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RELATÓRIO

Trata-se 
foi trazido a julgamento 
o nobre Relator, Conselheiro 
solicitei vista do expediente
destacadas, formar meu convencimento.

Procedo, agora, à devolução do processo.

É o relatório.

 

VOTO 

I – De plano anuncio convergência à proposta apresentada, exceto no 
que tange ao apontamento 4.2.2 (doação de materiais de construção 
inexistência de controle da destinação e supostos beneficiados), em relação ao 
qual se cogita de uma 

O voto ofertado
impropriedade de cunho legal”, afastou o débito 
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DEVOLUÇÃO DE VISTA. VOTO DIVERGENTE

Impõe-se restituir ao Erário valores correspondentes a 

despesas decorrentes de doação de material de construção, 

realizadas sem controle e em desacordo com a legislação 

que as autorizam.  

RELATÓRIO 

se de Contas de Gestão cujo processo, identificado 
a julgamento neste Plenário em 19-04-2017. Na oportunidade, 

o nobre Relator, Conselheiro Iradir Pietroski, submetido ao Plenário o seu voto
expediente a fim de, melhor examinando as ocorrências 

formar meu convencimento. 

Procedo, agora, à devolução do processo. 

É o relatório. 

De plano anuncio convergência à proposta apresentada, exceto no 
que tange ao apontamento 4.2.2 (doação de materiais de construção 
inexistência de controle da destinação e supostos beneficiados), em relação ao 
qual se cogita de uma reposição ao Erário, no valor de R$ 440.878,30.

O voto ofertado, conquanto tenha reconhecido no aponte “uma 
impropriedade de cunho legal”, afastou o débito sob o argumento

  TRIBUNAL DE CONTAS  

Fl. 2071 
Rubrica 

 

EXERCÍCIO DE 2012 

NI WEBBER BASEGGIO  

FOLHAS: 1899 A 1964 

FOLHAS: 1966 A 1997 

VOTO DIVERGENTE. DÉBITO. 

ao Erário valores correspondentes a 

de doação de material de construção, 

realizadas sem controle e em desacordo com a legislação 

de Contas de Gestão cujo processo, identificado na epígrafe, 
2017. Na oportunidade, tendo 

ao Plenário o seu voto, 
a fim de, melhor examinando as ocorrências 

De plano anuncio convergência à proposta apresentada, exceto no 
que tange ao apontamento 4.2.2 (doação de materiais de construção – 
inexistência de controle da destinação e supostos beneficiados), em relação ao 

valor de R$ 440.878,30. 

, conquanto tenha reconhecido no aponte “uma 
sob o argumento de ter havido 
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“aplicação dos materiais de construção nas moradias (...)”, conclusão 
respeitosamente discordo.

A ocorrência revela desapreço aos 
em que coloca valores expressivos em 
realidade que tem sua gravidade consubstanciada, dentre outros fatores, 
partir do cotejo que se faz do numerário envolvido
Orçamento daquela Comuna, no exercício (

A configuração da irregularidade 
sua descrição para da mesma apropriar
constitucionais, dentre os quais destaco
como geradora de um ambiente
desvios, tendo deflagrado processo de sindicância junto àquela Administração 
(fl. 283). 

Evitando repetições, adoto, como razões desta proposição, no que 
pertine, o Parecer do Ministério Público de Contas, que de forma sintética, 
porém exaustiva, aborda a matéria.
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“aplicação dos materiais de construção nas moradias (...)”, conclusão 
discordo. 

A ocorrência revela desapreço aos Cofres do Município
em que coloca valores expressivos em um contexto de extremo descontrole, 

que tem sua gravidade consubstanciada, dentre outros fatores, 
cotejo que se faz do numerário envolvido (mais de 

rçamento daquela Comuna, no exercício (R$ 15,98 milhões). 

A configuração da irregularidade mostra-se clara, bastando atentar à 
sua descrição para da mesma apropriar-se. Mostra-se atentatór
constitucionais, dentre os quais destaco, por mais flagrante, a legalidade,

geradora de um ambiente capaz de ceder espaço a uma pluralidade de 
, tendo deflagrado processo de sindicância junto àquela Administração 

Evitando repetições, adoto, como razões desta proposição, no que 
pertine, o Parecer do Ministério Público de Contas, que de forma sintética, 
porém exaustiva, aborda a matéria. 

O Responsável afirma que a legislação que serviu de base para o 
apontamento foi revogada pelas Leis Municipais n
388/1999 (fls. 924 a 926) e 532/2002 (fls. 921 a 923). Faz referência, 
ainda, à Lei Municipal nº 1324/2011 (fl. 919), que alterou os 
dispositivos legais indicados pela auditoria.  

Com efeito, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal 
nº 1.324/2011, a atribuição de efetuar o levantamento e a seleção, bem 
como a definição da quantidade de materiais a ser concedido aos 
beneficiários, deixou de ser exclusiva do Conselho Municipal de 
Assistência Social, pois a incumbência passou, também, à Assistência 
Social e ao Conselho Municipal de Habitação. 

No entanto, conforme evidenciado pela fiscalização da Corte, os 
procedimentos destacados foram realizados diretamente pelo 
Secretário de Obras e Serviços Urbanos, a quem a legislação municipal 
não confere competência para efetuar o levantamento e a seleção dos 
beneficiados, tampouco para aferir a quantidade de material necessária 
ao atendimento dos benefícios. 

Além disso, evidenciou-se a total falta de controle acerca dos materiais 
adquiridos e entregues aos munícipes, pois as despesas foram 
realizadas sem qualquer identificação dos beneficiados, tampouco da 
natureza e da quantidade dos materiais concedidos.

Nesse ponto, como bem destacado pela Supervisão, a 
oferecida a exame não tem o pretendido condão de comprovar o 
recebimento e o destino dado aos materiais adquiridos pelo Município. 
Notas de empenho, ordens de pagamento e documentos relacionados 
com pedidos de auxílio financeiro são elementos
insuficientes para afastar a evidência de que não há registro de seu 
recebimento e que é desconhecido o paradeiro dos bens em tela”.
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“aplicação dos materiais de construção nas moradias (...)”, conclusão da qual 

unicípio, na medida 
de extremo descontrole, 

que tem sua gravidade consubstanciada, dentre outros fatores, a 
(mais de R$ 440 mil) e o 

 

bastando atentar à 
atentatória a princípios 

a legalidade, assim 
capaz de ceder espaço a uma pluralidade de 

, tendo deflagrado processo de sindicância junto àquela Administração 

Evitando repetições, adoto, como razões desta proposição, no que 
pertine, o Parecer do Ministério Público de Contas, que de forma sintética, 

O Responsável afirma que a legislação que serviu de base para o 
oi revogada pelas Leis Municipais nos 984/2007 (fl. 920), 

388/1999 (fls. 924 a 926) e 532/2002 (fls. 921 a 923). Faz referência, 
ainda, à Lei Municipal nº 1324/2011 (fl. 919), que alterou os 

partir da entrada em vigor da Lei Municipal 
1.324/2011, a atribuição de efetuar o levantamento e a seleção, bem 

como a definição da quantidade de materiais a ser concedido aos 
beneficiários, deixou de ser exclusiva do Conselho Municipal de 

ocial, pois a incumbência passou, também, à Assistência 

No entanto, conforme evidenciado pela fiscalização da Corte, os 
procedimentos destacados foram realizados diretamente pelo 

rbanos, a quem a legislação municipal 
não confere competência para efetuar o levantamento e a seleção dos 
beneficiados, tampouco para aferir a quantidade de material necessária 

ole acerca dos materiais 
adquiridos e entregues aos munícipes, pois as despesas foram 
realizadas sem qualquer identificação dos beneficiados, tampouco da 
natureza e da quantidade dos materiais concedidos. 

Nesse ponto, como bem destacado pela Supervisão, a “documentação 
oferecida a exame não tem o pretendido condão de comprovar o 
recebimento e o destino dado aos materiais adquiridos pelo Município. 
Notas de empenho, ordens de pagamento e documentos relacionados 
com pedidos de auxílio financeiro são elementos probatórios 
insuficientes para afastar a evidência de que não há registro de seu 
recebimento e que é desconhecido o paradeiro dos bens em tela”. 
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Consigno, por fim, que apontamento
Gestão referentes ao exercíc
4.4.2), que, diga-se, foi o mesmo nos exercícios de 2012 e 2011. Naquele
este mesmo Tribunal Pleno, em sessão de 11
reconheceu a correspondente falha
R$ 193.171,44. A decisão
nº 8137-0200/15-9)
relativo ao referido aponte

Todavia, àquele f
carreados elementos que, embora frágeis, estariam a demonstrar que “os 
materiais de construção foram entregues aos beneficiários”, conforme 
o Conselheiro Estilac Xavier, ao proceder sua devolução de vis
voto, a existência de 
“impossibilidade de mensurar os materiais de construção efetivamente 
entregues”, inviabilizando qualquer reposição ao Erário
desate, aqui, deve ser diverso daquele que acabou vingando nas 
mais precisamente em sede recursal

 

II – Assim, com a vênia da douta Relatoria, 
a Unidade Técnica e o MPC
correspondente ao tópico 4.2.2, 

É o meu voto.

Gabinete, em 

 

 

                                     

 

DV008435123-14.doc/07/13/04

                                       
1 O único laudo constante dos autos encontra
de mão de obra (R$ 2.800,00) frente ao todo (R$ 440.578,30), não logrando caracterizar quaisquer dos 
requisitos à concessão do auxílio.
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Tendo em conta, assim, a completa ausência de controles quanto ao 
recebimento e à destinação dos bens públicos 
impõe-se a restituição ao erário dos valores correspondentes às 
aquisições cuja finalidade pública não restou comprovada, no 
total de R$ 440.578,30. (Grifos do original.) 

 

Consigno, por fim, que apontamento idêntico constou das 
ao exercício anterior (Processo nº 525-02

se, foi o mesmo nos exercícios de 2012 e 2011. Naquele
este mesmo Tribunal Pleno, em sessão de 11-03-2015, de forma unânime, 

a correspondente falha, imputando o ressarcimento
A decisão foi objeto de Recurso de Reconsideração 

9), ao qual foi dado provimento parcial, excluindo
aponte. 

Todavia, àquele feito, ao contrário do que aqui ocorre, foram 
carreados elementos que, embora frágeis, estariam a demonstrar que “os 
materiais de construção foram entregues aos beneficiários”, conforme 
o Conselheiro Estilac Xavier, ao proceder sua devolução de vis

a existência de laudos técnicos, assinados por Engenheiro, conduziu à 
“impossibilidade de mensurar os materiais de construção efetivamente 
entregues”, inviabilizando qualquer reposição ao Erário1. Portanto, tenho que o 
desate, aqui, deve ser diverso daquele que acabou vingando nas 

s precisamente em sede recursal. 

Assim, com a vênia da douta Relatoria, na linha do que entendem
a Unidade Técnica e o MPC, voto no sentido de reconhecer como falha
correspondente ao tópico 4.2.2, fixando o débito no valor de R$ 440.

É o meu voto. 

Gabinete, em 31-05-2017. 

                                     Conselheiro Cezar Miola. 

/04 

                                        

O único laudo constante dos autos encontra-se anexado na folha 1707, refere-
de mão de obra (R$ 2.800,00) frente ao todo (R$ 440.578,30), não logrando caracterizar quaisquer dos 
requisitos à concessão do auxílio. 
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Tendo em conta, assim, a completa ausência de controles quanto ao 
 referidos no aponte, 

se a restituição ao erário dos valores correspondentes às 
aquisições cuja finalidade pública não restou comprovada, no 

constou das Contas 
0200/11-3, tópico 

se, foi o mesmo nos exercícios de 2012 e 2011. Naquele feito, 
2015, de forma unânime, 

o ressarcimento de  
e Reconsideração (Processo  

provimento parcial, excluindo-se o débito 

eito, ao contrário do que aqui ocorre, foram 
carreados elementos que, embora frágeis, estariam a demonstrar que “os 
materiais de construção foram entregues aos beneficiários”, conforme concluiu 
o Conselheiro Estilac Xavier, ao proceder sua devolução de vista. Conforme seu 

ngenheiro, conduziu à 
“impossibilidade de mensurar os materiais de construção efetivamente 

Portanto, tenho que o 
desate, aqui, deve ser diverso daquele que acabou vingando nas contas de 2011, 

na linha do que entendem 
conhecer como falha aquela 

R$ 440.878,30. 

-se a valor inexpressivo 
de mão de obra (R$ 2.800,00) frente ao todo (R$ 440.578,30), não logrando caracterizar quaisquer dos 


