12-3 
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Concessões 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 saída de 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. Sugestão de 

ão ao erário no valor de R$ 440.878,30. 

O Responsável faz referência à Lei Municipal nº 1324/2011, 

fl. 919, que alterou os dispositivos legais para a concessão de auxílios.

A lei municipal citada determina que as concessões a 

de ser uma atribuição do Conselho Municipal de Assistência 

também ao Conselho Municipal de Habitação o levantamento e 

a seleção, bem como a definição da quantidade de materiais a ser

auditoria desta Corte de Contas evide

procedimentos destacados no relatório foram realizados pelo Secretá

e Serviços Urbanos, a quem a legislação não confere competência para a 

concessão de auxílios, conforme acima mencionado. 

Além de que não houve controle acerca dos 

aos munícipes. 

Sobre esta matéria o processo nº 8137

Recurso de Reconsideração referente ao exercício de 2011, foi exaustivamente 

examinada, levando em consideração que realmente o Município incorreu em 

processamento de benefícios às famílias carentes. Mas que devido 

efetiva entrega de materiais de construção com o auxilio de mão

munícipes de baixa renda, a decisão do Tribunal Pleno, naquela ocasião,

sentido de afastar a glosa recorrida.  

Por estas razões, entendo que no caso presente, deva

trilhar no mesmo caminho decidido no processo do exercício de 2011, ou seja, 

houve uma impropriedade de cunho legal para as concessões de auxilio aos 

munícipes de baixa renda, porém, houve a fática aplicação dos materiais de 
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Concessões pelo Secretário de Obras e Serviços Urbanos sem a 

orme exigência da 

legislação municipal em vigor. Ausência de saída de 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. Sugestão de 

O Responsável faz referência à Lei Municipal nº 1324/2011, 

fl. 919, que alterou os dispositivos legais para a concessão de auxílios. 

que as concessões a 

do Conselho Municipal de Assistência 

também ao Conselho Municipal de Habitação o levantamento e 

serem concedidos 

evidenciou que os 

io foram realizados pelo Secretário de Obras 

e Serviços Urbanos, a quem a legislação não confere competência para a 

Além de que não houve controle acerca dos materiais 

Sobre esta matéria o processo nº 8137-02.00/15-9, 

foi exaustivamente 

examinada, levando em consideração que realmente o Município incorreu em 

Mas que devido à 

com o auxilio de mão-de-obra aos 

, naquela ocasião, foi no 

Por estas razões, entendo que no caso presente, deva-se 

no processo do exercício de 2011, ou seja, 

houve uma impropriedade de cunho legal para as concessões de auxilio aos 

fática aplicação dos materiais de 
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construção nas moradias com o consequente desembolso de recursos para a 

mão-de-obra aplicada nas residências.

Com efeito, deixo de glosar os valores sugeridos para 

restituição aos cofres públicos municipais

pecuniária ao Gestor por infringência às normas de administração financeira e 

orçamentária tendo em vista a precária comprovação da liquidação da despesa, 

bem como cientificar à Origem para que 

apontada, na qual deverá ser objeto de verificação em futura auditoria por esta 

Corte de Contas. 

O 

combustível procedido no contrato nº 065/2011, ocorrido em 2011, com 

repercussão no exercício em análise. S

 Salienta

falha foi apontada e analisada no exercício de 2011

02.00/11-3, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em Sessão de 11

2015, decidiu pelo débito dos pagamentos indevidos, tendo a decisão transitada 

em julgado. 

O Gestor, sucintamente, informa ter ocorrido desequilíbrio 

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

No presente expediente não consta do

demonstre a ocorrência de fato que venha justificar o reequilíbrio contratual.

Para tanto, saliente

que assim dispõe: “a variação, conforme 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

Ponderados Semanais na Região Sul, entre a data da contratação 

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 

de preços por meio dos Aditivos n

nuação do Processo nº 8435-02.00/12-3 
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construção nas moradias com o consequente desembolso de recursos para a 

obra aplicada nas residências. 

Com efeito, deixo de glosar os valores sugeridos para 

cofres públicos municipais, sem, contudo, deixar de aplicar pena 

pecuniária ao Gestor por infringência às normas de administração financeira e 

orçamentária tendo em vista a precária comprovação da liquidação da despesa, 

à Origem para que promova medidas corretivas da falha

apontada, na qual deverá ser objeto de verificação em futura auditoria por esta 

O item 4.3 trata de reajuste irregular do valor do 

combustível procedido no contrato nº 065/2011, ocorrido em 2011, com 

repercussão no exercício em análise. Sugestão de glosa no valor de R$ 2.720,00.

Salienta-se, igualmente ao item anterior, 

falha foi apontada e analisada no exercício de 2011, no processo nº 525

3, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em Sessão de 11

idiu pelo débito dos pagamentos indevidos, tendo a decisão transitada 

O Gestor, sucintamente, informa ter ocorrido desequilíbrio 

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

No presente expediente não consta documentação que 

demonstre a ocorrência de fato que venha justificar o reequilíbrio contratual.

Para tanto, saliente-se a manifestação do Ministério Público de Contas

variação, conforme pesquisa efetuada junto à Agência 

leo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP –

Ponderados Semanais na Região Sul, entre a data da contratação 

e o final do exercício, foi negativa de 0,2094% alterando de R$ 1,39460 para R$ 

” (fl. 627), não havia motivos para a Administração conceder o reajuste 

de preços por meio dos Aditivos nos 01/2011 e 02/2011.” 
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construção nas moradias com o consequente desembolso de recursos para a 

Com efeito, deixo de glosar os valores sugeridos para 

do, deixar de aplicar pena 

pecuniária ao Gestor por infringência às normas de administração financeira e 

orçamentária tendo em vista a precária comprovação da liquidação da despesa, 

promova medidas corretivas da falha 

apontada, na qual deverá ser objeto de verificação em futura auditoria por esta 

trata de reajuste irregular do valor do 

combustível procedido no contrato nº 065/2011, ocorrido em 2011, com 

ugestão de glosa no valor de R$ 2.720,00. 

 que a referida 

no processo nº 525-

3, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em Sessão de 11 de março de 

idiu pelo débito dos pagamentos indevidos, tendo a decisão transitada 

O Gestor, sucintamente, informa ter ocorrido desequilíbrio 

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

cumentação que 

demonstre a ocorrência de fato que venha justificar o reequilíbrio contratual. 

se a manifestação do Ministério Público de Contas 

pesquisa efetuada junto à Agência 

– 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$ 

a Administração conceder o reajuste 
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Nesse passo, na esteira da manifestaç

Público de Contas, sou pela fixação da glosa sugerida de R$ 2.720,00 sob a 

responsabilidade do Gestor.

O item 

no custeio de energia elétrica a particulares em área municipal invadida. 

Sugestão de glosa no valor de R$ 16.143,50.

A referida falha foi apontada e analisada no exercício de 

2011 no processo nº 525

Sessão de 11 de março de 

pagamentos indevidos, tendo a decisão transitada em julgado.

O Gestor em suas razões afirma que, logo identificado o 

problema, tentou suspender

resolver a situação de forma amigável. Ressalta que 

área pública se encontram em situação de vulnerabilidade social. Alega que 

foram adotadas medidas tendentes à solução do problema,

social acerca das condições das famílias. Sustenta que, após a conclusão do 

processo de averiguação, serão repostos os valores despendidos, caso 

constatadas irregularidades.

Ao analisar 

praticados pelo Gestor no sentido

mínimo, a dignidade àquelas

se afastar a sugestão de glosa, 

regulamentar a situação daquelas famílias, bem como 

quanto a isenção da tarifa de energia elétrica, considerando 

famílias que não podem arcar com 

O item 2.1

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 abrigam atividades de direção, chefia ou assessoramento, como 

disciplinado no artigo 37, inciso
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Nesse passo, na esteira da manifestação

Público de Contas, sou pela fixação da glosa sugerida de R$ 2.720,00 sob a 

responsabilidade do Gestor. 

item 4.4.1 versa sobre despesa sem finalidade pública 

no custeio de energia elétrica a particulares em área municipal invadida. 

Sugestão de glosa no valor de R$ 16.143,50. 

referida falha foi apontada e analisada no exercício de 

2011 no processo nº 525-02.00/11-3, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em 

de março de 2015, decidiu pelo afastamento de

pagamentos indevidos, tendo a decisão transitada em julgado. 

O Gestor em suas razões afirma que, logo identificado o 

problema, tentou suspender o fornecimento de energia, não obtendo êxito em 

resolver a situação de forma amigável. Ressalta que as famílias ocupantes n

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. 

Ao analisar o aponte, entendo que são razoáveis os atos 

cados pelo Gestor no sentido de regularizar tal situação, preservando

àquelas famílias instaladas no local. Neste compasso é de 

se afastar a sugestão de glosa, recomendando a Origem no sentido de  

regulamentar a situação daquelas famílias, bem como adotar 

quanto a isenção da tarifa de energia elétrica, considerando a baixa renda d

não podem arcar com aqueles custos. 

item 2.1 que trata da Lei Municipal nº 1.349/2012 

erando o artigo 19 da Lei Municipal nº 1.302/2011, estabeleceu novo quadro 

de cargos em comissão e funções gratificadas cujas atribuições de diversos 

atividades de direção, chefia ou assessoramento, como 

disciplinado no artigo 37, inciso V, da Constituição Federal. Sugestão de negativa 
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ão do Ministério 

Público de Contas, sou pela fixação da glosa sugerida de R$ 2.720,00 sob a 

versa sobre despesa sem finalidade pública 

no custeio de energia elétrica a particulares em área municipal invadida. 

referida falha foi apontada e analisada no exercício de 

3, no qual a Egrégia Primeira Câmara, em 

afastamento de débito dos 

O Gestor em suas razões afirma que, logo identificado o 

o fornecimento de energia, não obtendo êxito em 

as famílias ocupantes na 

área pública se encontram em situação de vulnerabilidade social. Alega que 

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 

são razoáveis os atos 

, preservando, no 

Neste compasso é de 

a Origem no sentido de  

adotar procedimentos 

a baixa renda das 

que trata da Lei Municipal nº 1.349/2012 

erando o artigo 19 da Lei Municipal nº 1.302/2011, estabeleceu novo quadro 

de cargos em comissão e funções gratificadas cujas atribuições de diversos 

atividades de direção, chefia ou assessoramento, como 

V, da Constituição Federal. Sugestão de negativa 
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de executoriedade, em parte, do artigo 19 da Lei Municipal nº 1.302/2011, com 

redação dada pela Lei Municipal nº 1.349/2012 n

comissão. 

O Gestor 

nomeações dos cargos em comissão em consonância a Lei Municipal nº 

1349/2012.  

A matéria foi amplamente analisada pela Instrução Técnica 

e dirimida pelo Ministério Público de Contas

comissão de Assessor de Secretário

Interno, Diretor de Serviços Ambientais, Elaborador de Projetos, Encarregado da 

Rede Elétrica dos Sistemas

Artesanato, Costuras e Trabalhos, Instrutor e Acompanhante

Terceira Idade, Instrutor e Regente do Coral, Médico veterinário e Motorista do 

Conselho Tutelar, expressam de forma inequívoca suas atribuições, sendo

tarefas rotineiras do Poder Público, cuja execução se confere aos cargos de 

provimento efetivo. 

O Parecer

referido pelo Gestor em suas justificativas

faculdade de nomeá-lo livremente, prescindindo do concurso público, quando se 

tratar de cargos que preencham os já r

assessoramento. 

Cabe ressaltar, que

Auditoria nos exercícios de 2007, 2009 e 2011, tendo este Tribunal Pleno 

decidido pela negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 

ao exercício de 2009 no tocante a diversos cargos comissionados cujas 

atribuições não se coadunam ao trinômio cuja decisão transitou em julgado.

A 

exercício de 2011, onde foram impugnados o

negativa de executoriedade do artigo 19 da Lei Municipal nº 1.323/2011.
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de executoriedade, em parte, do artigo 19 da Lei Municipal nº 1.302/2011, com 

a Lei Municipal nº 1.349/2012 no que tange aos cargos em 

O Gestor faz um extenso arrazoado para justif

nomeações dos cargos em comissão em consonância a Lei Municipal nº 

A matéria foi amplamente analisada pela Instrução Técnica 

Ministério Público de Contas, concluindo-se que os cargos em 

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

Interno, Diretor de Serviços Ambientais, Elaborador de Projetos, Encarregado da 

Sistemas de Abastecimento de Água, Instrutor de Cursos de 

Artesanato, Costuras e Trabalhos, Instrutor e Acompanhante

Terceira Idade, Instrutor e Regente do Coral, Médico veterinário e Motorista do 

, expressam de forma inequívoca suas atribuições, sendo

tarefas rotineiras do Poder Público, cuja execução se confere aos cargos de 

O Parecer ministerial quanto ao elemento “confiança” 

em suas justificativas, salienta que só deverá lançar mão da 

lo livremente, prescindindo do concurso público, quando se 

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

Cabe ressaltar, que esta irregularidade foi apontada

Auditoria nos exercícios de 2007, 2009 e 2011, tendo este Tribunal Pleno 

decidido pela negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 972/2007

ao exercício de 2009 no tocante a diversos cargos comissionados cujas 

atribuições não se coadunam ao trinômio cuja decisão transitou em julgado.

 questão foi enfrentada no processo de contas 

onde foram impugnados os mesmos cargos, mas sem 

negativa de executoriedade do artigo 19 da Lei Municipal nº 1.323/2011.
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de executoriedade, em parte, do artigo 19 da Lei Municipal nº 1.302/2011, com 

o que tange aos cargos em 

faz um extenso arrazoado para justificar as 

nomeações dos cargos em comissão em consonância a Lei Municipal nº 

A matéria foi amplamente analisada pela Instrução Técnica 

que os cargos em 

, Assistente Social, Auxiliar de Controle 

Interno, Diretor de Serviços Ambientais, Elaborador de Projetos, Encarregado da 

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 

, expressam de forma inequívoca suas atribuições, sendo 

tarefas rotineiras do Poder Público, cuja execução se confere aos cargos de 

ministerial quanto ao elemento “confiança” 

só deverá lançar mão da 

lo livremente, prescindindo do concurso público, quando se 

eferidos atributos de chefia, direção ou 

esta irregularidade foi apontada pela 

Auditoria nos exercícios de 2007, 2009 e 2011, tendo este Tribunal Pleno 

972/2007, relativo 

ao exercício de 2009 no tocante a diversos cargos comissionados cujas 

atribuições não se coadunam ao trinômio cuja decisão transitou em julgado. 

enfrentada no processo de contas do 

s mesmos cargos, mas sem 

negativa de executoriedade do artigo 19 da Lei Municipal nº 1.323/2011. 
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O Gestor

Municipal nº 1.349/2012, sem

cargos considerados irregu

Nesse caso

situação daqueles cargos 

mantendo a mesma estrutura de cargos

o comissionamento. 

Nesse intento, 

ministerial, afastando a aplicabilidade do artigo 19 da Lei Municipal nº 

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

desobediência ao disposto no incisos II e V do artigo 37 da Constituição Fede

com a consequente determinação ao atual Administrador, para que, no prazo de 

180 dias a contar da publicação da 

financeira, comprove ao Tribunal de Contas a exoneração dos servidores 

comissionados, bem como promov

 No 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

sementes instaladas ou que vierem a se instalar no Município. Sugestão de 

negativa de Executoriedade à norma legal. Matéria apontada no exercício de 

2011. 

Em suas razões o Gestor alega que compete a União e aos 

Municípios legislarem sobre direito, não podendo uma emenda constitucional 

impor gravame de prazo para que o Município exerça ple

atribuições, onde o ISSQN é 

Considera ainda que não pode ser afastada a autonomia 

dos Municípios em conceder isenção de 

Ocorre que inexiste lei complementar prevendo a forma e 

as condições de concessão das isenções referida no § 3º, do artigo 156, da 

norma constitucional.  
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O Gestor, porém, edita uma nova norma conferida pela Lei

nº 1.349/2012, sem, contudo, haver qualquer alteraç

considerados irregulares. 

Nesse caso, verifica-se que ao invés do Gestor

situação daqueles cargos comissionados, a Auditada editava novos regramentos, 

strutura de cargos desprovidos dos atributos que autorizam 

Nesse intento, acompanho em parte, o pronunciamento 

a aplicabilidade do artigo 19 da Lei Municipal nº 

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

desobediência ao disposto no incisos II e V do artigo 37 da Constituição Fede

com a consequente determinação ao atual Administrador, para que, no prazo de 

180 dias a contar da publicação da decisão, sob pena de responsabilidade 

financeira, comprove ao Tribunal de Contas a exoneração dos servidores 

comissionados, bem como promova a realização do devido competitório público.

No item 3.4 trata-se de concessão de isenção 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS às empresas produtoras de 

sementes instaladas ou que vierem a se instalar no Município. Sugestão de 

e Executoriedade à norma legal. Matéria apontada no exercício de 

Em suas razões o Gestor alega que compete a União e aos 

Municípios legislarem sobre direito, não podendo uma emenda constitucional 

impor gravame de prazo para que o Município exerça ple

atribuições, onde o ISSQN é tributo do Município.  

Considera ainda que não pode ser afastada a autonomia 

dos Municípios em conceder isenção de impostos de sua competência.

Ocorre que inexiste lei complementar prevendo a forma e 

concessão das isenções referida no § 3º, do artigo 156, da 
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uma nova norma conferida pela Lei 

, haver qualquer alteração efetiva dos 

ao invés do Gestor corrigir a 

a novos regramentos, 

desprovidos dos atributos que autorizam 

ompanho em parte, o pronunciamento 

a aplicabilidade do artigo 19 da Lei Municipal nº 

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

desobediência ao disposto no incisos II e V do artigo 37 da Constituição Federal, 

com a consequente determinação ao atual Administrador, para que, no prazo de 

de responsabilidade 

financeira, comprove ao Tribunal de Contas a exoneração dos servidores 

a a realização do devido competitório público. 

se de concessão de isenção do Imposto 

ISS às empresas produtoras de 

sementes instaladas ou que vierem a se instalar no Município. Sugestão de 

e Executoriedade à norma legal. Matéria apontada no exercício de 

Em suas razões o Gestor alega 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 

Considera ainda que não pode ser afastada a autonomia 

de sua competência. 

Ocorre que inexiste lei complementar prevendo a forma e 

concessão das isenções referida no § 3º, do artigo 156, da 
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A Lei Complementar nº 116/2003 que dispõe sobre o ISS 

ficou silente quanto às isenções sobre o tributo em comento.

Nesse sentido, como bem saliente a Adjunta de Procurador

Drª Daniel W. Toniazzo, inexistindo lei complementar sobre a matéria analisada, 

deve ser observado o contido no, inciso II do art. 88 dos Atos de Disposições 

Constitucionais Transitórias 

concedida tal espécie de benefício fiscal.

No 

1.334/2011 concedendo isenção do ISS às empresas produtoras de sementes 

instaladas em seu território, produzindo efeitos por meio de Decreto Municipal nº 

1.183/2011, que conferiu a isenção à empresa Sementes 

desconsiderando a normal constitucional

Sendo assim, na esteira da manifestação da ilustre Adjunta 

de Procurador, Drª Daniela  Wendt Toniazzo, deve ser negada a executoriedade 

da Lei Municipal nº 1.334/2011 e do Decreto Municipal nº 1.183/20

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 se abster de novas concessões enquanto não for editada a 

lei complementar prevista constitucionalmente.

Por fim, ao dizer que a reiterada omissão na tomada de 

providencias apta a corrigir a situação objeto de inúmeros apontes 

presente expediente e que na sua maioria implicam realização de despesas em 

desacordo com os princípios constitucionais, especialmente com os da 

moralidade, da impessoalidade e da legalidade, declina à rejeição das contas do 

Gestor nos termos do Regimento I

Meu juízo se baseia no fato de que as irregularidades 

relatadas, tomadas no seu todo, apontam para um quadro de desestruturação 

geral da Administração local, indica

interno, em particular no que se re
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A Lei Complementar nº 116/2003 que dispõe sobre o ISS 

ficou silente quanto às isenções sobre o tributo em comento. 

Nesse sentido, como bem saliente a Adjunta de Procurador

Drª Daniel W. Toniazzo, inexistindo lei complementar sobre a matéria analisada, 

deve ser observado o contido no, inciso II do art. 88 dos Atos de Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, que impede seja 

ie de benefício fiscal. 

 caso, o Município de Coxilha editou a Lei Municipal nº 

1.334/2011 concedendo isenção do ISS às empresas produtoras de sementes 

instaladas em seu território, produzindo efeitos por meio de Decreto Municipal nº 

1.183/2011, que conferiu a isenção à empresa Sementes 

desconsiderando a normal constitucional. 

Sendo assim, na esteira da manifestação da ilustre Adjunta 

de Procurador, Drª Daniela  Wendt Toniazzo, deve ser negada a executoriedade 

da Lei Municipal nº 1.334/2011 e do Decreto Municipal nº 1.183/20

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 

mento, bem como se abster de novas concessões enquanto não for editada a 

lei complementar prevista constitucionalmente. 

Por fim, ao dizer que a reiterada omissão na tomada de 

providencias apta a corrigir a situação objeto de inúmeros apontes 

que na sua maioria implicam realização de despesas em 

desacordo com os princípios constitucionais, especialmente com os da 

moralidade, da impessoalidade e da legalidade, declina à rejeição das contas do 

Gestor nos termos do Regimento Interno desta Corte. 

Meu juízo se baseia no fato de que as irregularidades 

relatadas, tomadas no seu todo, apontam para um quadro de desestruturação 

geral da Administração local, indicando problemas no sistema 

interno, em particular no que se referem às desproporções no quadro de 
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A Lei Complementar nº 116/2003 que dispõe sobre o ISS – 

Nesse sentido, como bem saliente a Adjunta de Procurador, 

Drª Daniel W. Toniazzo, inexistindo lei complementar sobre a matéria analisada, 

deve ser observado o contido no, inciso II do art. 88 dos Atos de Disposições 

ADCT da Constituição Federal, que impede seja 

Município de Coxilha editou a Lei Municipal nº 

1.334/2011 concedendo isenção do ISS às empresas produtoras de sementes 

instaladas em seu território, produzindo efeitos por meio de Decreto Municipal nº 

1.183/2011, que conferiu a isenção à empresa Sementes Webber Ltda., 

Sendo assim, na esteira da manifestação da ilustre Adjunta 

de Procurador, Drª Daniela  Wendt Toniazzo, deve ser negada a executoriedade 

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 

mento, bem como se abster de novas concessões enquanto não for editada a 

Por fim, ao dizer que a reiterada omissão na tomada de 

providencias apta a corrigir a situação objeto de inúmeros apontes referidos no 

que na sua maioria implicam realização de despesas em 

desacordo com os princípios constitucionais, especialmente com os da 

moralidade, da impessoalidade e da legalidade, declina à rejeição das contas do 

Meu juízo se baseia no fato de que as irregularidades 

relatadas, tomadas no seu todo, apontam para um quadro de desestruturação 

no sistema de controle 

ferem às desproporções no quadro de 
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pessoal, contratação e manutenção irregular de servidores 

comissão, as deficiências na arrecadação tributária, 

descontrole na doação de materiais de construção

Ademais

penalidade pecuniária a

administração, financeira e orçamentária com fundamento nos artigos 67 da Lei 

Estadual nº 11.424/2000 e 135 do Regimento Interno deste Tribunal.

Assim, anali

exercício de 2012, no Executivo Municipal de 

conclusões insertas no Parecer Ministerial, voto:

a) pela 

Gestor, para que evite novas ocor

o item 4.2.2 e providencie as devidas regularizações, sob pena de repercussão 

no exame de futuras contas;

b) pela 

(um mil e trezentos reais), ao 

Municipal de Coxilha, no exercício de 201

Estadual nº 11.424/00 e artigo 135 do RITCE;

c) pela fixação de 

(dezenove mil, quinhentos e dezenove reais e 

responsabilidade do Sr. Clemir José Rigo

de Coxilha, no exercício de 201

nos itens 1.3 (Indevida concessão de aumento real ao 

Secretários Municipais –

do combustível – R$ 2.720,00) 

d) pela 

Municipal nº 1.302/2011

institui os cargos comissionados de Assessor de Secretário, 

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

Projetos, Encarregado da Rede Elétrica dos Sistema
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pessoal, contratação e manutenção irregular de servidores 

as deficiências na arrecadação tributária, liquidações de despesas

descontrole na doação de materiais de construção.  

Ademais, as irregularidades acometidas e

penalidade pecuniária ao Administrador por infringências às normas de 

administração, financeira e orçamentária com fundamento nos artigos 67 da Lei 

Estadual nº 11.424/2000 e 135 do Regimento Interno deste Tribunal.

Assim, analisado o conjunto de apontamentos relativos ao 

, no Executivo Municipal de Coxilha, e acolhendo em parte as 

conclusões insertas no Parecer Ministerial, voto: 

a) pela recomendação à Origem, na pessoa do atual 

Gestor, para que evite novas ocorrências das falhas aqui relatadas

e providencie as devidas regularizações, sob pena de repercussão 

no exame de futuras contas; 

b) pela imposição de multa, no valor de 

(um mil e trezentos reais), ao Sr. Clemir José Rigo, Administrador do Executivo 

no exercício de 2012, com fundamento no artigo 67 da Lei 

Estadual nº 11.424/00 e artigo 135 do RITCE; 

) pela fixação de débito no valor total de 

dezenove mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos

Clemir José Rigo, Administrador do Executivo Municipal 

no exercício de 2012, correspondente às irregularidade

Indevida concessão de aumento real ao Prefeito,

 R$ 11.231,46), e item 4.3 (reajuste irregular do valor 

R$ 2.720,00) - Relatório de Auditoria; 

pela negativa de executoriedade ao artigo 19

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, 
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pessoal, contratação e manutenção irregular de servidores em cargo em 

liquidações de despesas e 

ridades acometidas ensejam a 

o Administrador por infringências às normas de 

administração, financeira e orçamentária com fundamento nos artigos 67 da Lei 

Estadual nº 11.424/2000 e 135 do Regimento Interno deste Tribunal. 

sado o conjunto de apontamentos relativos ao 

acolhendo em parte as 

, na pessoa do atual 

rências das falhas aqui relatadas, em especial 

e providencie as devidas regularizações, sob pena de repercussão 

no valor de R$ 1.300,00 

, Administrador do Executivo 

, com fundamento no artigo 67 da Lei 

no valor total de R$ 13.951,46 

setenta e quatro centavos), de 

, Administrador do Executivo Municipal 

irregularidades consignadas 

Prefeito, Vice-Prefeito e 

(reajuste irregular do valor 

ao artigo 19 da Lei 

com a redação conferida pela Lei nº 1.349/2012 que 

Assistente Social, 

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

s de Abastecimento de Água, 
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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

adoção, no prazo de até 

da decisão, de medidas necessárias à adequação da legislação às normas 

constitucionais vigentes; 

e) pela 

1.334/2011 e do Decreto Municipal nº 1.

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;

f) pela 

as providências regimentalmente previstas

g) por 

Baseggio, Administrador

2012, com base no inciso I do artigo 

ausência de inconformidades em seu período de gestão

h) por julgar

Rigo, no exercício de 2012, nos termos do inciso III do artigo 

i) pela 

Regional Eleitoral, consoante o disposto no artigo 140 do Diploma Regimental

j) após o 

arquivamento do processo.
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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, determinando, à Origem, a 

prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação 

medidas necessárias à adequação da legislação às normas 

 

e) pela negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 

1.334/2011 e do Decreto Municipal nº 1.183/2012, com determinação ao atual 

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; 

pela remessa dos autos à Supervisão competente para 

as providências regimentalmente previstas; 

) por julgar regulares as contas da Senhor

, Administradora do Executivo Municipal de Coxilha, 

com base no inciso I do artigo 75 do Regimento Interno, tendo em vista a 

ausência de inconformidades em seu período de gestão; 

por julgar Irregulares as contas do senhor 

, no exercício de 2012, nos termos do inciso III do artigo 75 do RITCE;

i) pela Ciência ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador 

, consoante o disposto no artigo 140 do Diploma Regimental

) após o trânsito em julgado da presente decisão, pelo 

do processo. 
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Instrutor de Cursos de Artesanato, Costuras e Trabalhos, Instrutor e 

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

determinando, à Origem, a 

a contar da publicação 

medidas necessárias à adequação da legislação às normas 

da Lei Municipal nº 

determinação ao atual 

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 

dos autos à Supervisão competente para 

enhora Eni Webber 

 no exercício de 

o Regimento Interno, tendo em vista a 

do senhor Clemir José 

do RITCE; 

Geral de Justiça e ao Procurador 

, consoante o disposto no artigo 140 do Diploma Regimental; 

da presente decisão, pelo 
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Conselheiro Iradir Pietroski,

Relator. 
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Conselheiro Iradir Pietroski, 


