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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS 

GABINETE CONSELHEIRO ALEXANDRE POSTAL 
   

TRIBUNAL PLENO  

  

PROCESSO:          8435-0200/12-3 

ASSUNTO:           Contas de Gestão – Exercício 2012 

ÓRGÃO:  Executivo Municipal de Coxilha  

INTERESSADOS:  Clemir José Rigo (Prefeito) 

                                    Eni Webber Baseggio (Vice-Prefeita) 

PROCURADORES:    Júlio César de Carvalho Pacheco – OAB/RS 

36.845 

                                    Lieverson Luiz Perin – OAB/RS 49.740 
 

                        DEVOLUÇÃO DE VISTA 

 

Trata-se de devolução de vista do Processo de Contas 

de Gestão nº 8435-0200/12-3, do Executivo Municipal de Coxilha, 

exercício de 2012, e que na Sessão do Tribunal Pleno, datada de 

19/04/2017, o Eminente Conselheiro Relator Iradir Pietroski, em síntese 

votou: 

a) pela recomendação à origem, na pessoa do atual 

Gestor, para que evite novas ocorrências das falhas aqui 

relatadas, em especial o item 4.2.2 e providencie as 

devidas regularizações, sob pena de repercussão no 

exame de futuras contas;  

b) pela imposição de multa, no valor de R$ 1.300,00 (um 

mil e trezentos reais), ao Sr. Clemir José Rigo, 

Administrador do Executivo Municipal de Coxilha, no 

exercício de 2012, com fundamento no artigo 67 da Lei 

Estadual nº 11.424/00 e artigo 135 do RITCE;  

c) pela fixação de débito no valor de R$ 13.951,46 

(dezenove mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e 

quatro centavos), de responsabilidade do Sr. Clemir José 

Rigo, Administrador do Executivo Municipal de Coxilha, 

no exercício de 2012, correspondente às irregularidades 

consignadas nos itens 1.3 (Indevida concessão de 

aumento real ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais – R$ 11.231,46), e item 4.3 (reajuste irregular 
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no valor do combustível – R$ 2.720,00) – Relatório de 

Auditoria; 

d) pela negativa de executoriedade ao artigo 19 da Lei 

Municipal nº 1.302/2011, com a redação conferida pela 

Lei nº 1.349/2012 que institui os cargos comissionados de 

Assessor de Secretário, Assistente Social, Auxiliar de 

Controle Interno, Diretor de Serviços Ambientais, 

Elaborador de Projetos, Encarregado da Rede Elétrica 

dos Sistemas de Abastecimento de Água, Instrutor de 

Cursos de Artesanato, Costuras e Trabalhos, Instrutor e 

Acompanhante do Grupo da Terceira Idade, Instrutor e 

Regente de Coral, Médico Veterinário e Motorista do 

Conselho Tutelar, determinando, à origem, a adoção, no 

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

publicação da decisão, de medidas necessárias à 

adequação da legislação às normas constitucionais 

vigentes; 

e) pela negativa de executoriedade da Lei Municipal nº 

1.331/2011 e do Decreto Municipal nº 1.183/2012, com 

determinação ao atual Administrador para que deixe de 

aplicar as normas em comento, bem como para que se 

abstenha de conceder novas isenções enquanto não for 

editada a lei complementar prevista constitucionalmente; 

f) pela remessa dos autos à Supervisão competente para 

as providências regimentalmente previstas; 

g) por julga regulares as contas da Senhora Eni Webber 

Baseggio, Administradora do Executivo Municipal de 

Coxilha, no exercício de 2012, com base no inciso I do 

artigo 75 do Regimento Interno, tendo em vista a 

ausência de inconformidades em seu período de gestão; 

h) por julgar Irregulares as contas do senhor Clemir 

José Rigo, 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 Regional Eleitoral, consoante o disposto no 

artigo 140 do Diploma Regimental; 

j) após o trânsito em julgado da presente decisão, pelo 

arquivamento do processo. 
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Naquela Sessão, o conselheiro Cezar Miola solicitou vista 

do processo. Diante disso, foi aprazada nova sessão de julgamento 

para o dia 31/05/2015, na qual, em sua devolução de vista, o 

conselheiro Cezar Miola, divergiu do relator quanto a não fixação do 

débito apontado no item 4.2.2, nos termos que seguem: 

 
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 de ter havido “aplicação dos materiais de 

construção nas moradias [...]”, conclusão da qual 

respeitosamente discordo. 
 

[...] Consigno, por fim, que o apontamento idêntico 

constou das Contas Gestão referentes ao exercício 

anterior (Processo nº 525-0200/11-3) [...]. 
 

[...] 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”[...]. 
 

[...] a existência de laudos técnicos, assinados por 

Engenheiro, conduziu à “impossibilidade de mensurar os 

materiais de construção efetivamente entregues” 

inviabilizando qualquer reposição ao Erário. [...] 
 

[...] Assim, com vênia da douta Relatoria, na linha do que 

entendem a Unidade Técnica e o MPC, voto no sentido 

de reconhecer como falha aquela correspondente ao 

tópico 4.2.2, fixando o débito no valor de R$ 440.878,30. 

 

Nesta segunda seção, diante das divergências, solicitei 

vista dos autos para formar minha convicção acerca das matérias 

discutidas no item 4.2.2, sendo que agora estou em condições de 
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proferir o meu voto, razão pela qual trago o feito a julgamento nessa 

data. 

 

É o relatório, Passo ao Voto. 

 
Após minudente análise da matéria que provocou o meu 

pedido de vista, peço vênia ao eminente Conselheiro Iradir Pietroski, 

para divergir quanto ao afastamento do débito ao Sr. Clemir José Rigo.  

 

Da análise dos elementos constantes nos autos, verifico 

que a questão central a ser considerada aqui diz respeito à 

comprovação da efetiva entrega dos materiais de construção adquiridos 

pelo Município de Coxilha, como forma de auxílio a moradores carentes 

da cidade. 

 
O Gestor em seus esclarecimentos refere não existir 

irregularidades tendo em vista nova Lei Municipal que repassou ao ente 

municipal a responsabilidade pela doação dos benefícios, sem a 

necessidade de parecer do Conselho Municipal da Assistência Social. 

Junta documentos (fls. 1542 a 1762), que demonstram a adoção de 

procedimentos adotados pelos órgãos competentes do município para o 

levantamento das condições dos beneficiários e a consequente 

concessão do auxílio.  

 
Embora a documentação acostada revele a aplicação de 

ferramentas no sentido de garantir que os beneficiários efetivamente 

preenchem os requisitos estipulados pelo município para o recebimento 

do benefício, não são capazes de comprovar que as pessoas ali 

descritas de fato foram as reais destinatárias dos materiais adquiridos a 

título de auxílio por meio de doação de materiais de construção. 

 
Diferentemente do verificado no Recurso de 

Reconsideração nº 8137-0200/15-9, onde foram trazidos aos autos 

Laudos Técnicos assinados pelo engenheiro (Supervisor de 

Engenharia), do município que atestam a realização de vistoria pelo 
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departamento municipal competente para a verificação do andamento 

das obras de beneficiários dos auxílios concedidos, tratando-se, 

portanto, de indícios de que houve a entrega dos materiais de 

construção adquiridos pela municipalidade para este fim.  

 
Ainda, restou concluído que diante da impossibilidade de 

mensurar efetivamente a quantidade de material de construção 

entregue, restou o débito afastado.  

 
Importa destacar que, embora tenha sido afastado o 

débito por ocasião do Recurso, restou inequívoco o entendimento da 

ocorrência de ausência de controle efetivo do município quanto ao 

destino dos materiais de construção adquiridos.  

 
Como vimos, no caso em referência NÃO se verifica a 

existência de qualquer documento capaz de atestar a entrega dos 

materiais de construção, como observado no Recurso de 

Reconsideração 8137-0200/15-9, de modo que aqui, não vejo como 

afastar o débito face à total ausência de comprovação ou mesmo 

elementos que pudessem levar a conclusão de que de fato houve a 

entrega e/ou recebimento dos auxílios pelos beneficiários informados.  

 
Diante de todo o exposto, divirjo do Conselheiro Relator 

Iradir Pietroski e acompanho o entendimento do Conselheiro Cezar 

Miola, votando pela fixação do débito ao Gestor, por entender, como 

muito bem colocado pelo nobre colega, que se trata de situação diversa 

da verificada no julgamento Recurso de Reconsideração em que houve 

o afastamento do débito, eis que naquele expediente existiam 

elementos, mesmo que frágeis, que evidenciaram a entrega dos 

materiais, o que não restou verificado neste expediente. 

 

É o voto. 
 
 

Alexandre Postal, 
Conselheiro 


