
  
Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

 
588 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ST-01.17.01 1 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL   
 Serviço Regional de Auditoria de Erechim 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE REGULARIDADE 
 

 

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO Nº 01/2012 (final) 

 

 

PROCESSO Nº ORDEM DE AUDITORIA Nº 

8435-0200/12-3 284/2012 

 

 

UNIDADE AUDITADA: Executivo Municipal 

MUNICÍPIO: Coxilha 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL: Clemir José Rigo 

EXERCÍCIO EXAMINADO: 2012 

PERÍODO DE VERIFICAÇÃO: 25/02 a 28/02/2013 

RELATÓRIO ELABORADO MEDIANTE: Consulta Informatizada, Requisição de 

Documentos e Verificação In Loco 

EQUIPE DE AUDITORIA: Waldir Luiz Tomazoni 

      Evandro Luís Dezordi 

 José Mesacasa 

 Valdemar dos Santos 

 

A presente análise fundamenta-se no disposto nos artigos 31 e 70 a 75 da 

Constituição Federal; artigo 70 da Constituição Estadual; Lei Complementar Federal 

n° 101/2000; Lei Estadual n° 11.424/2000 (Lei Orgânica do TCE/RS) e Resolução 

n° 544/2000 (RITCE). 

O exame dos itens auditados, levado a efeito por procedimento amostral, 

evidenciou as seguintes inconformidades:  



  
Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

 
589 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ST-01.17.01 2 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Erechim   

 

 

SUMÁRIO 

1. AGENTES POLÍTICOS ...................................................................................... 5 

1.1. Prefeito e Vice - Indenização de Períodos de Férias Anteriores à do Último Ano 

do Mandato .......................................................................................................................... 5 

1.2. Remuneração Vice-Prefeita – Pagamentos sem o Exercício de Atividade 

Permanente na Administração Municipal ........................................................................ 7 

1.3. Concessão Indevida de Aumento Real aos Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeita e 

Secretários Municipais ........................................................................................................ 8 

2. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ................................................................... 15 

2.1. Cargos em Comissão e Funções de Confiança Inconstitucionais – Burla à Regra 

Geral de Ingresso no Serviço Público por Concurso ...................................................... 15 

2.2. Serviço Extraordinário – Pagamento Irregular para Servidores Detentores de 

Funções de Confiança ........................................................................................................ 19 

2.3. Adicional Noturno Calculado Incorretamente – Pagamentos Indevidos .............. 23 

3. RECEITAS ....................................................................................................... 24 

3.1. Prestação de Serviço Público ..................................................................................... 24 
3.1.1. NÃO COBRANÇA DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL ............................. 24 

3.2. ITBI – Ausência de Efetiva Avaliação Fiscal dos Imóveis ...................................... 25 

3.3. IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ..................... 26 
3.3.1. CONCESSÃO DE DESCONTO SEM LEI AUTORIZADORA ......................... 26 

3.3.2. PLANTA DE VALORES E CADASTRO DOS IMÓVEIS DESATUALIZADOS

 ......................................................................................................................................... 27 

3.3.3. DEFICIÊNCIAS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO .......................... 28 

3.4. Concessão de Isenção de ISS com Base em Lei Inconstitucional ........................... 29 

4. DESPESAS ...................................................................................................... 31 

4.1. Fracionamento de Despesas para Afastar o Necessário Processo Licitatório ....... 31 

4.2. Concessão de Auxílio .................................................................................................. 32 
4.2.1. FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA – DESVIO DE FINALIDADE; INOBSERVÂNCIA 

DA LEGISLAÇÃO LOCAL ........................................................................................... 32 



  
Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

 
590 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ST-01.17.01 3 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Erechim   

 

 
4.2.2.  DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

CONTROLE DA DESTINAÇÃO E SUPOSTOS BENEFICIADOS ............................ 33 

4.3. Aquisição de Óleo Diesel – Descumprimento de Cláusula Contratual – Reajuste 

Irregular ............................................................................................................................. 39 

4.4. Despesas sem Finalidade Pública .............................................................................. 41 
4.4.1. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTICULARES EM  ÁREA 

MUNICIPAL INVADIDA .............................................................................................. 41 

4.5. Inclusão Irregular de Serviços de Assessoria Jurídica Mediante Repasses à 

Associação dos Municípios do Planalto – AMPLA......................................................... 42 

4.6. Pagamentos de Serviços Radiofônicos sem Formalização de Contrato e sem 

Licitação ............................................................................................................................. 43 

5. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS..................................... 44 

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

Formal com Prejuízo ao Competitório ............................................................................ 44 

6. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E DO PATRIMÔNIO ............................... 45 

6.1. Deficiências no Controle dos Estoques de Materiais ............................................... 45 

7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ....................................................... 47 

7.1. Liquidação e Pagamento em Desacordo com o Andamento da Obra Executada 47 

8. GESTÃO AMBIENTAL .................................................................................... 48 

8.1. Inexistência de Coleta Seletiva e Destinação Final Ambientalmente Adequada .. 48 

9. CONVÊNIOS, AJUSTES E TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ............ 49 

9.1. Irregularidades na Contratação de Agentes de Intermediação de Estágios de 

Estudantes .......................................................................................................................... 49 
9.1.1. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA INDETERMINADO 49 

9.1.2. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS E DE PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS ....................................................................... 50 

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ........................................................... 51 

10.1. Irregularidades na Base Normativa e Carência de Estruturação ........................ 51 

10.2. Controladoria Municipal ......................................................................................... 52 



  
Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

 
591 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ST-01.17.01 4 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Erechim   

 

 
10.2.1. DEFICIENTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ................................... 52 

10.2.2. ATUAÇÃO DEFICIENTE - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS ........... 53 

10.2.3. NÃO IMPLANTAÇÃO DE MANUAIS DE NORMAS INTERNAS ............... 54 



  
Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

 
592 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ST-01.17.01 5 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Erechim   

 

 
                   1. AGENTES POLÍTICOS 

 

1.1. Prefeito e Vice - Indenização de Períodos de Férias Anteriores à do 

Último Ano do Mandato 

 

Ao término do mandato do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, respectivamente 

Sr. Clemir José Rigo e Sra. Eni Webber, houve indenização de períodos de férias não 

usufruídas relativas aos anos de 2011 e 2012 (fls. 4 e 5). 

Assim, o Órgão auditado realizou pagamentos referentes a indenizações de 

férias não gozadas relativas a período anterior ao do último ano do mandato, que, segundo 

entendimento mantido por esta Corte de Contas, não encontram respaldo legal. 

De fato, segundo a jurisprudência deste Tribunal, somente as férias 

correspondentes ao último ano do mandato são passíveis de indenização, haja vista que o 

término do período aquisitivo coincide com o término do mandato, impossibilitando-se a 

sua fruição. Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões proferidas pelo Tribunal 

Pleno, das quais se transcrevem parte dos Votos: 

Processo n. 4392-0200/10-2 (Recurso de Embargos – Sessão de 22/08/2012) 

[...] 

Quanto à glosa descrita no item 5.2, referente ao pagamento de férias não 

gozadas à Prefeita Municipal, as razões recursais não tem o condão de afastar o 

débito. 

Ocorre que a situação, no caso, não integra a reparação dos valores relativos a 

férias não gozadas no último ano de mandato, cujo pagamento é aceito por este 

Tribunal, em razão da impossibilidade de sua fruição, nos termos da decisão Plenária 

no Processo nº 10285-0200/99-0. 

Dessa forma, acolhendo, ainda, as motivações exposta pela instrução nas fls. 

48/50, entendo que é irreparável a decisão impositiva do débito, devendo os referidos 

valores retornarem aos cofres públicos. 

[...] 

 

Processo n. 2848-0200/10-6 (Recurso de Embargos – Sessão de 12/01/2011) 

[...] 

Por fim, acerca do pagamento de indenização de período de férias não-gozadas 

ao Prefeito Municipal, em afronta ao princípio da legalidade, relativa ao período 

aquisitivo janeiro/dezembro/07, sem previsão no DL n º 02/97, editado com a 

finalidade de regrar o pagamento de remuneração ao Prefeito e Vice (item 6.1), 

inviável acolher a pretensão do Embargante pelo afastamento da glosa. Destaco que 

esta Corte de Contas tem entendimento firmado pela possibilidade de pagamento de 

período de férias não-gozadas pelo Prefeito e Vice apenas quando referente ao último 

ano de mandato, haja vista que o término do período aquisitivo coincide com o 

término do mandato, conforme, por exemplo, decisão aprovada nos autos do Recurso 
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de Embargos no 10285-0200/99-0. Esse, de fato, não é o caso ora analisado, eis que o 

pagamento da indenização refere-se ao exercício de 2007. Acerca do assunto, destaco 

outras decisões desta Corte de Contas, neste mesmo sentido: Recurso de Embargos no 

10564-02.00/00-9, EM de Serafina Correa, PC/96 (Câmaras Especiais Reunidas, em 

18-06-2004); Recurso de Embargos no 00208-02.00/00-8, EM de Montauri, PC/96 

(Tribunal Pleno, em 24-07-2002); Recurso de Embargos no 00207-02.00/00-5, EM de 

Encantado, PC/96 (Tribunal Pleno, em 03-04-2002); Prestação de Contas nº 1947-

02.00/05-8, Executivo Municipal de Cidreira (Segunda Câmara, em 24-08-2006); e 

Recurso de Embargos no 4176-02.00/99-5, EM de Minas do Leão, PC/96 (Tribunal 

Pleno em 13-03-2002). 

[...] 

 

Processo n. 2310-0200/10-8 (Recurso de Embargos – Sessão de 31/08/2011) 

[...] 

No mérito, quanto ao débito constante do item 1.1 (pagamento de indenização 

por férias não gozadas durante o mandato de Prefeito, Vice-Prefeita e Secretários 

Municipais), trata-se de indenização de férias não usufruídas ao longo do mandato, 

dispêndio efetuado em 2008. 

O Prefeito durante o mandato gozou apenas um período de férias, no ano de 

2006, e a Vice-Prefeita usufruiu apenas dois períodos. 

Ocorre que a situação, no caso, não integra a reparação dos valores relativos a 

férias não gozadas no último ano de mandato, cujo pagamento é aceito por este 

Tribunal, em razão da impossibilidade de sua fruição, nos termos da decisão Plenária 

no Processo nº 10285-0200/99-0. 

Assim, irreparável a decisão impositiva do débito. 

[...] 

Cabe referir que a legislação local não prevê a possibilidade de indenização de 

período de férias para os agentes políticos. Tanto a Lei Orgânica (artigo 56), quanto a Lei 

Municipal n. 1.050/2008, que fixou os subsídios do Prefeito e Vice para o período de 

2009/2012, limitam-se a estabelecer o direito às férias (fls. 6 a 8). 

Portanto, excluindo-se aquelas relativas ao último ano de mandato, entende-se 

pela impossibilidade de indenização de períodos anteriores. 

Dessa forma, sujeita-se à devolução aos cofres municipais o montante de       

R$ 18.714,15, correspondente à indenização das férias referentes ao ano de 2011, pago em 

20/12/2012 para o Prefeito e Vice como segue (fls. 4, 5 e 9): 

- Sr. Clemir José Rigo – R$ 8.233,55 (férias); 

    R$ 2.744,52 (1/3 de férias). 

- Sra. Eni Webber – R$ 5.802,06 (férias); 

    R$ 1.934,02 (1/3 de férias). 

(fls. 4 a 9). 
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1.2. Remuneração Vice-Prefeita – Pagamentos sem o Exercício de 

Atividade Permanente na Administração Municipal 

 

Verificou-se que, no período de 05/04 a 31/12/2012, a Sra. Eni Webber, Vice-

Prefeita Municipal, não exerceu as atribuições estabelecidas para o cargo, constantes na 

Lei Municipal n. 749/2005, tendo percebido, no entanto, a título de remuneração, o 

montante correspondente a 25% do subsídio fixado para o Prefeito, nos termos fixados pela 

Lei Municipal n. 1.050/2008 (fls. 7, 10 a 15). 

A própria Vice-Prefeita Municipal solicitou expressamente o afastamento de 

suas atribuições a partir de 05/04/2012 (fl. 11). Em consequência, considerando que a 

legislação local que definiu a remuneração do Prefeito e Vice para o período de 2009 a 

2012 previu, para o último, subsídio igual a 40% ou 25% do fixado para o Prefeito, 

dependendo se assume ou não atividade administrativa permanente junto à Administração 

Municipal, entendeu o Órgão que a Vice-Prefeita deveria continuar percebendo seus 

subsídios na forma da lei local (25% do subsídio do Prefeito) – fls. 7 e 10. 

Entretanto, conforme entendimento expresso por esta Corte de Contas e 

constante no Parecer n. 3/2012, na situação, não caberia o pagamento de remuneração, uma 

vez que não houve qualquer contraprestação. Transcreve-se, a seguir, parte da decisão do 

Processo n. 8619-0200/11-9, em que o Tribunal Pleno acolheu o Parecer citado: 

[...] 

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

perceber remuneração (que decorre sempre da contraprestação); f) as atribuições do 

cargo de Vice-Prefeito deverão estar previstas em lei ou em norma de caráter 

hierárquico inferior, como assinalado no parágrafo único do artigo 79 da 

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

[...] 

Assim, considerando que as atribuições do cargo de Vice-Prefeito encontram-

se definidas pela Lei Municipal n. 749/2005 (fl. 12), e que as mesmas não foram 

desempenhadas a partir de 05/04/2012, não é possível efetuar o pagamento de 25% do 

subsídio fixado para o Prefeito, uma vez que não houve desempenho de qualquer atividade 

permanente, não obstante a previsão contida na Lei Municipal n. 1.050/2008 (fl. 7). 

Dessa forma, são passíveis de devolução ao erário os valores pagos a título de 

subsídio para a Vice-Prefeita Municipal no período de 05/04 a 31/12/2012, bem como, 

proporcionalmente, a indenização de férias acrescidas de 1/3 referentes ao ano de 2012 e a 

13
a
 remuneração, o que correspondeu a R$ 24.781,97, conforme abaixo demonstrado (fls. 

13 a 15): 

Mês/2012 Valor Pago – R$ Valor Devido – 

R$ 

Montante Pago Indevidamente 

– R$ 

Data Pgto.    

(fl. 16) 

Abril1 2.550,25 485,68 2.064,57 26/04/2012 

Maio 2.361,35 0,00 2.361,35 29/05/2012 

Junho 2.361,35 0,00 2.361,35 28/06/2012 
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Julho 2.361,35 0,00 2.361,35 27/07/2012 

Agosto 2.361,35 0,00 2.361,35 30/08/2012 

Setembro 2.361,35 0,00 2.361,35 28/09/2012 

Outubro 2.361,35 0,00 2.361,35 30/10/2012 

Novembro 2.361,35 0,00 2.361,35 30/11/2012 

Dezembro 2.361,35 0,00 2.361,35 21/12/2012 

Férias e 1/3 

Indenizados2 

3.310,03 1.214,21 2.095,82 20/12/2012 

13
o3 2.641,44 910,66 1.730,78 20/11/2012 

Totais 27.392,52 2.610,55 24.781,97  
1Valor devido proporcional a 4 dias. Assim: R$ 9.106,57 (remuneração devida ao Prefeito) x 40% = R$ 3.642,63 

(remuneração Vice-Prefeito)  30 x 4. 
2Valor devido proporcional a 3/12 avos. Assim: 3.642,63 (remuneração Vice-Prefeito)  12 x 3 + 1/3. 
3Valor devido proporcional a 3/12 avos. Assim: R$ 3.642,63 (remuneração Vice-Prefeito)  12 x 3. 

(fls. 7, 9 a 16). 

 

1.3. Concessão Indevida de Aumento Real aos Subsídios do Prefeito, Vice-

Prefeita e Secretários Municipais 

 

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais foram 

estabelecidos, para o período de 2009 a 2012, através das Leis Municipais n. 1.050/2008 e 

1.051/2008, assegurando-se a revisão geral anual nas mesmas datas e índices concedidos 

aos servidores (fls. 7, 17 e 18). 

Em 2012, a Lei Municipal n. 1.351, de 01 de março, estabeleceu o índice de 

revisão geral anual dos vencimentos dos servidores em 5,09%, além de um aumento no 

percentual de 3,91% (fl. 19). 

Em consequência, a Lei Municipal n. 1.355/2012 concedeu a revisão geral 

anual proporcionada aos servidores também para os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários, no percentual de 5,09%, sem o acréscimo de 3,91% relativo ao aumento real 

dos vencimentos dos servidores (fl. 20). 

Porém, houve o repasse integral do aumento aos subsídios, totalizando 9%, 

contrariamente ao previsto na Lei Municipal n. 1.355/2012, que concedeu somente o índice 

de 5,09% correspondente à revisão geral anual, o que o fez corretamente, uma vez que, 

diante do princípio da anterioridade na fixação dos subsídios dos agentes políticos, com 

exceção dos Secretários, a remuneração deve ser fixada pela Câmara em cada legislatura 

para a subsequente, não se admitindo aumentos reais posteriormente (fls. 21 a 56). 

Na situação em exame, o aumento real também é indevido aos Secretários 

Municipais, pois a Lei Municipal n. 1.355/2012 é clara ao estender somente a revisão geral 

anual no percentual de 5,09%, excluindo o reajuste de 3,91% (fl. 20). 
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Sendo assim, ocorreram pagamentos a maior no montante de R$ 11.231,46, 

conforme a seguir demonstrado, que se sujeitam à devolução aos cofres municipais, já que 

não encontram amparo legal: 

Prefeito Municipal (fls. 7, 20 a 23 e 57) 
 

Mês/2012 Subsídio Pago – R$ Subsídio Devido – R$
1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.        

(fl. 16) 

Março 9.445,40 9.106,57 338,83 29/03/2012 

Abril 9.445,40 9.106,57 338,83 26/04/2012 

Maio 9.445,40 9.106,57 338,83 29/05/2012 

Junho 9.445,40 9.106,57 338,83 28/06/2012 

Julho 9.445,40 9.106,57 338,83 27/07/2012 

Agosto 9.445,40 9.106,57 338,83 30/08/2012 

Setembro 9.445,40 9.106,57 338,83 28/09/2012 

Outubro 9.445,40 9.106,57 338,83 30/10/2012 

Novembro 9.445,40 9.106,57 338,83 30/11/2012 

Dezembro 9.445,40 9.106,57 338,83 21/12/2012 

13
o
  8.528,30 9.106,57 (-) 578,27 20/11/2012 

30 dias de 

férias e 1/3 

indenizados 

11.371,07 12.142,09 (-) 771,02 21/12/2012 

Totais 114.353,37 112.314,36 2.039,01  
1O subsídio do Prefeito foi fixado pela Lei Municipal n. 1.050/2008 em R$ 7.950,00, posteriormente aumentado em 9% 

através da Lei n. 1.268/2011, a contar de março de 2011, a título de revisão geral anual. Assim, o subsídio devido 

corresponde ao valor fixado em 2008, acrescido das revisões de 9% em 2011 e 5,09% em 2012 (fls. 20 e 57). 

 

Vice-Prefeita Municipal (fls. 7, 13, 20 e 57) 
 

Mês/20122 Subsídio Pago – R$ Subsídio Devido – R$1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.    

(fl. 16) 

Março 3.778,16 3.642,63 135,53 29/03/2012 
1O subsídio do Vice-Prefeito, no exercício de atividades permanentes, foi fixado pela Lei Municipal n. 1.050/2008 em 

40% do subsídio fixado para o Prefeito (R$ 9.106,57). 
2No período de abril a dezembro de 2012, considerando-se que não exerceu atividade permanente no Órgão, entendeu-se 

por irregular o pagamento de remuneração, situação essa abordada no item 1.2 deste Relatório. 
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Secretário Municipal 1 (nomeado através da Portaria n. 4.293, de 09/04/2012, e exonerado 

através da Portaria n. 4.538, de 24/10/2012) – fls. 17, 18, 20, 24 a 27, 58 e 59. 

 

Mês/2012 Subsídio Pago – R$ Subsídio Devido – R$1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.   

(fl. 16) 

Abril2 2.538,26 2.447,21 91,05 26/04/2012 

Maio 3.626,08 3.496,01 130,07 29/05/2012 

Junho 3.626,08 3.496,01 130,07 28/06/2012 

Julho 3.626,08 3.496,01 130,07 27/07/2012 

Agosto 3.626,08 3.496,01 130,07 30/08/2012 

Setembro 3.626,08 3.496,01 130,07 28/09/2012 

Outubro3 2.175,65 2.097,61 78,04 30/10/2012 

Totais 22.844,31 22.024,87 819,44  
1O subsídio dos Secretários Municipais foi fixado pela Lei Municipal n. 1.051/2008 em R$ 2.800,00. Assim, o subsídio 

devido corresponde ao valor fixado em 2008, acrescido das seguintes revisões gerais anuais: 

- 9% - Lei Municipal n. 1.193/2010; 

- 9% - Lei Municipal n. 1.270/2011; 

- 5,09% - Lei Municipal n. 1.355/2012. 
2Proporcional a 21 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
3Proporcional a 18 dias, conforme consta na folha de pagamento. 

  

Secretário Municipal 2 (nomeado através da Portaria n. 4.291, de 09/04/2012, e exonerado 

através da Portaria n. 4.601, de 21/12/2012) – fls. 17, 18,20, 28 a 31, 58 e 59. 

 

Mês/2012 Subsídio Pago – 

R$ 

Subsídio Devido – R$1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.    

(fl. 16) 

Abril2 2.659,13 2.563,74 95,39 26/04/2012 

Maio 3.626,08 3.496,01 130,07 29/05/2012 

Junho 3.626,08 3.496,01 130,07 28/06/2012 

Julho 3.626,08 3.496,01 130,07 27/07/2012 

Agosto 3.626,08 3.496,01 130,07 30/08/2012 

Setembro 3.626,08 3.496,01 130,07 28/09/2012 

Outubro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/10/2012 

Novembro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/11/2012 

Dezembro3 2.538,26 2.447,21 91,05 21/12/2012 

13
o4 2.719,56 2.330,67 388,89 20/11/2012 
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Férias 

Proporcionais e 

1/3 Indenizados4 

3.223,19 3.107,56 115,63 21/12/2012 

Totais 36.522,70 34.921,25 1.601,45  
1O subsídio dos Secretários Municipais foi fixado pela Lei Municipal n. 1.051/2008 em R$ 2.800,00. Assim, o subsídio 

devido corresponde ao valor fixado em 2008, acrescido das seguintes revisões gerais anuais: 

- 9% - Lei Municipal n. 1.193/2010; 

- 9% - Lei Municipal n. 1.270/2011; 

- 5,09% - Lei Municipal n. 1.355/2012. 
2Proporcional a 22 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
3Proporcional a 21 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
4Proporcional a 8/12 avos. 

 

Secretário Municipal 3 (nomeado através da Portaria n. 4.320, de 24/04/2012, e exonerado 

através da Portaria n. 4.596, de 21/12/2012) – fls. 17, 18, 20, 32 a 35, 58 e 59. 

 

Mês/2012 Subsídio Pago – 

R$ 

Subsídio Devido – R$
1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.   

(fl. 16) 

Abril2 846,09 815,74 30,35 26/04/2012 

Maio 3.626,08 3.496,01 130,07 29/05/2012 

Junho 3.626,08 3.496,01 130,07 28/06/2012 

Julho 3.626,08 3.496,01 130,07 27/07/2012 

Agosto 3.626,08 3.496,01 130,07 30/08/2012 

Setembro 3.626,08 3.496,01 130,07 28/09/2012 

Outubro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/10/2012 

Novembro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/11/2012 

Dezembro3 2.538,26 2.447,21 91,05 21/12/2012 

13
o4 2.679,27 2.330,67 348,60 20/11/2012 

Totais 31.446,18 30.065,69 1.380,49  
1O subsídio dos Secretários Municipais foi fixado pela Lei Municipal n. 1.051/2008 em R$ 2.800,00. Assim, o subsídio 

devido corresponde ao valor fixado em 2008, acrescido das seguintes revisões gerais anuais: 

- 9% - Lei Municipal n. 1.193/2010; 

- 9% - Lei Municipal n. 1.270/2011; 

- 5,09% - Lei Municipal n. 1.355/2012. 
2Proporcional a 7 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
3Proporcional a 21 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
4Proporcional a 8/12 avos. 
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Secretário Municipal 4 (nomeado através da Portaria n. 2.849, de 01/04/2009, e exonerado 

através da Portaria n. 4.277, de 02/04/2012; nomeado através da Portaria n. 4.528, de 17/10/2012, e 

exonerado através da Portaria n. 4.598, de 21/12/2012) - fls. 17, 18, 20, 36 a 41, 58 e 59. 

Mês/2012 Subsídio Pago – 

R$ 

Subsídio Devido – R$
1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.    

(fl. 16) 

Março 3.626,08 3.496,01 130,07 29/03/2012 

Abril2 241,74 233,07 8,67 26/04/2012 

13
o
 Proporc. 

Indenizado3 

906,51 874,00 32,51 26/04/2012 

60 dias de férias  

e 1/3 

Indenizados 

9.669,55 9.322,69 346,86 26/04/2012 

Outubro4 1.692,17 1.631,47 60,70 30/10/2012 

Novembro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/11/2012 

Dezembro5 2.538,26 2.447,21 91,05 21/12/2012 

Totais 22.300,39 21.500,46 799,93  
1O subsídio dos Secretários Municipais foi fixado pela Lei Municipal n. 1.051/2008 em R$ 2.800,00. Assim, o subsídio 

devido corresponde ao valor fixado em 2008, acrescido das seguintes revisões gerais anuais: 

- 9% - Lei Municipal n. 1.193/2010; 

- 9% - Lei Municipal n. 1.270/2011; 

- 5,09% - Lei Municipal n. 1.355/2012. 
2Proporcional a 2 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
3Proporcional a 3/12 avos. 
4Proporcional a 14 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
5Proporcional a 21 dias, conforme consta na folha de pagamento. 

 

Secretário Municipal 5 (nomeado através da Portaria n. 4.315, de 19/04/2012, e exonerado 

através da Portaria n. 4.595, de 21/12/2012) - fls. 17, 18, 20, 42 a 45, 58 e 59. 

 

Mês/2012 Subsídio Pago – 

R$ 

Subsídio Devido – R$
1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.    

(fl. 16) 

Abril2 1.450,44 1.398,40 52,04 26/04/2012 

Maio 3.626,08 3.496,01 130,07 29/05/2012 

Junho 3.626,08 3.496,01 130,07 28/06/2012 

Julho 3.626,08 3.496,01 130,07 27/07/2012 

Agosto 3.626,08 3.496,01 130,07 30/08/2012 

Setembro 3.626,08 3.496,01 130,07 28/09/2012 

Outubro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/10/2012 
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Novembro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/11/2012 

Dezembro3 2.538,26 2.447,21 91,05 21/12/2012 

13
o4 2.679,27 2.330,67 348,60 20/11/2012 

Totais 32.050,53 30.648,35 1.402,18  
1O subsídio dos Secretários Municipais foi fixado pela Lei Municipal n. 1.051/2008 em R$ 2.800,00. Assim, o subsídio 

devido corresponde ao valor fixado em 2008, acrescido das seguintes revisões gerais anuais: 

- 9% - Lei Municipal n. 1.193/2010; 

- 9% - Lei Municipal n. 1.270/2011; 

- 5,09% - Lei Municipal n. 1.355/2012. 
2Proporcional a 12 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
3Proporcional a 21 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
4Proporcional a 8/12 avos. 

 

Secretário Municipal 6 (nomeado através da Portaria n. 4.298, de 09/04/2012, e exonerado 

através da Portaria n. 4.608, de 21/12/2012) - fls. 17, 18, 20, 46 a 49, 58 e 59. 

 

Mês/2012 Subsídio Pago – 

R$ 

Subsídio Devido – R$
1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.    

(fl. 16) 

Abril2 2.659,13 2.563,74 95,39 26/04/2012 

Maio 3.626,08 3.496,01 130,07 29/05/2012 

Junho 3.626,08 3.496,01 130,07 28/06/2012 

Julho 3.626,08 3.496,01 130,07 27/07/2012 

Agosto 3.626,08 3.496,01 130,07 30/08/2012 

Setembro 3.626,08 3.496,01 130,07 28/09/2012 

Outubro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/10/2012 

Novembro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/11/2012 

Dezembro3 2.538,26 2.447,21 91,05 21/12/2012 

13
o4 2.719,56 2.330,67 388,89 20/11/2012 

Férias 

Proporcionais e 

1/3 Indenizados4 

2.148,79 3.107,56 (-) 958,77 21/12/2012 

Totais 35.448,30 34.921,25 527,05  
1O subsídio dos Secretários Municipais foi fixado pela Lei Municipal n. 1.051/2008 em R$ 2.800,00. Assim, o subsídio 

devido corresponde ao valor fixado em 2008, acrescido das seguintes revisões gerais anuais: 

- 9% - Lei Municipal n. 1.193/2010; 

- 9% - Lei Municipal n. 1.270/2011; 

- 5,09% - Lei Municipal n. 1.355/2012. 
2Proporcional a 22 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
3Proporcional a 21 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
4Proporcional a 8/12 avos. 
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Secretário Municipal 7 (nomeado através da Portaria n. 4.292, de 09/04/2012, e exonerado 

através da Portaria n. 4.590, de 21/12/2012) - fls. 17, 18, 20, 50 a 53, 58 e 59. 

 

Mês/2012 Subsídio Pago – 

R$ 

Subsídio Devido – R$
1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.    

(fl. 16) 

Abril2 2.659,13 2.563,74 95,39 26/04/2012 

Maio 3.626,08 3.496,01 130,07 29/05/2012 

Junho 3.626,08 3.496,01 130,07 28/06/2012 

Julho 3.626,08 3.496,01 130,07 27/07/2012 

Agosto 3.626,08 3.496,01 130,07 30/08/2012 

Setembro 3.626,08 3.496,01 130,07 28/09/2012 

Outubro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/10/2012 

Novembro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/11/2012 

Dezembro3 2.538,26 2.447,21 91,05 21/12/2012 

13
o4 2.719,56 2.330,67 388,89 20/11/2012 

Totais 33.299,51 31.813,69 1.485,82  
1O subsídio dos Secretários Municipais foi fixado pela Lei Municipal n. 1.051/2008 em R$ 2.800,00. Assim, o subsídio 

devido corresponde ao valor fixado em 2008, acrescido das seguintes revisões gerais anuais: 

- 9% - Lei Municipal n. 1.193/2010; 

- 9% - Lei Municipal n. 1.270/2011; 

- 5,09% - Lei Municipal n. 1.355/2012. 
2Proporcional a 22 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
3Proporcional a 21 dias, conforme consta na folha de pagamento. 
4Proporcional a 8/12 avos. 

 

 

Secretário Municipal 8 (nomeado através da Portaria n. 4.319, de 24/04/2012) - fls. 17, 18, 20,  

58 e 59. 

 

Mês/2012 Subsídio Pago – 

R$ 

Subsídio Devido – R$
1 Valor Pago a Maior – 

R$ 

Data Pgto.    

(fl. 16) 

Maio 3.626,08 3.496,01 130,07 29/05/2012 

Junho 3.626,08 3.496,01 130,07 28/06/2012 

Julho 3.626,08 3.496,01 130,07 27/07/2012 

Agosto 3.626,08 3.496,01 130,07 30/08/2012 

Setembro 3.626,08 3.496,01 130,07 28/09/2012 

Outubro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/10/2012 
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Novembro 3.626,08 3.496,01 130,07 30/11/2012 

Dezembro 3.626,08 3.496,01 130,07 21/12/2012 

Totais 29.008,64 27.968,08 1.040,56  
1O subsídio dos Secretários Municipais foi fixado pela Lei Municipal n. 1.051/2008 em R$ 2.800,00. Assim, o subsídio 

devido corresponde ao valor fixado em 2008, acrescido das seguintes revisões gerais anuais: 

- 9% - Lei Municipal n. 1.193/2010; 

- 9% - Lei Municipal n. 1.270/2011; 

- 5,09% - Lei Municipal n. 1.355/2012. 

 

A relação dos servidores encontra-se no “ANEXO AO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA (1.3)” deste Relatório. 

 

Quadro Resumo 

Mês/2012 Subsídios Pagos a Maior (R$) Data do Pagamento 

Março 604,43 29/03/2012 

Abril 1.186,48 26/04/2012 

Maio 1.249,32 29/05/2012 

Junho 1.249,32 28/06/2012 

Julho 1.249,32 27/07/2012 

Agosto 1.249,32 30/08/2012 

Setembro 1.249,32 28/09/2012 

Outubro 1.257,99 30/10/2012 

Novembro 1.249,32 30/11/2012 

Dezembro (-) 598,96 21/12/2012 

13
o
  1.285,60 20/11/2012 

Total 11.231,46  

(fls. 7, 13, 16 a 59). 

 

2. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

2.1. Cargos em Comissão e Funções de Confiança Inconstitucionais – 

Burla à Regra Geral de Ingresso no Serviço Público por Concurso 

 

O artigo 19 da Lei Municipal 1.302, de 17/10/2011, com a redação dada pela 

Lei Municipal n. 1.349, de 06/03/2012, estabeleceu o quadro de cargos em comissão e 

funções gratificadas do Executivo Municipal de Coxilha, restando criados diversos cargos 

e funções de confiança com atribuições que não se compatibilizam com aquelas prescritas 

pelo inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, eis que totalmente dissociadas de 

atividades de chefia, direção e assessoramento (fls. 60 a 70). 
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Dessa forma, foi desatendido também o parágrafo 2

o
 do artigo 4

o
 da Lei 

Municipal n. 590/2002 (Regime Jurídico dos Servidores Municipais), que reproduz o 

mandamento constitucional nos seguintes termos (fls. 71 a 74): 

Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender 

encargos de direção, chefia ou assessoramento, e seu provimento, nos casos, 

condições e percentuais mínimos, será destinado aos servidores de carreira. 

Assim, são inconstitucionais os seguintes cargos em comissão e 

correspondentes funções de confiança (fls. 75 a 89): 

Nome do Cargo em 

Comissão / Função de 

Confiança 

Número de 

Cargos 

Criados 

Atribuições Número de 

Cargos 

/Funções 

Ocupados 

(Posição de 

Dez/2012) 

Assessor de Secretário 08 Executar trabalhos de escritório, compreendidos em rotinas 

pré-estabelecidas que possam ser prontamente aprendidos e 

que requeiram alguma capacidade de julgamento; anotar 

informações rotineiras e expedientes; atender as ligações 

telefônicas destinadas a sua secretaria; auxiliar na elaboração 

de fichários; extrair certidões; obter informações de fontes 

determinadas e fornecer aos interessados, pessoalmente ou por 

telefone; executar serviços de datilografia variados, tais como: 

ofícios, memorandos, cartas, etc.; desenvolver os serviços de 

recebimento e armazenamento de materiais e suprimentos em 

geral, contando-os, medindo-os e identificando-os; auxiliar na 

conferência de cheques, folhas de levantamento, preencher 

fichas, livros, boletins, formulários, quadros demonstrativos, 

guias de andamento de processos, mapa de controle de 

serviços e outros; numerar e carimbar expedientes em geral; 

proceder e orientar as buscas e arquivamento de expedientes 

tais como: processo, fichas, ofícios, memorandos, livros e 

outros documentos, proceder e orientar o arquivamento de 

publicações, jornais, revistas, boletins e outras informações de 

interesse do órgão; assessorar o secretário em todas as tarefas 

para o bom andamento da secretaria e ter conhecimento da 

legislação aplicável, e executar tarefas correlatas. 

07 

Assistente Social 01 Realizar ou organizar estudos e pesquisas no campo de 

assistência social, preparar programas de trabalho referentes 

ao serviço social. Realizar e interpretar pesquisas sociais; 

encaminhar pacientes ao hospital acompanhando o tratamento 

e a recuperação dos mesmos, assistindo os familiares; planejar 

e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de 

sua família, fazer triagem dos casos apresentados para estudo 

ou encaminhamento; orientar nas seleções sócio-econômicas 

para a concessão de bolsa de estudo e ingresso nas colônias de 

férias, selecionar candidatos aos programas e projetos de 

assistência à velhice, a infância abandonada, a cegos, etc; 

orientar investigações sobre a situação moral e financeira de 

pessoas que desejarem receber ou adotar crianças; manter 

contato com a família legítima e a substituta, promover o 

recolhimento de crianças abandonadas, fazer levantamentos 

sócio-econômicos com visitas e planejamento habitacional nas 

comunidades; prestar assistência a condenados por delito ou 

contravenção, bem como as suas respectivas famílias; executar 

outras tarefas correlatas. 

 

01 
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Auxiliar do Controle 

Interno 

02 Auxiliar na avaliação e cumprimento das diretrizes, objetivos 

e metas previstas no Plano plurianual; auxiliar na verificação e 

obtenção das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO; auxiliar na verificação dos limites e 

condições para realização de operações de crédito e inscrição 

em restos a pagar; auxiliar na verificação do limite da despesa 

total com pessoal; auxiliar na verificação das providências 

tomadas para recondução dos montantes das dívidas 

consolidada e mobiliária aos respectivos limites; auxiliar na 

verificação do cumprimento do limite de repasses financeiros 

ao legislativo municipal; auxiliar no controle da execução 

orçamentária; auxiliar na avaliação dos procedimentos 

adotados para a regularização da receita e da despesa pública; 

Auxiliar na verificação periódica das conciliações bancárias e 

da Tesouraria Municipal (caixa); auxiliar na verificação de 

contratos e convênios firmados pelo município com terceiros; 

auxiliar na verificação da correta aplicação das transferências 

voluntárias; auxiliar no controle da destinação de recursos 

para os setores público e privado; auxiliar na verificação da 

escrituração das contas públicas; auxiliar na apreciação do 

relatório de gestão fiscal; auxiliar na avaliação dos resultados 

obtidos pelos administradores na execução dos programas de 

governo e aplicação dos recursos orçamentários; auxiliar na 

orientação dos atos normativos para os Órgãos Setoriais; 

auxiliar na elaboração do regimento interno, a ser baixado por 

Decreto do Executivo; executar outras tarefas correlatas. 

 

02 

Diretor de Serviços 

Ambientais 

01 Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação 

municipal ambiental vigente; fiscalizar os prestadores de 

serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a 

população em geral no que diz respeito às alterações 

ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus atos; 

assessorar na emissão de documentos pertinentes às atividades 

de controle, certidões, declarações; programar e assessorar a 

execução das atividades de controle de arborização; participar 

de projetos de tratamento de dejetos industriais, de 

armazenamento e de reciclagem do lixo, acompanhar nas 

vistorias e pareceres técnicos de processos administrativos 

com vistas ao Licenciamento Ambiental de Atividades de 

impacto local e outras atividades correlatas. 

 

01 

Elaborador de Projetos 01 Projetar, planejar, elaborar e examinar projetos buscando 

recursos Federais e Estaduais; orientar, opinar, supervisionar e 

executar atividades relacionadas com pesquisas, estudos, 

análises, interpretações, planejamento de anteprojetos 

municipais; executar outras atividades correlatas. 

 

 

01 

Encarregado da Rede 

Elétrica dos Sistemas de 

Abastecimento de Água 

01 Executar os serviços elétricos necessários à manutenção do 

funcionamento das bombas de abastecimento nos poços 

artesianos, acompanhando a regularidade desta atividade, 

realizando consertos e reparações necessárias, visando à 

prestação contínua e permanente dos serviços de 

abastecimento de água na sede do município, zona urbana, 

bem como na zona rural. 

 

- 
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Instrutor de Cursos de 

Artesanato, Costuras e 

Trabalhos 

02 Instruir as turmas de mães e adolescentes e outros interessados 

a realizar trabalhos artesanais com qualidade, podendo os 

mesmos serem comercializados, utilizando técnicas de pintura 

em tecido, pintura em madeira, artesanato em jornal, biscuit, 

corte e costura, corte de cabelo, manicure, tricô, crochê, 

bordados, aproveitamentos em retalhos de tecido, bonecas de 

lã, promover oficinas de artesanato na sede e nas comunidades 

do interior do município, realizar trabalhos assistenciais, 

executar outras atividades correlatas. 

02 

Instrutor e 

Acompanhante do Grupo 

de Terceira Idade 

01 Trabalhos com atividades físicas e recreativas com o grupo da 

terceira idade, desenvolvimento da coordenação motora, 

auxiliar na saúde física e mental, acompanhar o grupo nos 

encontros e passeios fora do município, integrar os grupos da 

sede com os do interior; executar outras tarefas correlatas. 

01 

Instrutor e Regente do 

Coral 

01 Classificar vozes, ministrar exercícios de respiração, posição 

postural. Ensinar a usar textos cânticos e a memorizar, motivar 

e despertar sobre a importância cultural do canto e realizar as 

demais tarefas correlatas. 

01 

Médico Veterinário 01 Prestar assistência veterinária aos criadores municipais, no 

sentido de assegurar-lhes, em função de planejamentos 

simples e racionais, uma exploração zootécnica e econômica; 

estimular o desenvolvimento das criações já existentes no 

município, bem como a implantação daquelas 

economicamente mais aconselháveis; instruir os criadores 

sobre problemas de técnicas pastoris, especialmente o de 

seleção, alimentação e de defesa sanitária; prestar orientação 

tecnológica no sentido do aproveitamento industrial dos 

excedentes da produção; realizar exames diagnósticos e 

aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinárias; 

atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal; 

fazer vacinação antirrábica em animais e orientar a profilaxia 

da raiva; realizar os serviços de inseminação artificial; 

executar outras tarefas correlatas. 

01 

Motorista do Conselho 

Tutelar 

01 Dirigir automóveis ou similares para transporte de 

Conselheiros Tutelares; zelar pela limpeza e manutenção dos 

veículos, fazendo pequenos reparos de emergência, preencher 

mapas e formulários sobre a utilização diária do veículo; 

verificar diariamente as condições do veículos antes da sua 

utilização, observando a regularidade dos itens de segurança e 

equipamentos de uso obrigatório dos veículos conforme 

regulamenta o Código Nacional de Trânsito; desempenhar as 

demais tarefas correlatas. 

01 

Percebe-se, pois, que os cargos possuem atribuições técnicas, burocráticas ou 

operacionais, típicas de cargos efetivos que devem ser providos por concurso público, 

conforme determinado pelo inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, caracterizando-

se burla a essa regra geral de ingresso no serviço público. 

Cabe ressaltar a reincidência da inconformidade em questão, uma vez que  

apontamento de mesma natureza constou nos relatórios de auditoria referentes aos 

exercícios de 2007, 2009 e 2011, Processos n. 6812-0200/07-3, 1571-0200/09-7 e 525-

0200/11-3, respectivamente. No âmbito do primeiro, a Primeira Câmara deste Tribunal 

advertiu o atual Administrador para que evitasse a reincidência da falha (Sessão de 

07/10/2008). No segundo, houve decisão do Tribunal Pleno (Sessão de 21/09/2011) por 

negar a executoriedade parcial à Lei Municipal n. 972/2007, que estabelecia o quadro de 

cargos em comissão anteriormente à edição da Lei Municipal n. 1.302/2011, embora com 

recurso de reconsideração pendente de julgamento (Processo n. 1566-0200/12-9). 
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Não obstante as decisões desta Corte de Contas, a Administração Municipal 

definiu novo quadro de cargos em comissão através da Lei Municipal n. 1.302/2011, 

atualmente com a redação alterada pela LM n. 1.349/2012, ora questionado, com diversos 

cargos flagrantemente inconstitucionais (fls. 60 a 70, 75 a 85). 

Assim, diante da inconstitucionalidade parcial da norma local frente ao 

disposto no inciso V do artigo 37 da Carta Federal, que prevê a destinação dos cargos em 

comissão e funções de confiança exclusivamente para o exercício de atribuições de chefia, 

direção e assessoramento, sugere-se que também seja negada executoriedade, em parte, ao 

artigo 19 da Lei Municipal n. 1.302/2011, agora com a redação dada pela Lei n. 

1.349/2012, no que tange à criação dos cargos mencionados no quadro acima. 

Registra-se que tal sugestão de negativa de executoriedade da lei local foi 

realizada também no relatório do Processo n. 525-0200/11-3 (sem julgamento até o 

momento da presente auditoria). Ocorre que, posteriormente, a Lei Municipal n. 

1.349/2012 deu nova redação ao artigo 19 da Lei n. 1.302/2011, motivo pelo qual torna-se 

a referir a necessidade de negativa de executoriedade da norma (fls. 60 a 70). 

(fls. 60 a 89). 

 

2.2. Serviço Extraordinário – Pagamento Irregular para Servidores 

Detentores de Funções de Confiança 

 

Durante o ano de 2012, o Executivo Municipal de Coxilha pagou valores a 

título de horas extras, com acréscimo de 50%, a servidores públicos designados para o 

exercício de funções de confiança. 

A Lei Municipal n. 590/2002 (Regime Jurídico dos Servidores Municipais), ao 

tratar da prestação e remuneração das horas extras, prevê, no artigo 59, que o exercício de 

cargo em comissão ou de função gratificada, não sujeito ao controle de ponto, exclui a 

remuneração por serviço extraordinário (fls. 71 a 73). 

Em consequência, a Auditada vem entendendo cabível o pagamento de horas 

extras para os servidores com funções gratificadas que possuem controle de frequência. 

Todavia, a natureza das funções de confiança é incompatível com o controle de 

ponto e, portanto, com o pagamento de horas extras. Aliás, a própria Lei Municipal n. 

1.302/2011, que instituiu o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Órgão 

auditado, ao estabelecer, nos seus anexos, o horário de trabalho de tais cargos e funções, 

previu tão somente o seguinte: “à disposição do Prefeito Municipal”. Assim, não há carga 

horária de trabalho definida para tais funções, e, por consequência, possibilidade de 

pagamento por serviço extraordinário prestado (fls. 77, 85, 90 a 92). 

Conforme previsto pelo inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, os 

cargos em comissão e as funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de chefia, 

direção e assessoramento, excluindo-se o cumprimento de carga horária controlável em 

razão de ser a confiança o elemento que autoriza a nomeação. 
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Esse é o entendimento desta Corte de Contas, externado na decisão proferida 

por unanimidade pelo Tribunal Pleno no Processo de Contas n. 9160-0200/08-0 do 

Executivo Municipal de Caiçara, exercício de 2008, em Sessão de 02/03/2011. Transcreve-

se, a seguir, parte do Voto proferido pelo Conselheiro-Relator Cezar Miola: 

(...) 

A propósito, como já me manifestei em outras oportunidades, inclusive no 

Parecer MPC n. 1033/2007 (citado no Parecer MPC n. 9449/2010 – fls. 1154 a 

1167), quando Procurador-Geral daquele Órgão, entendo, no que diz com o 

pagamento de horas extraordinárias, como assentado pacificamente na doutrina e na 

jurisprudência, inclusive desta Corte, que o desempenho em cargos ou funções de 

confiança (CCs e FGs), destinados apenas a direção, chefia e assessoramento, 

pressupõe dedicação sob condições de trabalho especialíssimas, as quais não se 

coadunam com controles de ponto ou limitação de jornada, sendo característica 

imanente dessa espécie de atuação - de livre recrutamento, justificada estritamente 

pelo caráter da fidúcia - a desvinculação a regimes de horário predefinidos. 

(...) 

Dessa forma, resta impossibilitada a percepção de horas extraordinárias pelos 

servidores comissionados, bem como pelos efetivos designados para o desempenho de 

funções de confiança, uma vez que, nos termos do art. 37, inciso V, da Constituição 

Federal, as funções gratificadas possuem as mesmas finalidades dos cargos em comissão e, 

tal como estes, baseiam-se em vínculo de confiança entre o Administrador e o servidor 

designado. 

Reitera-se que, a legislação local não definiu carga horária de trabalho para tais 

cargos e funções, resumindo-se a definir que os mesmos ficam “à disposição do Prefeito 

Municipal” (fls. 77, 85, 90 a 92). 

A seguir, relacionam-se os valores das horas extraordinárias pagas 

indevidamente aos servidores designados para o exercício de funções de confiança: 

 

Servidor 1 (FG de Chefe de Turma até 15/12/2012) – fls. 93 a 98 

 

Mês/2012 Valor das Horas Extras Pagas - R$ 

Janeiro 6,68 

Fevereiro 122,29 

Março 7,28 

Abril 82,53 

Junho 54,63 

Outubro 182,10 

Novembro 50,99 

13
o
  45,98 

Total 552,48 
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Servidor 2 (FG de Auxiliar do Controle Interno até 15/12/2012) – fls. 99 a 104 

Mês/2012 Valor das Horas Extras Pagas - R$ 

Janeiro 280,66 

Fevereiro 53,46 

Março 437,04 

Abril 437,04 

Maio 437,04 

Junho 437,04 

Julho 437,04 

Agosto 437,04 

Setembro 305,93 

Outubro 393,33 

Novembro 320,49 

13
o
  381,19 

Total 4.357,30 

 

Servidor 3 (FG de Chefe de Seção de Máquinas e Equipamentos Rodoviários até 

15/12/2012) – fls. 105 a 109 

Mês/2012 Valor das Horas Extras Pagas - R$ 

Maio 40,67 

Junho 22,94 

Julho 7,65 

Agosto 38,23 

Setembro 61,16 

Outubro 22,94 

Novembro 38,23 

13
o
  19,36 

Total 251,18 

 

Servidor 4 (FG de Chefe de Turma até 30/06/2012 e FG de Motorista do Conselho 

Tutelar no período de 01/07/2012 a 15/12/2012) – fls. 110 a 117 

Mês/2012 Valor das Horas Extras Pagas - R$ 

Janeiro 440,71 

Fevereiro 413,54 

Março 480,38 

Maio 480,38 

Junho 480,38 

Julho 480,38 

Agosto 480,38 

Outubro 480,38 

Novembro 480,38 

13
o
  409,15 

Total 4.626,06 
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Servidor 5 (FG de Motorista do Conselho Tutelar até 05/04/2012) – fls. 118 a 120 

Mês/2012 Valor das Horas Extras Pagas - R$ 

Janeiro 420,83 

Fevereiro 420,83 

Março 458,71 

Total 1.300,37 

 

Servidor 6 (FG de Coordenador de Serviços Rodoviários até 15/12/2012) – fls. 121 a 

126 

Mês/2012 Valor das Horas Extras Pagas - R$ 

Março 201,07 

Abril 42,05 

Maio 41,13 

Junho 229,35 

Julho 22,94 

Agosto 120,26 

Setembro 38,23 

Outubro 22,94 

Novembro 38,23 

13
o
  71,80 

Total 828,00 

 

A relação dos servidores encontra-se no “ANEXO AO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA (2.2)” deste Relatório. 

 

Quadro Resumo 

Mês/2012 Valor das Horas 

Extraordinárias (R$) 

Data do Pagamento  

(fl. 16) 

Janeiro 1.148,88 26/01/2012 

Fevereiro 1.010,12 28/02/2012 

Março 1.584,48 29/03/2012 

Abril 561,62 26/04/2012 

Maio 999,22 29/05/2012 

Junho 1.224,34 28/06/2012 

Julho 948,01 27/07/2012 

Agosto 1.075,91 30/08/2012 

Setembro 405,32 28/09/2012 

Outubro 1.101,69 30/10/2012 

Novembro 928,32 30/11/2012 

13
o
  927,48 20/11/2012 

Total 11.915,39  
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Portanto, em razão dos fundamentos anteriormente expostos, entende-se que os 

valores pagos a título de horas extraordinárias, no montante de R$ 11.915,39, são passíveis 

de restituição ao Erário. 

Por fim, cabe referir que idêntica inconformidade foi apontada no relatório de 

auditoria referente ao exercício de 2011, Processo n. 525-0200/11-3. 

(fls. 16, 71 a 73, 77, 85, 90 a 126). 

 

2.3. Adicional Noturno Calculado Incorretamente – Pagamentos Indevidos 

 

A exemplo do apontamento constante no relatório do Processo n. 525-0200/11-

3, exercício de 2011, constatou-se que o adicional noturno devido aos servidores ocupantes 

do cargo de Vigia não foi corretamente calculado, ocasionando pagamentos a maior. 

A Lei Municipal n. 590/2002 (Regime Jurídico dos Servidores), ao tratar da 

vantagem, assim dispõe (fl. 74): 

Art. 92 – O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 

20% sobre o vencimento do cargo. 

§ 1
o
 – Considera-se trabalho noturno, para efeito deste artigo, o executado 

entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte. 

§ 2
o
 – Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos 

e noturnos, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno. 

Dessa forma, de acordo com a lei local, somente tem direito a perceber a 

vantagem de forma integral o servidor que cumprir toda carga horária de trabalho em 

horário noturno (das 22h às 05h), caso contrário, o pagamento deve ser proporcional.  

Durante parte do ano de 2012, os servidores detentores do cargo de Vigia 

cumpriram jornada de trabalho em horários mistos de 12 horas, sendo parte diurno e parte 

noturno, percebendo, todavia, o adicional noturno de forma integral (fls. 127 a 141). 

Os servidores trabalharam entre as 18 ou 19 horas de um dia e 06 ou 07 horas 

do dia seguinte. Assim, para cada 12 horas trabalhadas, somente 7 horas são noturnas (fls. 

127 a 131, 135 a 141). 

Além disso, verificou-se também que o adicional de 20% incidiu sobre base 

diferente do vencimento do cargo (padrão 03, classe A), conforme previsto no caput do 

artigo 92 da Lei Municipal n. 590/2002 (fl. 74). 

Portanto, sujeitam-se a ressarcimento ao erário os valores pagos a maior no 

montante de R$ 1.647,44, conforme a seguir demonstrado: 

 

Servidor 1 (fls. 16, 127 a 134) 

Mês/2012 Adic. Not. Pago R$ Adic. Not. Devido R$
1 

Diferença  R$ Data Pgto. 

Maio 191,52 87,55 103,97 29/05/2012 

Junho 193,17 87,55 105,62 28/06/2012 
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Julho 193,17 87,55 105,62 27/07/2012 

Agosto  203,50 87,55 115,95 30/08/2012 

Setembro 203,50 87,55 115,95 28/09/2012 

Outubro 203,50 87,55 115,95 30/10/2012 

Novembro 203,50 87,55 115,95 30/11/2012 

Dezembro 203,50 87,55 115,95 21/12/2012 

Totais 1.595,36 700,40 894,96  
1 Cálculo do Adicional Noturno Devido: vencimento do cargo (R$ 750,47 a partir de março/2012) x 20%  12 horas x 7 

horas (fls. 19, 63 a 65 e 69) 

 

Servidor 2 (fls. 16, 135 a 141) 

Mês/2012 Adic. Not. Pago R$ Adic. Not. Devido R$
1 

Diferença  R$ Data Pgto. 

Maio 181,61 87,55 94,06 29/05/2012 

Junho 181,61 87,55 94,06 28/06/2012 

Julho 181,61 87,55 94,06 27/07/2012 

Agosto  181,61 87,55 94,06 30/08/2012 

Setembro 181,61 87,55 94,06 28/09/2012 

Outubro 181,61 87,55 94,06 30/10/2012 

Novembro 181,61 87,55 94,06 30/11/2012 

Dezembro 181,61 87,55 94,06 21/12/2012 

Totais 1.452,88 700,40 752,48  
1Cálculo do Adicional Noturno Devido: vencimento do cargo (R$ 750,47 a partir de março/2012) x 20%  12 horas x 7 

horas (fls. 19, 63 a 65 e 69). 

 

 

A relação dos servidores encontra-se no “ANEXO AO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA (2.3)” deste Relatório. 

(fls. 16, 19, 63 a 65, 69, 74, 127 a 141). 

 

3. RECEITAS 

 

3.1. Prestação de Serviço Público 

 

3.1.1. NÃO COBRANÇA DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL 

 

Manteve-se a inconformidade já apontada nos relatórios de auditoria referentes 

aos exercícios de 2009 e 2011, no que diz com a ausência de aferição do consumo de água 

pelos usuários para viabilizar a correta cobrança da respectiva taxa. 

Durante o exercício de 2012, a cobrança da taxa pela prestação do serviço de 

fornecimento de água potável à população do Município continuou sendo regulada pela Lei 

n. 1.142/2009 (fls. 142 a 144). 
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A norma local estabeleceu taxas básicas residenciais e comerciais (artigo 3

o
) 

para consumo não excedente a 10 metros cúbicos, com previsão de cobrança de um valor 

pelo excesso para cada metro cúbico consumido (artigo 4
o
) – fl. 142. 

Para viabilizar a cobrança, os artigos 6
o
 e 7

o
 da Lei Municipal n. 1.142/2009 

autorizam o Poder Executivo a instalar hidrômetros em cada unidade residencial e 

comercial servida com abastecimento de água no Município, obrigando os consumidores a 

permitirem a instalação, manutenção dos equipamentos, aferição da qualidade e leitura 

mensal (fls. 142 a 144). 

Todavia, observou-se que, durante o exercício de 2012, não foram realizadas 

medições de consumo, tendo sido efetuada a cobrança da taxa básica de todos os 

consumidores (fls. 145 a 148), muito embora, nos termos da informação prestada pela 

Secretaria da Agricultura, ainda em março de 2011, quando da auditoria relativa às contas 

do exercício de 2011, foram instalados aproximadamente 195 hidrômetros nos anos de 

2009 a 2011 (fl. 149). 

Assim, mesmo tendo condições de apurar o consumo de água dos usuários, já 

que fez a instalação dos medidores, a Administração Municipal não efetuou as medições. 

Dessa forma, o Órgão deixa de cobrar os valores devidos estabelecidos em Lei 

para consumo excedente a 10 metros cúbicos e, ao mesmo tempo, não contribui para o uso 

racional dos seus recursos hídricos.  

Por fim, cabe referir que, no âmbito do Processo n. 1571-0200/09-7 (exercício 

de 2009), houve decisão do Tribunal Pleno desta Corte de Contas (Sessão de 21/09/2011) 

pela imposição de multa e cientificação à Origem para que promovesse o saneamento da 

falha. 

(fls. 142 a 149). 

 

3.2. ITBI – Ausência de Efetiva Avaliação Fiscal dos Imóveis 

 

A exemplo do apontamento constante no relatório de auditoria anterior 

referente ao exercício de 2011, Processo n. 525-0200/11-3, verificou-se que, durante o ano 

de 2012, o Órgão deixou de apurar o real valor dos imóveis, com vistas à definição da base 

de cálculo do Imposto sobre a Transmissão, Inter Vivos, de Bens Imóveis por Ato Oneroso. 

Ao tratar da base de cálculo do imposto em questão, a Lei Municipal n. 

290/1997 de Coxilha, estabelece (fls. 150, 155 a 157): 

Art. 47 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel objeto da 

transmissão ou da cessão de direitos reais a ele relativos, no momento da avaliação 

fiscal. 

§ 1
o
 – Na avaliação fiscal dos bens imóveis ou dos direitos reais a eles 

relativos, poderão ser considerados, dentre outros elementos, os valores 

correspondentes das transações de bens da mesma natureza no mercado imobiliário, 

valores de cadastro, declaração do contribuinte na guia de imposto, características 

do imóvel como forma, dimensões, tipo, utilização, localização, estado de 
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conservação, custo unitário de construção, infra-estrutura urbana, e valores das 

áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes. 

§ 2
o
 – A avaliação prevalecerá pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 

em que tiver sido realizada, findos os quais, sem o pagamento do imposto, deverá ser 

feita nova avaliação. 

Percebe-se, pois, que a legislação prevê que poderão ser considerados diversos 

fatores visando à realização de uma avaliação fiscal que estabeleça o real valor de mercado 

dos imóveis, que prevalece pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Todavia, questionada acerca dos parâmetros utilizados para a realização das 

avaliações fiscais dos imóveis transmitidos durante o período examinado, o Órgão 

informou que, com relação aos imóveis urbanos, a avaliação está ocorrendo de acordo com 

a Planta de Valores do IPTU e, com relação aos imóveis rurais, com base nos valores 

estabelecidos pelo Decreto Municipal n. 701/2006 (fls. 145 a 148, 158 a 161). 

No que diz com os imóveis urbanos, a adoção da planta de valores do IPTU 

como único parâmetro para as avaliações fiscais destinadas à incidência do ITBI 

impossibilita uma avaliação correta dos imóveis, uma vez que o IPTU tem base de cálculo 

muito mais ampla e estável do que o tributo que incide sobre transações imobiliárias, que 

possui base de cálculo variável de acordo com o mercado imobiliário existente no 

momento em que transacionado o imóvel. 

No que tange aos imóveis rurais, a fixação de valores em Decreto Municipal de 

2006 também inviabiliza a realização de uma efetiva avaliação fiscal. Muito embora os 

valores tenham sido fixados em UFM (Unidade Fiscal Municipal), atualizada 

monetariamente a cada ano, somente é possível a apuração do valor venal dos imóveis 

mediante investigação realizada no momento da transação imobiliária.  

Ao tratar da receita pública, o artigo 11 da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal) apregoa que “constituem requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 

tributos da competência constitucional do ente da Federação”.  

Sendo assim, deixando de investigar o efetivo valor dos imóveis para efeitos de 

base de cálculo do imposto em questão, o Município não está aplicando a legislação local 

na forma prevista e, por consequência, inobserva a Lei de Responsabilidade Fiscal no que 

diz com a efetiva arrecadação de tributo de sua competência. 

(fls. 145 a 148, 150, 155 a 161). 

 

3.3. IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

3.3.1. CONCESSÃO DE DESCONTO SEM LEI AUTORIZADORA 

Através do Decreto n. 1.165, de 04/04/2012, o Gestor Municipal estabeleceu o 

calendário para pagamento do IPTU de 2012, concedendo, conforme artigo 2º, um 

desconto de 20% sobre o valor do imposto para os contribuintes que o quitassem em 

parcela única até 15/05/2012 (fls. 162 e 163). 
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Questionada acerca da previsão legal para tal concessão (Requisição de 

Documentos e Informações n. 01/2013), o Secretário Municipal da Fazenda informou que 

o desconto ocorreu com fundamento somente no Decreto já mencionado (fls. 145 a 148). 

Dessa forma, houve redução de tributo com infringência ao princípio da 

legalidade. Nos termos do inciso I do artigo 150 da Constituição Federal, é vedada a 

exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Por consequência, a concessão 

de desconto no valor de tributo também só pode ocorrer através de lei. 

A respeito, o inciso II do artigo 97 do Código Tributário Nacional (Lei n. 

5.172/1966) prevê, expressamente, que somente a lei pode estabelecer a majoração ou a 

redução de tributos. 

Uma vez criado por lei, a cobrança do IPTU é atividade administrativa 

plenamente vinculada (artigo 3
o
 do CTN), ou seja, não há margem de liberdade para o 

Administrador Municipal cobrar mais ou menos, mas sim exatamente aquilo que foi 

definido em lei. 

Portanto, muito embora o desconto em questão venha sendo concedido nos 

últimos anos, carece de base legal o ato da Administração Municipal. 

Sendo assim, considerando que o montante arrecadado em parcela única, ou 

seja, com incidência do desconto, correspondeu a R$ 22.273,12, sujeita-se a ressarcimento 

ao erário o montante proporcional de R$ 5.568,28, referente ao desconto de 20% 

concedido sem fundamento legal para os contribuintes que quitaram o IPTU em parcela 

única até 15/05/2012 (fls. 145 a 148, 164 a 169). 

Registra-se que idêntica inconformidade foi abordada no relatório do Processo 

n. 525-0200/11-3, referente ao exercício de 2011. 

(fls. 145 a 148, 162 a 169). 

 

3.3.2. PLANTA DE VALORES E CADASTRO DOS IMÓVEIS 

DESATUALIZADOS 

 

Nos termos da informação prestada pela Administração Municipal, em resposta 

à Requisição de Documentos e Informações n. 01/2013 (item 1), desde a edição do Código 

Tributário Municipal, Lei n. 290/1997, não houve qualquer revisão dos valores dos 

terrenos e das construções para efeitos de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, bem como qualquer recadastramento 

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

cadastro (fls. 145 a 148). 

Assim, posteriormente à fixação da Planta de Valores pelos anexos da Lei 

Municipal n. 290/1997 (fls. 158 a 160), somente ocorreu atualização monetária em 

decorrência da alteração do valor da Unidade Fiscal Municipal, desconsiderando-se o 

aumento do valor real dos imóveis, bem como as edificações ocorridas e não informadas à 

fazenda pública. 
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Consequentemente, o valor venal dos imóveis, base de cálculo do imposto, não 

reflete a situação atual e a realidade do mercado imobiliário local, ocasionando perda de 

receita própria municipal. 

A presente inconformidade foi também abordada no relatório de auditoria 

anterior, exercício de 2011, Processo n. 525-0200/11-3. Na oportunidade, a equipe de 

auditoria, a título exemplificativo, comparou o valor da avaliação de imóvel que o 

Município desapropriou, em setembro de 2011, com o seu valor venal, utilizado até então 

como base de cálculo do IPTU, apurando uma diferença de 1.334,43% (fls. 170 a 184). 

Para fins de cadastro do IPTU, o valor venal do imóvel correspondia a R$ 4,88 

por metro quadrado, enquanto que a avaliação realizada para fins de desapropriação foi de 

R$ 70,00. 

Assim, não está sendo atendido o disposto no artigo 11 da Lei Complementar 

n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Compete, pois, ao Prefeito Municipal, nos termos do que dispõe o inciso XIX 

do artigo 54 da Lei Orgânica do Município (fl. 6), a adoção de providências no sentido de 

atualizar a planta de valores dos terrenos e das construções, bem como recadastrar os 

imóveis, com vistas à correta apuração da base de cálculo do IPTU. 

(fls. 6, 145 a 148, 158 a 160, 170 a 184). 

 

3.3.3. DEFICIÊNCIAS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 

 

Em exame amostral realizado, verificou-se divergências nos valores venais dos 

imóveis, base de cálculo do IPTU. 

Comparando-se a planta de valores estabelecida pelos anexos da Lei Municipal 

n. 290/1997 (Código Tributário do Município), que definiu valores em UFM (Unidades 

Fiscais Municipais) por metro quadrado dos imóveis, com os valores venais constantes nos 

cadastros dos imóveis, verificou-se significativas diferenças, conforme a seguir 

demonstrado exemplificativamente (fls. 151 a 153, 158 a 160, 185 a 194): 

 

1) Imóvel 205 – Terreno com prédio em alvenaria (741,35 m
2
 de área do terreno e 

326,7 m
2
 de área edificada) – fls. 185 e 186 

 

Divisão 

Fiscal1 
Valor Venal do 

Terreno Constante no 

Cadastro 

Valor Venal da 

Edificação Constante 

no Cadastro 

Valor Venal do Terreno 

de Acordo com a Planta 

de Valores2 

Valor Venal da Edificação 

de Acordo com a Planta 

de Valores3 

1
a
 R$ 14.796,00 R$ 38.133,35 R$ 27.675,67 R$ 92.723,51 

1Terreno em rua central asfaltada (§3o do art. 5o da LM 290/97). 
215 UFM´s por m2. Assim: 15 x R$ 2,488763 (valor da UFM em 2012) x 741,35 (conforme Anexo da LM 290/97). 
3Edificação em alvenaria, padrão médio, com 25 anos. Assim: 114,04 UFM´s x 2,488763 x 326,7 (conforme Anexo da 

LM 290/97). 
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2) Imóvel 474 – Terreno (394,63 m

2
 de área) – fls. 187 e 188 

Divisão Fiscal1 Valor Venal do Terreno Constante no Cadastro Valor Venal do Terreno de Acordo com a 

Planta de Valores2 

1
a
 R$ 12.359,39 R$ 14.732,11 

1Terreno em rua central asfaltada (§3o do art. 5o da LM 290/97). 
215 UFM´s por m2. Assim: 15 x R$ 2,488763 (valor da UFM em 2012) x 394,63 (conforme Anexo da LM 290/97). 

 

3) Imóvel 521 – Terreno com prédio em alvenaria (448,99 m
2
 de área do terreno e 160 

m
2
 de área edificada) – fls. 189 e 190 

Divisão 

Fiscal1 
Valor Venal do 

Terreno Constante no 

Cadastro 

Valor Venal da 

Edificação Constante 

no Cadastro 

Valor Venal do Terreno 

de Acordo com a Planta 

de Valores2 

Valor Venal da Edificação 

de Acordo com a Planta 

de Valores3 

1
a
 R$ 13.469,56 R$ 10.772,79 R$ 16.761,45 R$ 97.802,41 

1Terreno em rua central asfaltada (§3o do art. 5o da LM 290/97). 
215 UFM´s por m2. Assim: 15 x R$ 2,488763 (valor da UFM em 2012) x 448,99 (conforme Anexo da LM 290/97). 
3Edificação em alvenaria, padrão alto, com 13 anos. Assim: 245,61 UFM´s x 2,488763 x 160 (conforme Anexo da LM 

290/97). 

 

4) Imóvel 645 – Terreno com prédio em alvenaria (455 m
2
 de área do terreno e 131,41 

m
2
 de área edificada) – fls. 191 e 192 

Divisão 

Fiscal1 
Valor Venal do 

Terreno Constante no 

Cadastro 

Valor Venal da 

Edificação Constante 

no Cadastro 

Valor Venal do Terreno 

de Acordo com a Planta 

de Valores2 

Valor Venal da Edificação 

de Acordo com a Planta 

de Valores3 

1
a
 R$ 0,00 R$ 60.670,74 R$ 16.985,81 R$ 80.326,34 

1Terreno em rua central asfaltada (§3o do art. 5o da LM 290/97). 
215 UFM´s por m2. Assim: 15 x R$ 2,488763 (valor da UFM em 2012) x 455 (conforme Anexo da LM 290/97). 
3Edificação em alvenaria, padrão alto, com 16 anos. Assim: 245,61 UFM´s x 2,488763 x 131,41 (conforme Anexo da LM 

290/97). 

Portanto, considerando-se que a equipe de auditoria, em exame amostral, 

constatou diversas situações em que a base de cálculo dos imóveis foi apurada 

incorretamente para fins de incidência do IPTU do ano de 2012, conforme exemplos 

citados anteriormente, faz-se necessário uma revisão de todos os cadastros dos imóveis, 

com vistas à apuração correta dos valores venais de acordo com o previsto na Lei 

Municipal n. 290/1997 (Código Tributário do Município), uma vez que a impropriedade 

está ocasionando perda de receita própria municipal. 

(fls. 151 a 153, 158 a 160, 185 a 194). 

 

3.4. Concessão de Isenção de ISS com Base em Lei Inconstitucional 

Através do Decreto n. 1.183, de 13/08/2012, a Administração Municipal 

concedeu isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) à empresa 

Sementes Webber Ltda., para o período de 01/01/2012 a 31/12/2022, referentemente aos 

serviços de beneficiamento de sementes, isenção essa prevista na Lei Municipal n. 

1.334/2011, o que está vedado constitucionalmente até que lei complementar regule a 

questão (fls. 195 e 196). 
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O artigo 156 da Constituição Federal atribuiu competência tributária para os 

Municípios instituírem o ISS. Porém, em seu parágrafo 3
o
, inciso III, com a redação 

determinada pela Emenda Constitucional n. 37/2002, restou estabelecido que cabe à lei 

complementar “regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios 

fiscais serão concedidos e revogados”. 

Por sua vez, os incisos I e II do artigo 88 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 37/2002, 

prevêem que, enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I a III do 

parágrafo 3
o
 do artigo 156 da Carta Federal, o ISS terá alíquota mínima de 2% e não será 

objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou 

indiretamente, na redução da alíquota mínima. 

Portanto, considerando-se que tal lei complementar não foi editada (a Lei 

Complementar n. 116/2003 não trata da matéria), os Municípios estão constitucionalmente 

proibidos de conceder isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

Percebe-se, pois, a nítida intenção do legislador constituinte de evitar a “guerra 

fiscal” entre os Municípios, vedando a isenção de ISS até que lei complementar 

regulamente as condições em que a mesma pode ocorrer. 

Quanto à concessão de benefícios fiscais relativos ao ISS, este Egrégio 

Tribunal já firmou posicionamento, materializado na Informação n. 007/2008, acolhida, à 

unanimidade, pelo Tribunal Pleno, em sessão do dia 07/05/2008, da qual se traz à colação a 

seguinte conclusão: 

(...) 

5. Frente a todo o exposto, concluímos que: 

(...) 

c) tendo em conta que lei complementar federal ainda não disciplinou acerca 

da alíquota mínima do ISS, bem como não regulou "a forma e as condições como 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados", a teor do que 

preceitua o inciso II do art. 88 do ADCT da Lei Maior, (8) a concessão da isenção em 

tela não poderá ter como resultado, "direta ou indiretamente" a "redução da 

alíquota mínima" de 2% "estabelecida no inciso I". 

(...)         (grifamos) 

 

Cabe ressaltar que a flagrante inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 

1.334/2011 foi objeto de apontamento no relatório de auditoria referente ao exercício de 

2011, Processo n. 525-0200/11-3, sugerindo-se que esta Corte de Contas negue sua 

executoriedade, ainda sem decisão até o momento da feitura do presente relatório. 

Assim, acaso decidido pela negativa de executoriedade da LM n. 1334/2011, 

entende-se que compete a este Tribunal a determinação para que o Órgão anule os efeitos 

do Decreto n. 1.183/2012, uma vez que expedido com fundamento em lei inconstitucional 

(fls. 195 e 196). 

(fls. 195 e 196). 
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4. DESPESAS 

 

4.1. Fracionamento de Despesas para Afastar o Necessário Processo 

Licitatório 

 

Sabe-se que, além de colocar todos os fornecedores em igualdade de 

condições, princípio da isonomia, a licitação visa a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração dentre aquelas apresentadas no artigo 3º da Lei de Licitações. 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, determina que, 

ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

sejam contratados mediante licitação, assegurando igualdade de condições aos 

concorrentes. 

Também a Lei Federal n. 8.666/1993, em seu artigo 2º, estabelece que as obras, 

serviços e compras da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas naquele 

diploma legal. 

Ainda, tratando-se de atividade orçamentária específica, fica evidente que as 

compras precisam ser programadas e planejadas dentro dos princípios licitatórios. 

Não obstante tais regramentos, constatou-se que os mesmos não foram 

seguidos pela Auditada, haja vista que aquisições, com o mesmo objeto, foram realizadas 

de forma fracionada, de modo que valores despendidos ultrapassaram àquele estabelecido 

para dispensa de licitação (R$ 8.000,00, artigo 24, II, da Lei Federal n. 8.666/93). 

- Na Aquisição de  Materiais de Construção para Distribuição 

Gratuita/Auxílios 

Com a compra de materiais de construção, basicamente telhas de fibrocimento, 

madeira, areia, tijolos, cimento, brita e pagamento de mão de obra, a Auditada realizou, no 

exercício de 2012, despesas, sem processo licitatório, no valor de R$ 310.211,98            

(R$ 510.020,23 – R$ 199.808,25 licitadas) – Projeto 1.018 – Construção de Casas 

Populares e Auxílios p/ Construção ou Reforma, elemento de despesa 339048010000 – 

Auxílios a Pessoas Físicas (fls. 197 a 225). 

Para fins de exemplificação, relaciona-se algumas despesas realizadas de forma 

fracionada, somente com aquisições de materiais de construção (fls. 226 a 235): 

NE Data Valor R$ 

1446 29/02/12 5.500,00 

2333 09/04/12 1.806,60 

2684 24/04/12 4.914,00 

2679 24/04/12 4.761,20 

3014 08/05/12 1.626,60 

3544
 

31/05/12 5.276,40 

3658 31/05/12 1.870,00 
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- Na Aquisição de Materiais para a Manutenção de Redes de Água e 

Iluminação Pública 

Com a compra de materiais para a construção/manutenção de redes d'água a 

Administração Municipal realizou, no exercício de 2012, despesas, sem processo 

licitatório, no valor de R$ 28.948,96 – Atividade 2.020 (fl. 236), sendo que o valor de      

R$ 22.730,48, somente com a empresa GM Material Elétrico de Helena Oliveira Machado 

(fls. 237 a 240). 

(fls. 197 a 240). 

 

4.2. Concessão de Auxílio 

 

4.2.1. FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA – DESVIO DE FINALIDADE; INOBSERVÂNCIA DA 

LEGISLAÇÃO LOCAL 

 

Com base na LM n. 388/99, com redação alterada pela LM n. 532/2002, o 

Executivo concedeu auxílios para pagamento de mão de obra para a construção de 

residências, em valores estabelecidos, no período sob exame, na LM n. 1.198/2010 (fls. 

241 a 248). 

Destaca-se, adiante, excertos da LM n. 388/99, com a redação pela LM n. 

532/2002, sobre a concessão do benefício: 

Art. 1° - Fica instituído O Programa de Concessão de Direito Real de Uso 

sobre Terrenos Municipais e Fornecimento de Auxílio para Despesas com Mão-de-

Obra, destinado a atender famílias de baixa renda, que forem construir suas casas de 

moradia... 

Art. 2° - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder para cada 

uma das famílias que forem construir suas casas de moradia (...) um auxílio 

destinado unicamente para pagamento de mão-de-obra que se fizer necessária para 

as construções.  

Dentre os Processos de Concessão de Auxílios protocolados em 2011, destaca-

se: Processo n. 250/2011, em favor de Eliser Antonio Cosatti, e Processo n. 903/2011, em 

favor de Marilene Rauta (fls. 249 a 271). 

Pela análise dos citados processos constatou-se o que segue: 

O auxílio concedido em favor do Sr. Eliser Antonio Cosatti, no valor de         

R$ 2.800,00, repassado em duas parcelas iguais em 24/04/2012 e 10/05/2012 (fls. 257 e 

259), foi solicitado apenas em 10/03/2011 (fl. 250), quando já havia sido totalmente 

edificada a residência, sendo que a concessão do habite-se deu-se em 24/03/2011 (fl. 261). 

Também o parecer da assistente social (fl. 252), a análise da comissão avaliadora (fls. 254 

e 255) e os laudos técnicos de medições elaborados pelo Supervisor de Engenharia (fls. 

258 e 260) contemplam datas posteriores à efetiva edificação da residência. 



  
Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

 
620 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ST-01.17.01 33 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Erechim   

 

 
Já o auxilio de R$ 1.200,00, concedido à Sra. Marilene Rauta, foi para 

pagamento de mão de obra para execução de reforma em sanitário de sua residência, 

porém, verificou-se que a mesma requereu auxílio para aquisição de material de construção 

(fls. 262 a 271). 

Ademais, o auxílio previsto na LM n. 388/99 c/c LM n. 532/2002 refere-se, 

especificamente, à construção de moradias, não abrangendo ampliações ou reformas. 

Ainda, cabe registrar que os "Pareceres Sociais" elaborados pela Assistente 

Social do município, na verdade não passam de uma mera descrição de dados, com registro 

da renda, tempo de residência no município e informações sobre a atual situação da 

habitação do solicitante (fls. 252 e 265). 

Logo, não foram realizadas visitas aos requerentes a fim de observar as 

condições sociais dos requerentes, higiênicas e físicas das habitações, bem como da 

existência de idosos, crianças ou de portadores de deficiências para embasar o parecer, e 

explicitar qual a prioridade na concessão dos auxílios. Nesse sentido, apurou-se que as 

duas unidades habitacionais beneficiadas com auxílios apresentavam um excelente padrão 

de construção, não compatíveis com o de pessoas carentes mesmo em municípios de 

pequeno porte, conforme registros fotográficos realizados pela Equipe de Auditoria em 

27/02/2013 (fls. 272 e 273). 

Diante do exposto, entende-se irregular a despesa decorrente dos citados 

auxílios, eis que contrários aos princípios constitucionais elencados no art. 37, caput, da 

CF, em especial os da impessoalidade e moralidade pública, bem como à LM n. 388/99 c/c 

LM n. 532/2002, tornando passível de ressarcimento ao erário o montante de R$ 4.000,00, 

conforme segue  (fls. 256, 257, 259, 270 e 271): 

NE n. Data Valor R$ Data Pgto. Valor Pago R$ 

0656 30/01/12 1.200,00 02/02/12 1.200,00 

2544 20/04/12 2.800,00 24/04/12 1.400,00 

   10/05/12 1.400,00 

Total 4.000,00 

(fls. 241 a 273). 

4.2.2.  DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – INEXISTÊNCIA 

DE CONTROLE DA DESTINAÇÃO E SUPOSTOS BENEFICIADOS 

Os auxílios através de materiais de construção foram autorizados pela Lei 

Municipal n. 345/1998, a qual também alterou a Lei n. 312/1998 que normatiza as 

concessões de auxílios a pessoas carentes (fls. 274 a 282). 

O artigo 3º da lei supramencionada (LM n. 345/1998) estabelece que o 

Conselho Municipal de Assistência Social fará o levantamento e seleção dos beneficiados. 

O artigo 5º discrimina quais os materiais que poderão ser adquiridos para serem doados, 

sendo que as quantidades serão definidas também pelo Conselho Municipal de Assistência 

Social, juntamente com profissional habilitado, conforme o artigo 6º da Lei (fls. 274 e 

275). 



  
Tribunal de Contas 

Fl. Rubrica 

 
621 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ST-01.17.01 34 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Erechim   

 

 
Embora tais condicionantes estabelecidas em lei, constatou-se que autorizações 

para as aquisições partiram diretamente do Secretário de Obras e Serviços Urbanos através 

de formulário próprio, mediante emissão de ordem de compra, sem que houvesse qualquer 

levantamento, por parte do Conselho Municipal de Assistência Social, estabelecendo quais  

materiais e em que quantidades deveriam ser concedidas, com o agravante de que as 

despesas foram empenhadas, pagas e os materiais entregues para os beneficiados sem 

qualquer identificação do mesmo, nem do tipo e quantidade dos materiais concedidos (fls. 

228, 230, 231, 283 e 284). 

A ausência de controles quanto aos materiais de construção distribuídos e os 

beneficiados fica ratificada pela informação prestada pelos responsáveis pelo 

Almoxarifado, bem como da informação fornecida pela Administração Municipal à Equipe 

de Auditoria em 28/02/2013, a qual se transcreve parte (fls. 283 e 284): 

 

[...] vimos informar que todo o material de construção adquirido pelo 

município de Coxilha para fins de auxílio construção e reforma de casas populares 

nos exercícios de 2011/2012, foi devidamente empregado para este fim, porém não 

houve um efetivo controle da distribuição de material para cada contemplado, com 

planilhas e relatórios. 

 

Diante dos fatos expostos, conclui-se que os procedimentos adotados pelo 

Município na concessão de auxílios revelam a inexistência de controles, não havendo 

transparência na aplicação dos recursos, haja vista que em momento algum foram 

identificados os supostos favorecidos dos auxílios. 

A situação apresenta-se mais grave visto que, no ano de 2012, foram realizadas 

eleições no âmbito municipal. Assim, a total ausência de controle sobre esse tipo de gasto 

favorece a irregular utilização dos recursos públicos com fins eleitoreiros. No caso, há que 

se ressaltar, ainda, que dentre os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, posteriormente 

eleitos, encontravam-se os Srs. Júlio César Mesquita Ceni e José Luiz Desordi Vicenzi, 

ocupantes dos cargos de Secretário Municipal da Saúde e da Fazenda, respectivamente, 

com atuação ativa na administração do município na Gestão n. 2009/2012 (fls. 38 a 40, 285 

a 287). 

Desta forma, entende-se inobservados os princípios constitucionais 

preconizados no "caput" do artigo 37 da Constituição Federal, do estabelecido na Lei 

Municipal n. 345/98, bem como desatendida a fase de liquidação das despesas, na forma 

estatuída nos artigos 62 e 63 da Lei Federal n. 4.320/64, ficando o valor de R$ 440.878,30 

(R$ 98.866,35 de restos a pagar de 2011 + R$ 342.011,95 pagos em 2012), despesa 

liquidada e paga com a aquisição de materiais, no Projeto 1.018, elemento de despesas 

3.3.90.48.01.00.00, excluídas as despesas com mão de obra, sujeito à devolução aos 

cofres municipais (fls. 288 a 301). 

 

As despesas envolvidas foram as seguintes: 
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NE Data Valor R$ Data Pgto. Valor R$ 

7753 21/12/11 26.550,00 20/01/12 8.550,00 

   07/03/12 18.000,00 

7764 21/12/11 79.357,10 03/02/12 4.415,75 

   16/02/12 13.872,00 

   07/03/12 16.080,36 

   16/03/12 5.887,50 

   22/03/12 17.177,50 

   28/03/12 12.502,00 

   05/04/12 4.936,00 

   03/05/12 4.485,99 

   Estorno - 2.315,75 

   Estorno - 4.725,00 

Subtotal    98.866,35 

     

0180 10/01/12 675,00 10/02/12 675,00 

0187 10/01/12 477,90 24/01/12 477,90 

0246 10/01/12 199,50 25/01/12 199,50 

0372 17/01/12 495,00 31/01/12 495,00 

0394 18/01/12 28,45 30/01/12 28,45 

0403 19/01/12 80,46 23/01/12 80,46 

0408 19/01/12 231,50 31/01/12 231,50 

0575 25/01/12 768,00 06/02/12 768,00 

0823 06/02/12 238,50 17/02/12 238,50 

0883 07/02/12 212,00 01/03/12 212,00 

0903 08/02/12 123,00 24/02/12 123,00 

0904 08/02/12 3.255,00 16/02/12 3.255,00 

0932 13/02/12 9.337,50 11/04/12 252,34 

   13/07/12 9.085,16 

0933 13/02/12 404,75 24/02/12 404,75 

0942 13/02/12 364,25 24/02/12 364,25 

1137 22/02/12 563,76 05/03/12 563,76 

1143 22/02/12 429,00 08/03/12 429,00 

1267 27/02/12 389,00 09/03/12 389,00 

1446 29/02/12 5.500,00 13/03/12 5.500,00 

1447 29/02/12 118,50 14/03/12 118,50 

1508 05/03/12 6.637,50 04/04/12 2.137,50 

   10/04/12 4.500,00 

1509 05/03/12 21.172,62 12/04/12 564,00 

   20/04/12 3.108,00 

   03/05/12 3.506,35 

   07/05/12 5.875,00 

   04/06/12 7.866,10 

   13/07/12 115,44 
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1519 05/03/12 433,00 14/03/12 433,00 

1549 07/03/12 840,00 15/04/12 840,00 

1744 15/03/12 499,00 02/04/12 499,00 

1818 21/03/12 359,00 02/04/12 359,00 

2300 09/04/12 1.845,00 19/04/12 1.845,00 

2333 09/04/12 1.806,60 25/04/12 1.806,60 

2379 11/04/12 888,00 24/04/12 888,00 

2450 13/04/12 393,75 27/04/12 393,75 

2503 18/04/12 197,36 27/04/12 197,36 

2666 23/04/12 178,95 03/05/12 178,95 

2679 24/04/12 4.761,20 08/05/12 4.761,20 

2684 24/04/12 4.914,00 14/05/12 4.914,00 

2911 02/05/12 3.420,00 18/05/12 3.420,00 

2955 03/05/12 594,00 22/05/12 594,00 

2956 03/05/12 594,00 22/05/12 594,00 

2972 03/05/12 379,75 14/05/12 379,75 

2985 07/05/12 974,00 17/05/12 974,00 

3014 08/05/12 1.626,60 23/05/12 1.626,60 

3039 08/05/12 395,75 30/05/12 395,75 

3101 10/05/12 2.712,80 05/06/12 2.712,80 

3134 14/05/12 1.000,00 23/05/12 1.000,00 

3135 14/05/12 595,80 23/05/12 595,80 

3146 15/05/12 179,00 30/05/12 179,00 

3165 17/05/12 328,68 23/05/12 328,68 

3199 18/05/12 43,09 30/05/12 43,09 

3405 25/05/12 1.188,00 08/06/12 1.188,00 

3500 30/05/12 464,70 12/06/12 464,70 

3513 30/05/12 1.669,80 12/06/12 1.669,80 

3515 30/05/12 375,75 13/06/12 375,75 

3537 31/05/12 368,00 14/06/12 368,00 

3544 31/05/12 5.276,40 13/06/12 5.276,40 

3658 31/05/12 1.870,00 13/06/12 1.870,00 

3666 01/06/12 887,20 13/06/12 887,20 

3681 05/06/12 41,00 20/06/12 41,00 

3720 06/06/12 366,00 20/06/12 366,00 

3728 08/06/12 389,25 26/06/12 389,25 

3806 12/06/12 3.700,00 22/06/12 3.700,00 

3822 12/06/12 2.076,40 26/06/12 2.076,40 

3829 12/06/12 568,75 04/07/12 568,75 

3883 14/06/12 605,50 05/07/12 605,50 

3904 15/06/12 4.200,00 22/06/12 3.542,00 

   29/06/12 658,00 

3908 18/06/12 395,50 10/07/12 395,50 

4106 22/06/12 1.160,00 29/06/12 1.160,00 
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4118 22/06/12 272,60 09/07/12 272,60 

4124 25/06/12 199,49 09/07/12 199,49 

4161 27/06/12 1.488,40 16/07/12 1.488,40 

4208 29/06/12 738,40 16/07/12 738,40 

4211 29/06/12 498,00 17/07/12 498,00 

4289 29/06/12 827,37 16/07/12 827,37 

4312 02/07/12 10.270,50 20/07/12 10.270,50 

4357 04/07/12 808,25 18/07/12 808,25 

4360 04/07/12 79,10 18/07/12 79,10 

4367 04/07/12 349,90 18/07/12 349,90 

4385 05/07/12 1.840,00 20/07/12 1.840,00 

4432 09/07/12 470,65 20/07/12 470,65 

4436 10/07/12 7.215,00 19/07/12 3.468,75 

   16/08/12 3.746,25 

4457 10/07/12 138,00 25/07/12 138,00 

4459 10/07/12 16.642,50 08/08/12 5.250,00 

   23/08/12 5.317,00 

   17/10/12 6.075,50 

4594 18/07/12 285,99 30/07/12 285,99 

4639 20/07/12 32.475,00 27/07/12 12.000,00 

   31/07/12 20.475,00 

4839 27/07/12 17.238,50 24/08/12 12.271,50 

   23/10/12 4.217,00 

   26/12/12 750,00 

4840 27/07/12 22.443,75 07/08/12 1.416,00 

   17/08/12 20.964,75 

4841 27/07/12 17.130,50 15/08/12 10.752,50 

   23/08/12 6.378,00 

4982 30/07/12 714,60 15/08/12 714,60 

4983 30/07/12 771,25 15/08/12 771,25 

5055 02/08/12 2.805,70 13/08/12 2.805,70 

5120 07/08/12 5.001,60 16/08/12 5.001,60 

5128 07/08/12 4.125,00 17/08/12 2.000,00 

   20/08/12 2.125,00 

5131 07/08/12 292,50 06/09/12 292,50 

5164 08/08/12 20.088,00 21/08/12 20.088,00 

5253 08/08/12 960,00 14/09/12 960,00 

5286 10/08/12 388,00 03/09/12 388,00 

5310 14/08/12 306,00 28/12/12 306,00 

5326 16/08/12 506,00 28/12/12 506,00 

5328 16/08/12 748,50 26/12/12 748,50 

5336 16/08/12 5.037,00 14/09/12 1.095,00 

   23/10/12 3.942,00 

5347 16/08/12 2.760,00 28/08/12 2.760,00 
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5385 22/08/12 1.875,70 15/10/12 1.875,70 

5490 23/08/12 160,00 14/12/12 160,00 

5496 23/08/12 218,00 14/09/12 218,00 

5546 23/08/12 1.491,70 14/09/12 1.491,70 

5551 23/08/12 993,50 19/09/12 993,50 

5558 23/08/12 834,75 26/12/12 834,75 

5559 23/08/12 326,00 28/12/12 326,00 

5611 28/08/12 156,60 19/09/12 156,60 

5628 28/08/12 364,99 07/11/12 364,99 

5643 30/08/12 180,90 07/11/12 180,90 

5781 03/09/12 3.342,00 14/12/12 3.342,00 

5830 05/09/12 269,00 16/10/12 269,00 

5877 05/09/12 230,00 07/11/12 230,00 

5882 05/09/12 354,25 26/12/12 354,25 

5983 11/09/12 2.256,00 27/12/12 2.256,00 

5992 11/09/12 352,50 26/12/12 352,50 

6043 14/09/12 2.190,00 24/12/12 2.190,00 

6058 14/09/12 150,00 05/10/12 150,00 

6159 14/09/12 4.320,00 14/12/12 4.320,00 

6177 14/09/12 348,00 27/12/12 348,00 

6186 14/09/12 16.800,00 28/09/12 8.400,00 

   03/10/12 5.000,00 

   09/10/12 3.400,00 

6203 18/09/12 2.540,00 28/12/12 2.540,00 

6266 21/09/12 178,50 22/12/12 178,50 

6270 21/09/12 300,00 28/12/12 300,00 

6271 21/09/12 362,25 27/12/12 362,25 

6332 27/09/12 2.600,00 28/12/12 2.600,00 

6233 27/09/12 2.125,00 14/12/12 2.125,00 

6339 27/09/12 1.288,82 22/11/12 1.288,82 

6340 27/09/12 1.340,00 27/12/12 1.340,00 

6459 02/10/12 876,00 28/12/12 876,00 

6463 02/10/12 392,25 28/12/12 392,25 

6502 09/10/12 637,07 27/12/12 637,07 

6564 10/10/12 321,71 27/12/12 321,71 

6587 11/10/12 44,55 16/10/12 44,55 

6616 15/10/12 1.416,60 23/10/12 1.416,60 

6625 17/10/12 345,90 05/11/12 345,90 

6674 19/10/12 355,90 08/11/12 355,90 

6677 19/10/12 1.741,70 06/11/12 1.741,70 

6685 19/10/12 481,00 21/11/12 481,00 

6692 19/10/12 350,00 22/11/12 350,00 

6820 24/10/12 2.537,00 01/11/12 2.537,00 

6843 26/10/12 342,52 27/12/12 342,52 
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7022 01/11/12 367,20 19/12/12 367,20 

7662 11/12/12 876,00 28/12/12 876,00 

Subtotal    342.011,95 

Total    440.878,30 

 

(fls. 38 a 40, 228, 230, 231, 274 a 301). 

 

4.3. Aquisição de Óleo Diesel – Descumprimento de Cláusula Contratual – 

Reajuste Irregular 

 

Verificou-se, no período sob exame, novas aquisições de combustíveis em 

valores não compatíveis com o contratado pela municipalidade, em decorrência do Pregão 

n. 008/2011 (fls. 309 a 316), conforme apontamento constante no item 4.2 do Processo 

525-0200/11-3, referente à auditoria efetuada no exercício de 2011 e pendente de 

julgamento, abaixo transcrito: 

 

[...] Através do Pregão Presencial n. 008/2011 – Processo n. 019/2011, a 

Auditada licitou a aquisição de 265.000 litros de óleo diesel, além de gasolina, 

sagrando-se vencedora a empresa Safra Diesel Ltda. pelo valor de  R$ 1,88/litro do 

combustível e total de R$ 498.200,00, conforme Contrato n. 65 firmado em 

27/06/2011 (fls. 240 a 245)”.  

O preço contratado foi reajustado nas seguintes datas e valores (fls. 320 a 

327): 

- Aditivo n. 01/2011, altera o valor unitário do óleo diesel para 1,90/litro a 

contar de 05/09/2011 e 

- Aditivo n. 02/2011, majora para R$ 1,92/litro, a contar de 10/10/2011. 

Cabe destacar que a cláusula 2.7 do contrato, a qual retrata dispositivo inserto 

no item 16.2 do Edital da licitação em comento,  previu que “O reajustamento dos 

produtos poderá ser efetuado nos mesmos índices autorizados pelo Governo Federal 

ou Conselho Nacional do Petróleo para os combustíveis e derivados de petróleo, 

mediante pedido e comprovação formal do aumento por parte da CONTRATADA  e 

de iniciativa da CONTRATANTE em caso de redução, através de termo aditivo 

contratual, para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.” (fls. 241 e 

243). 

No entanto, frente à ausência da comprovação do reajuste concedido pelo 

Governo Federal acordada entre as partes, conforme cláusula supracitada, expediu-

se a Requisição de Documentos e Informações n. 09/2012, restando encaminhados, 

somente, os termos aditivos e notas fiscais de compra da fornecedora, as quais 

apresentam pequenas variações possíveis por preços promocionais da distribuidora 

(fls. 246 a 255). 
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Para corroborar a ausência de majoração do preço do combustível em 

comento, dentro da política de preços do Governo Federal, cabe destacar que a 

variação, conforme pesquisa efetuada junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP – Preços Médios Ponderados Semanais na Região 

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

0,2094% alterando de R$ 1,39460 para R$ 1,39168 (fl. 256). 

Logo, o reajuste concedido não encontra amparo legal, demonstrando-se, no 

quadro a seguir, o prejuízo sofrido pelo Município (fls. 257 a 267): 

[...] 

Segue no quadro abaixo os valores apurados no ano de 2012: 

 

Empenhos n. DANFE  Data Pgto. Litros 

Adquiridos 

Valor 

Pago 

R$
(1) 

Valor 

Devido 

R$
(2) 

Diferença 

R$ 

272, 273, 274 

e 275 

20.865 e 

20.920 

23/01/12 7.000 13.440,00 13.160,00 280,00 

844, 845, 846 

e 847 

21.534 

 

23/02/12 5.000 9.600,00 9.400,00 200,00 

1.436, 1.437, 

1.438, 1.439 

e 1.440 

22.387 e 

22.125 

16/03/12 3.000 5.760,00 5.640,00 120,00 

1.436, 1.437, 

1.438, 1.439, 

1.440, 1.699, 

1.700, 1.701 

e 1.702 

22.125, 

22.386 e 

22.387 

02/04/12 7.000 13.440,00 13.160,00 280,00 

2.040, 2.041, 

2.042, 2.043, 

2.044, 2.258, 

2.259, 2.260 

e 2.261 

22.850 e 

22.851 

12/04/12 10.000 19.200,00 18.800,00 400,00 

2.550, 2.551, 

2.552 e 2.553 

23.324 

 

07/05/12 4.000 7.680,00 7.520,00 160,00 

2.900, 2.901, 

2.902, 2.947, 

2.948, 2.949 

e 2.950 

23.540 

 

11/05/12 6.125 11.760,00 11.515,00 245,00 

2.905 23.540 

 

14/05/12 875 1.680,00 1.645,00 35,00 

3.177, 3.178, 

3.179, 3.180 

e 3.239  

23.898 

 

28/05/12 10.000 19.200,00 18.800,00 400,00 

3.711, 3.712, 

3.713, 3.714 

e 3.715 

24.261 

 

25/06/12 5.000 9.600,00 9.400,00 200,00 
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4.150, 4.151, 

4.152 e 4.153 

24.516 

 

05/07/12 5.000 9.600,00 9.400,00 200,00 

4.570, 4.571, 

4.572, 4.573 

e 4.574 

24.931 

 

26/07/12 5.000 9.600,00 9.400,00 200,00 

TOTAL      2.720,00 
 (1) N. litros adquiridos x R$ 1,92/litro. 

(2)  N. litros adquiridos x R$ 1,88/litro. 

Frente ao exposto, considera-se que a diferença apurada, no valor de               

R$ 2.720,00 é passível, também, de ser ressarcida ao erário, haja vista a não observância 

ao estabelecido contratualmente entre as partes e por não atender aos princípios 

constitucionais insertos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

(fls. 302 a 330). 

 

4.4. Despesas sem Finalidade Pública 

 

4.4.1. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTICULARES EM  

ÁREA MUNICIPAL INVADIDA 

 

A exemplo do abordado no relatório da auditoria anterior, Processo n. 525-

0200/11-3, item 4.1.1, na presente auditoria, apurou-se que a Administração continuou 

onerando os cofres municipais com o custeio de energia elétrica consumida por 

particulares que ocupam imóvel de propriedade do Município - terreno onde se localizava 

o viveiro municipal. 

Através da Requisição de Documentos e Informações n. 004/2013, item 2, 

solicitou-se à Auditada justificar o custeio da despesa com energia ativa no local, 

cadastrado junto à fornecedora de energia Rio Grande Energia – RGE, sob os códigos n. 

2935458-7 e 5572683-6 como “Viveiro Municipal”, haja vista a não realização de 

quaisquer atividades no local, assim como da inexistência na área de imóvel/edificação 

ocupado pela Administração (fl. 331). 

Em atendimento, o Administrador Municipal assim se reportou: “Em 

decorrência de não haver no período de 2012 rede de energia elétrica disponível apenas 

no viveiro municipal, a Administração custeou o consumo de energia às famílias carentes,  

que se encontram estabelecidas em torno do local,...” (fl. 332). 

A despesa decorrente, no montante de R$ 16.143,50, não encontra amparo nas 

disposições contidas no caput do artigo 37 da Constituição Federal, sendo passível de 

ressarcimento aos cofres da Municipalidade (fls. 333 a 347). 

Nota de Empenho Valor – R$ Data Pagamento Folhas 

602 715,38 08/02/2012 333 e 335 

1.188 2.430,82 08/03/2012 333, 336 e 337 
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1.272 8,58 13/03/2012 333 e 338 

1.985 1.421,18 10/04/2012 333 e 339 

2.764 1.244,64 09/05/2012 333 e 340 

3.287 1.430,65 11/06/2012 333 e 341 

4.186 1.448,39 09/07/2012 333, 334 e 342 

4.924 1.636,12 07/08/2012 334 e 343 

5.585 1.642,94 11/09/2012 334 e 344 

6.449 1.490,01 09/10/2012 334 e 345 

6.948 1.450,34 09/11/2012 334 e 346 

7.468 1.224,45 10/12/2012 334 e 347 

TOTAL 16.143,50   

(Fls. 331 a 347). 

 

4.5. Inclusão Irregular de Serviços de Assessoria Jurídica Mediante 

Repasses à Associação dos Municípios do Planalto – AMPLA 

 

O Município integra a Associação dos Municípios do Planalto – AMPLA, que 

se constitui em uma entidade jurídica de direito privado, de natureza civil, sem fins 

lucrativos, que tem como objetivo a solução dos problemas comuns aos municípios, nos 

termos do Estatuto (fls. 348 a 362). 

No exercício sob exame, o Município efetuou pagamentos mensais à AMPLA, 

no valor de R$ 1.700,00, a título de Contribuição Social e Assessoria Jurídica, totalizando 

o dispêndio de R$ 18.700,00 (fls. 363 a 366). 

O valor da contribuição para custeio dos serviços de assessoria jurídica foi 

definido em Assembléia Geral, tendo como parâmetro o orçamento anual, conforme Ata n. 

09/2010 (fls. 367 a 370). 

Considerando o orçamento do Município de Coxilha, compreendido na faixa 

de R$ 6.000.000,00 a R$ 15.000.000,00, a contribuição ficou em R$ 1.200,00 (fls. 371 e 

372). Logo, do montante pago, a importância de R$ 13.200,00 (R$ 1.200,00 x 11 

pagamentos) se refere a pagamentos a título de assessoria jurídica.  

Os pagamentos de Assessoria Jurídica consistem em repasses à AMPLA para 

custear despesas com contrato de prestação de serviços celebrado entre a AMPLA e Chiele 

& Chiele Advogados Associados S/C – CDP Consultoria em Direito Público, que, nos 

termos contratados, presta serviços diretamente aos Municípios por intermédio da 

Associação (fls. 373 a 375). 
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Entende-se que as contribuições destinadas à AMPLA não podem ser utilizadas 

para a realização de despesas a cargo da Administração Municipal, nem, tampouco, ser a 

Associação a contratante nas avenças cujo objeto dizem com competências administrativas 

do Poder Público, como, no caso, ocorreu com as despesas pertinentes a serviços de 

assessoria jurídica. 

Em decisão proferida no Processo de Contas n. 3769-02.00/07-1, em 

20/07/2011, o Pleno deste Tribunal de Contas firmou o seguinte posicionamento quando 

analisou a contratação de serviços públicos municipais intermediados por essas 

associações: 

[...]ambas as contratações, tanto para a prestação de serviços de assessoria 

jurídica, quanto para liberação de verbas ou acompanhamento de projetos, deverão 

ser efetuadas diretamente pelo Município, obedecendo todas as normas atinentes a 

matéria, inclusive as regras da Lei das Licitações, mesmo quando a situação 

contratual indicar que se trata de dispensa ou consideração de inexigibilidade de 

procedimento licitatório, como no caso presente. 

Não cabe a AMM contratar e executar serviços públicos para os municípios. A 

sua atribuição é de nível associativo para, em regime de cooperação, traçar 

indicativos de atuação para o alcance dos interesses dos municípios, não substituí-los 

na execução de serviços públicos.   

Dessa forma, a contratação de serviços jurídicos por meio da Associação dos 

Municípios do Planalto resulta infringência aos princípios insertos no artigo 37, caput, da 

Constituição Federal. 

(fls. 348 a 375). 

 

4.6. Pagamentos de Serviços Radiofônicos sem Formalização de Contrato e 

sem Licitação 

 

Em simetria ao apontado no Relatório da auditoria anterior - Processo de 

Contas n. 525-0200/11-3, item 4.5, também na presente auditoria foi constatada a 

realização de despesas com pagamento de serviços de espaço radiofônico junto à Fundação 

Cultural Planalto de Passo Fundo – Rádio Planalto sem formalização de ajuste, assim como 

do necessário procedimento licitatório em razão do valor despendido. 

No exercício sob exame, à citada empresa foi pago o valor de R$ 13.640,00 

(fls. 376 e 377). 

Através da Requisição de Documentos e/ou Informações n. 003/2013, item 2, 

requisitou-se a disponibilização do contrato firmado com citado fornecedor, assim como a 

documentação pertinente ao processo licitatório que pautaram a despesa, tendo sido 

informado da sua inexistência (fls. 378 e 379). 

Assim, diante da ausência de documento, conclui-se que não há definição 

formal dos valores dos serviços, condições e demais obrigações das partes, 

impossibilitando o controle quanto à correção das importâncias pagas. 
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Diante do acima exposto, tem-se que a ausência de licitação para a contratação 

dos serviços acima especificados, caracteriza infringência ao princípio da legalidade, artigo 

37, caput, e o disposto no inciso XXI do mesmo artigo da Constituição Federal, bem como 

às normas estabelecidas na Lei Federal n. 8.666/93. 

(Fls. 376 a 379). 

 

 

5. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS 

 

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

Excessivo Rigor Formal com Prejuízo ao Competitório  

 

O Executivo Municipal de Coxilha, através do Processo Licitatório n. 20/2012, 

na modalidade Pregão Presencial n. 12/2012, de 10/07/2012, licitou a aquisição de uma pá 

carregadeira nova, com características e especificações do produto a ser ofertado descritas 

no Anexo I – Termo de Referência (fls. 380 a 396). 

O certame contou com a participação de três empresas as quais apresentaram as 

seguintes propostas: 

- Paraná Equipamentos SA – ofertou uma pá carregadeira, marca Caterpillar, 

modelo 924HZ, pelo valor de R$ 320.000,00 (fls. 397 a 400). 

- Linck Máquinas SA. – ofertou uma pá carregadeira, marca Volvo, modelo 

L60F, pelo valor de R$ 370.000,00 (fls. 401 a 404). 

- Shark Máquinas para Construção Ltda. – ofertou uma pá carregadeira, marca 

New Holland, sem especificar modelo, pelo valor de R$ 330.000,00 (fl. 405). 

A Comissão de Licitações, ao analisar as propostas, entendeu por desclassificar 

a proposta da empresa Shark Máquinas para Construção Ltda., sob a alegação de não ter 

especificado o modelo ofertado, e que o prospecto juntado apresentava dois modelos 

distintos impossibilitando a aferição da máquina que estava sendo ofertada (fl. 406).  

Para apresentação das propostas financeiras, os participantes deviam baixar o 

programa para digitação das propostas SYSPropostas disponibilizado no endereço 

eletrônico www.systempro.com.br. - item 2.1 do Edital (fls. 380 e 381). 

Nos termos do item 6.1 do Edital, a proposta deveria conter as identificações 

do preço unitário, marca e modelo, bem com estar acompanhada de materiais informativos 

(fl. 383). 

O Edital estabeleceu, também, que o Pregoeiro poderia admitir erros de 

natureza formal desde que não comprometessem o interesse público e da Administração, 

item 6.6 (fl. 384). 

 

http://www.systempro.com.br.-/
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De fato, analisando-se a proposta de preços da empresa Shark Máquinas para 

Construção Ltda., verificou-se que, embora realizada no formulário disponibilizado pela 

Auditada, a mesma contém apenas as informações relativas ao valor e a marca da máquina 

ofertada (fl. 405).  

Vê-se que a inconsistência mencionada como motivo da desclassificação é de 

natureza meramente formal, assim considerando o estabelecido pelo item 6.6 do Edital, 

bem como por tratar-se de modalidade licitatória – Pregão Presencial, com a presença do 

representante legal da empresa, bastava uma simples consulta para que este identificasse 

qual o modelo da máquina a ser entregue. 

Diante do cenário apresentado, a simples consulta para identificação do modelo 

da máquina a ser ofertada, não estaria ferindo o princípio da isonomia, desde que a mesma 

condição fosse estendida aos demais participantes. 

Cabe registrar ainda, que o valor da proposta desclassificada situava-se dentro 

do intervalo de 10% acima do menor valor oferecido. 

O certame seguiu para a etapa de lances/negociação com as outras duas 

empresas, sendo que não houve qualquer formulação de lances, conforme se verifica nos 

documentos emitidos pela Comissão de Licitações (fls. 406 a 412).  

Assim, tem-se que o excesso de rigorismo e formalismo da Comissão de 

Licitações, respaldados pelo Chefe do Executivo, levou a adjudicação da proposta 

apresentada pela empresa Paraná Equipamentos S/A, ao valor inicialmente ofertado de     

R$ 320.000,00 (fls. 397,  408 e 412). 

A despesa foi realizada através da Nota de Empenho n. 4815, pendente de 

pagamento ao final do exercício sob exame (fls. 413 a 415). 

De todo exposto, conclui-se que a condução do Processo em tela, ocorreu com 

desatendimento ao preconizado no artigo 3º da Lei Federal n. 8.666/93, o qual atribui dupla 

finalidade à licitação: a de garantir a observância do Princípio constitucional da Isonomia 

e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

(Fls.  380 a 415). 

 

6. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E DO PATRIMÔNIO 

 

6.1. Deficiências no Controle dos Estoques de Materiais 

 

O exame dos registros de movimentação de materiais no almoxarifado revelou 

falta de consistência e confiabilidade, haja vista as deficiências a seguir descritas. 

Com relação aos materiais de construção, o Almoxarifado mantém controle dos 

mesmos, porém de forma muito precária, haja vista que a maioria das aquisições destes 

materiais não possuem o registro das entradas e respectivas destinações. 

Como exemplos citam-se as seguintes situações: 
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- As aquisições de brita graduada realizadas através da NE n. 5795/2011, no 

total de 8.000 toneladas, com a empresa Britadeira Farroupilha Ltda., não teve seus 

registros de entrada, inclusive inexistiu registro do item "brita graduada" (fls. 416 a 447). 

- As aquisições de materiais britados realizadas através da NE n. 7428/2012 e 

NE n. 7651/2012, no total de 925,09 toneladas de brita, e 40.000 toneladas de pó de brita  

com a empresa CSL – Construtora Sacchi S/A, também não teve seus registros de entrada 

realizados (fls. 448 a 456). 

Com relação à destinação dos materiais verificou-se que é lançada a mesma 

quantidade adquirida, na sua totalidade, através da "Requisição de Consumo", como se 

exemplifica nos itens areia de levantamento, cal, cimento CP 4 e tijolos 6 furos (fls. 457 a 

469): 

Material Quantidade Data 

Compra/Entrada 

Data Saída 

Areia 23.000 T 11/07/12 11/07/12 

Cal 100 sacas 10/07/12 10/07/12 

Cal 150 sacas 06/09/12 10/09/12 

Cal 100 sacas 04/10/12 04/10/12 

Tijolo 6 furos 40.000 unidades 27/07/12 30/07/12 

Tijolo 6 furos 40.000 unidades 26/09/12 26/09/12 

Cimento CP IV 225 sacas 23/03/12 27/03/12 

Cimento CP IV 170 sacas 22/03/12 27/03/12 

Cimento CP IV 280 sacas 23/03/12 27/03/12 

No mesmo documento denominado "Requisição de Consumo" verificou-se que 

não constam os locais para onde supostamente foram destinados os materiais de construção 

(fls. 458, 459, 461 a 463, 465, 467 a 469). 

Assim, não obstante a existência de um sistema de controle das entradas e 

saídas do Almoxarifado, o mesmo, além de ser precário não é confiável, haja vista as 

inúmeras aquisições não registradas e, nas que possuem registro de recebimento não define 

o local do respectivo consumo. 

Os fatos acima relatados ficam ratificados pelo relatório e memorando 

elaborados e enviados pelo responsável pelo almoxarifado à Administração Municipal, 

desde 03/08/2011 até 31/12/2012, bem como pela informação prestada à Equipe de 

Auditoria em 26/02/2013 (fls. 470 a 472). 

As situações apuradas demonstram graves deficiências no sistema de controle 

interno do Município, o que caracteriza a insubordinação aos artigos 31 e 74 da 

Constituição Federal, além de comprometerem a preservação do patrimônio público, o 

desempenho de gestão e a ação do Controle Externo, à medida que não são oferecidas as 

condições necessárias à aferição da regularidade das despesas envolvidas, não permitindo 

aferir se a meta física realizada foi compatível com as despesas realizadas, propiciando a 

ocorrência de desvios de materiais e, por consequência, prejuízo aos cofres municipais. 

(fls. 416 a 472). 
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7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 

7.1. Liquidação e Pagamento em Desacordo com o Andamento da Obra 

Executada 

 

Para a execução de um prédio com 564,50 m
2
, destinado à creche municipal, a 

Administração Municipal lançou a Tomada de Preços n. 02/2012. Sagrou-se vencedora a 

empresa Construtora Concórdia Ltda., com o valor de R$ 704.444,44. Contrato n. 17, de 

16/02/2012 (fls. 473 a 486). 

Em vistoria junto à respectiva obra, constatou-se a liquidação e pagamento em 

percentual superior ao efetivamente executado pela empresa contratada, conforme se 

demonstra: 

- Serviço liquidado pelo responsável técnico da auditada e pago, somou         

R$ 460.588,03, correspondendo a 65,38% do total (R$ 460.588,03/R$ 704.444,44) – fls. 

487 a 493, 503 a 505. 

- As informações enviadas pelo responsável técnico da auditada ao Ministério 

da Educação foram de 68,00% em 10/12/2012 e de 71,31% em 09/01/2013 de obras 

executadas (fls. 488 a 498). 

- Em vistoria realizada junto à obra em 26/02/2013, verificou-se que, embora 

constante nos Boletins de Medições como serviços concluídos, entre outros, a cobertura, a 

camada impermeabilizadora e regularizadora da pavimentação, e 90% concluído o castelo 

d'água, constatou-se que a cobertura não estava totalmente concluída, faltando parte dela e 

a cimentação das cumeeiras, a camada impermeabilizadora e regularizadora estava sendo 

iniciada no dia da vistoria e o castelo d'água tinha, no máximo 15% da supraestrutura 

executada, conforme registros fotográficos de 26/02/2013 (fls. 499 a 502). 

Pelo acima exposto, fica demonstrado que foram liquidados e pagos              

R$ 54.064,84 a mais de obras que não tinham sido realizadas, como se demonstra pelo 

quadro abaixo (fls. 478, 479, 488 a 493, 499 a 502): 

 
Item % Medido 

(fls. 488 a 493) 
Valor Pago 

R$ 

(A) 

% Executado 

(fls. 499 a 502) 
Valor Executado 

R$ 

(B) 

Diferença Paga a 

Maior R$ 

(A-B) 

7.2 Cobertura com telhas 

(fl. 478) 

100 17.138,30 

(fls. 478 e 488) 

90 15.424,47(1) 1.713,83 

7.3 Cumeeira (fl. 478) 100 1.812,60 

(fls. 478 e 488) 

80 1.450,08(2) 362,52 

10.1 Camada 

impermeabilizadora 

(fl. 478) 

100 16.259,10 

(fls. 478 e 489) 

0 0,00(3) 16.259,10 

10.2 Camada regularizadora  

(fl. 478) 

100 8.905,55 

(fls. 478 e 489) 

0 0,00(4) 8.905,55 

18.2.1.1 Concreto armado 

pilares castelo d'água 

(fl. 479) 

90 19.868,32 (90% 

x R$ 22.075,91) 

(fls. 479 e 490) 

10 R$ 2.207,59(5) 17.660,73 
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18.2.2.1 Concreto armado 

vigas castelo d'água 

(fl. 479) 

90 6.312,20 (90% x 

R$ 7.013,55 

(fls. 479 e 490) 

10 701,36(6) 5.610,84 

18.2.3.1 Laje Maciça castelo 

d'água 

(fl. 480) 

90 5.328,41 (90% x 

R$ 5.920,45) 

(fls. 480 e 490) 

30 1.776,14(7) (30% x 

R$ 5.920,45) 

3.552,27 

Total     54.064,84 

(1) Falta a execução de aproximadamente 10% da cobertura, colocação de telhas – executado 90% x     

R$ 17.845,30 = R$ 15.424,47 (fls. 478 e 499); 

(2) Falta a colocação de aproximadamente 20% das cumeeiras – executado 80% x R$ 1.812,60 =           

R$ 1.450,08 (fls. 478 e 499); 

(3) Até a data desta auditoria tinha sido executado apenas o contra-piso, conforme se visualiza nos 

registros fotográficos (fls. 478, 500 e 501); 

(4) Até a data desta auditoria tinha sido executado apenas o contra-piso, conforme se visualiza nos 

registros fotográficos (fls. 478, 500 e 501); 

(5) Executado, aproximadamente, 10% do total dos pilares do castelo d'água/reservatório – executado 

10% x 22.075,91 = R$ 2.207,59 (fls. 479 e 502); 

(6) Executado, aproximadamente, 10% das vigas do castelo d'água/reservatório – executado 10% x 

7.013,55 = R$ 701,36 (fls. 479 e 502); 

(7) Executado, aproximadamente, 30% das lajes do castelo d'água/reservatório – executado 30% x 

5.920,45 = R$ 1.776,14 (fls. 480 e 502). 

 

Como a obra encontra-se em execução, não se pode falar, ainda, em prejuízos, 

porém, fica demonstrada, mais uma vez, a fragilidade do controle interno, exigido nos 

termos dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, descumprimento ao artigo 62 da Lei 

Federal n. 4.320/64 e a colaboração da Administração Municipal para possíveis desvios e 

prejuízos ao erário municipal. 

As despesas envolvidas foram processadas da seguinte forma (fls. 503 a 505): 

 

NE Data Pgto. Valor R$ Situação Valor R$ 

2897 30/04/12 670.981,54 Diversos pagamentos em 2012 446.369,78 

   Pago em 15/01/13 7.898,99 

   A pagar 216.712,77 

2898 30/04/12 9.000,00 Pago em 27/08/12 6.319,26 

   A pagar 2.680,74 

 

(fls. 473 a 505). 

8. GESTÃO AMBIENTAL 

 

8.1. Inexistência de Coleta Seletiva e Destinação Final Ambientalmente 

Adequada 

 

Em resposta à Requisição de Documentos n. GA 01/2013, a Administração 

Municipal informou a não realização da coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos do 

município (fl. 506). 
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Pelo exposto, fica demonstrada a inobservância à Lei Federal n. 12.305, de 

02/08/2010, e Decreto n. 7.404, de 23/12/2010 que regulamentou a citada lei, em especial 

o Capítulo II, artigos 9
o
 a 12. 

(Fl. 506). 

 

9. CONVÊNIOS, AJUSTES E TERMOS DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA 

9.1. Irregularidades na Contratação de Agentes de Intermediação de 

Estágios de Estudantes 

9.1.1. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA 

INDETERMINADO 

 

O Executivo Municipal, para proporcionar a realização de estágios a 

estudantes, no exercício sob exame, manteve em vigor os seguintes ajustes: 

a) Convênio n. 421838, firmado com o Centro de Integração Empresa-Escola 

do Rio Grande do Sul – CIEE/RS, em 01/01/2009 (fls. 507 a 509). 

b) Termo de Convênio de Estágio s/n, firmado com o Centro de Treinamento 

Profissional da Serra Ltda., em 03/04/2012 (fls. 510 a 512). 

c) Acordo de Cooperação s/n, firmado com a Universidade de Passo Fundo, em 

25/02/2008 (fls. 513 e 514). 

Em todas as contratações, o Município paga o equivalente a 20% do valor das 

bolsas-auxílio, para a cobertura dos custos operacionais, conforme Cláusulas Terceira, 

alínea “i” – CIEE (fl. 508), Terceira , alínea “i” – CETES (fls. 511 e 512) e Sétima, alínea 

“e” – UPF (fl.  514). 

A Lei Federal n. 11.788, de 25/09/2008, que regra, atualmente, sobre os 

estágios de estudantes, assim estabelece, no caput do artigo 5º: 

As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, 

recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições 

acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de 

contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de 

licitação. 

Infere-se, assim, que optando o Ente Público pela utilização dos serviços de 

agentes de integração, há de ser observada a legislação que estabelece as normas gerais de 

licitação – Lei Federal n. 8.666/93. 

Todavia, em que pese tenha se pautado no artigo 5º da Lei Federal n. 

11.788/2008 para autorizar a representação do Executivo Municipal pelas entidades 

conveniadas, a Administração não realizou licitação para selecionar a proposta mais 

vantajosa ao interesse público. Nesse sentido a informação prestada pela Administração em 

resposta à Requisição de Documentos e/ou Informações n. 003/2013, item 1.2 (fls. 378 e 

379). 
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No exercício analisado, a título de pagamento de despesas inerentes a  

contratação de estagiários, a Auditada despendeu o montante de R$ 100.840,49, com 

destaque para o custo com taxa de intermediação, correspondente a 20% sobre o valor das 

bolsas-auxílio. 

Cabe salientar que o limite para dispensa de licitação é de R$ 8.000,00, nos 

termos do artigo 23, inciso II, alínea “a”, c/c o artigo 24, inciso I, da Lei Federal n. 

8.666/93. 

De outra parte, todos os ajustes foram firmados para viger por prazo 

indeterminado, contrariando expressamente o artigo 57, parágrafo 3º, combinado com o 

artigo 116 da Lei Federal n. 8.666/93 (fls. 509, 512 e 514).  

Considerando-se as importâncias despendidas, bem como presente o fato de 

mais de uma empresa prestar serviços de intermediação na contratação de estagiários, tem-

se por evidente ser viável a competição visando obter a melhor proposta quanto à taxa de 

administração praticada. 

Do exposto, resta comprovada a infringência ao disposto no artigo 37, caput e 

inciso XXI, da Constituição Federal, e das normas estabelecidas na Lei Federal n. 

8.666/93, artigos 2º e 3º, combinados com o artigo 5º da Lei Federal n. 11.788/2008. 

Registra-se que apontamento de idêntico teor constou do Processo n. 525-

0200/11-3 referente à análise dos atos de gestão do exercício 2011. 

 (Fls. 378, 379, 507 a 525). 

 

9.1.2. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS E DE PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Objetivando analisar o sistema de seleção dos estagiários, através da 

Requisição de Documentos e/ou Informações n. 003/2013, item 1.3, inquiriu-se a Auditada 

a manifestar-se acerca da regulamentação da matéria em âmbito municipal, assim como da 

realização de seleção pública para escolha dos estudantes estagiários (fl. 378). 

Em resposta, a Auditada informou da inexistência de regulamentação, assim 

como de que não fora realizada seleção pública para escolha dos estagiários (fl. 379). 

Logo, ao não promover seleção pública para a escolha dos beneficiários de 

estágios remunerados, a Administração privilegiou determinados estudantes em detrimento 

de outros, o que revela a inobservância do princípio da isonomia de condições de acesso ao 

programa. 

A situação relatada configura descumprimento aos princípios constitucionais 

que devem nortear a atuação do Administrador, insertos no caput do artigo 37, e também o 

princípio da igualdade, artigo 5º, ambos da Constituição Federal. 

Por fim, registra-se que apontamento de idêntico teor constou do Processo n. 

525-0200/11-3 referente ao exercício 2011. 

(Fls.  378 e 379). 
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10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 

10.1. Irregularidades na Base Normativa e Carência de Estruturação 

 

O Sistema de Controle Interno do Município de Coxilha atualmente rege-se 

pelo estabelecido na Lei Municipal n. 676/2004, sendo que o regimento interno foi  

aprovado pelo Decreto n. 1.056/2010 (fls. 526 a 538). 

Quanto à estrutura do Sistema de Controle Interno, assim dispõe a Lei 

Municipal n. 676/2004 (fl. 527): 

Art. 3º - O Sistema de Controle Interno será integrado por: 

I. Órgão de Coordenação Central, denominado Controladoria Municipal, 

responsável pelo desempenho das atribuições elencadas no artigo anterior; 

II. Órgão Integrados, denominados Órgãos Setoriais da controladoria 

Municipal, responsáveis, em suas unidades específicas, pelo desempenho das 

atribuições pertinentes ao controle interno, e posterior remessa, para a Controladoria 

Municipal, da documentação atinente a essa tarefa. (SIC) 

Através da Lei Municipal n. 675/2004 foi criado o cargo de provimento efetivo 

de Responsável pelo Controle Interno, bem como dois cargos de auxiliares a serem 

ocupados por servidores efetivos com pagamento de FG, ou por servidores ocupantes de 

Cargos em Comissão (fl.  539). 

Assim, a legislação local, ao prever a possibilidade de que servidores 

ocupantes de Cargos Comissionados integrem o Órgão responsável pelo Sistema de 

Controle Interno, vai de encontro ao Parecer n. 3/2003, exarado por esta Corte de Contas. 

Quanto aos órgãos integrados, o artigo 7º da LM n. 676/2004 relaciona os 06 

(seis) Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno, cada qual a ser representado por 

um servidor, designado pela autoridade máxima do Órgão (fls. 526 e 527). 

Todavia, conforme resposta ao item 7 da Requisição de Documentos e/ou 

Informações n. 002/2013, não foram designados servidores para responderem pelos Órgãos 

Setoriais do Sistema de Controle Interno (fls. 540 e 541). Logo, não houve atendimento ao 

dispositivo legal antes citado, caracterizando desobediência ao princípio da legalidade da 

ação governamental, conforme disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

Portanto, diante do exposto, cabe ao Administrador tomar as providências 

necessárias de modo a adequar a legislação aos ditames constitucionais e à estrutura do 

Controle Interno a uma composição que garanta uma atuação eficiente, isenta e 

independente, de modo a estar em condições de atingir os seus objetivos institucionais. 

Por oportuno, registra-se que apontamento de idêntico teor constou do 

Processo n. 525-0200/11-3 referente ao exercício 2011. 

(Fls. 526 a 541). 
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10.2. Controladoria Municipal 

 

10.2.1. DEFICIENTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Pela Portaria n. 1.032/2004 foi nomeado o Sr. Marcelo Dalbosco aprovado em 

Concurso Público, para exercer o cargo de Responsável pelo Sistema de Controle Interno, 

previsto no artigo 4º da Lei Municipal n. 676/2004 (fl. 542). 

Os dois auxiliares, igualmente previstos no dispositivo legal citado,  foram 

designados pelas Portarias n. 3235/2010 – Dircelene Gregório – Inspetor Tributário e n. 

3766/2011 – Aislon Silva Ferreira – Motorista/Operador de Máquinas (fls.  543 e 544). 

Através da Requisição de Documentos e/ou Informações n. 002/2013, item 3, 

solicitou-se a apresentação do plano de trabalho da Controladoria para o exercício 2012 (fl. 

540). 

Em atendimento, foi informado pelo Responsável pelo Controle Interno que o 

planejamento das atividades fora estabelecido pela Ata n. 683/2012 (fl. 541), anexando, 

também, um documento denominado Procedimentos do Controle Interno para 2012 (fls. 

545 e 546). 

Verificou-se que em tais documentos há uma distribuição de tarefas a serem 

realizadas durante o exercício de 2012, com destinação dos meses de abril a novembro 

para realização de inspeções nas secretarias, sem, contudo, demonstrar maiores 

detalhamentos, dados técnicos, metodologia a ser aplicada na execução dos trabalhos e 

fundamentação para atuação nas unidades e órgãos setoriais, não se constituindo num 

verdadeiro plano de trabalho. 

O Plano de Trabalho é o documento que deve esboçar o planejamento da 

atuação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno. Deve estabelecer parâmetros 

para a análise da atuação do referido órgão; conter como elementos básicos, as descrições 

das matérias/assuntos que serão analisados; dos setores que serão objeto de análise; das 

hipóteses que serão levantadas; das análises que serão efetuadas; dos períodos de tempo 

que serão objeto de análise e do período em que devem ocorrer os exames, e não apenas 

ser uma peça de ficção. 

No entendimento da equipe signatária, a condução das ações da Controladoria 

Municipal deve ser realizada a partir de um plano de trabalho que estabeleça um 

cronograma detalhado de atividades, com vistas ao desenvolvimento ordenado de ações 

voltadas ao desempenho integral das atribuições expressas no artigo 2º da Lei Municipal n. 

676/2004 (fls. 526 e 527), e que contemple todas as áreas da Administração, priorizando 

maior frequência de exames nos setores mais suscetíveis a erros ou desvios, naqueles de 

maior complexidade ou que consumam expressivo volume de recursos financeiros. 

Destarte, o deficiente planejamento das atividades dificultou o pleno exercício 

das atribuições do controle interno, em afronta ao contido nos artigos 31 e 74 da 

Constituição Federal. 
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Por oportuno, registra-se que apontamento de idêntico teor constou do 

Processo n. 525-0200/11-3 referente ao exercício 2011. 

(Fls.  526, 527, 539 a 546). 

 

10.2.2. ATUAÇÃO DEFICIENTE - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 

 

Conforme anteriormente citado, o Sistema de Controle Interno do Município, 

encontra-se regrado pela Lei Municipal n. 676/2004,  estabelecendo, em seu artigo 1º, que 

o objetivo do Sistema consiste em: ... promover a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade, economicidade, 

moralidade e desempenho na administração dos recursos e bens públicos (fl. 526). 

O artigo 2º, da mesma norma, arrola 22 itens relativos às atribuições do 

Sistema de Controle Interno (fls.   526 e 527). 

Solicitou-se a apresentação dos trabalhos de fiscalização/auditorias elaborados 

pela Controladoria Municipal, no exercício de 2012, sendo apresentadas 100 (cem) Atas 

numeradas de 683/2012 a 782/2012; 08 (oito) Relatórios numerados de 01/2012 a 08/2012, 

além de 04 (quatro) recomendações ao Chefe do Executivo. 

Em análise às Atas apresentadas verificou-se que a atuação da Controladoria 

Municipal se restringiu a algumas áreas/setores da Administração. Houve um trabalho 

repetitivo com relação ao fechamento das receitas e na análise da aplicação dos recursos 

vinculados à Educação e à Saúde, dos gastos com pessoal, dos repasses ao Poder 

Legislativo e, muitas vezes, de execução e não de auditoria interna. A título 

exemplificativo, juntam-se as Atas dos meses de janeiro, junho e novembro/2012 (fls. 545, 

547 a 572). 

Dos oito relatórios apresentados, seis (n. 01/2012, 03/2012 a 05/2012 , 07/2012 

e 08/2012 - fls. 573, 574, 578 a 581, 585 a 587) tratam de atos relativos ao setor de 

recursos humanos e, os outros dois (n. 02/2012 e 06/2012 - fls.  575 a 577, 582 a 584), são 

um resumo das atividades realizadas pela Controladoria Municipal no 2° semestre de 2011 

e 1º semestre de 2012. 

Conforme se depreende das informações prestadas pelo Responsável pela 

Controladoria Municipal, em atendimento à RDI n. 002/2013, itens 4 e 5 (fls. 540 e 541), 

no exercício sob exame, o Órgão não produziu outros trabalhos pertinentes à sua atuação. 

Ressalta-se que, através do item 5 da RDI antes citada, solicitou-se  a 

apresentação de relatórios de auditorias realizadas em setores específicos (fl. 540). 

Sendo assim, resta caracterizado que a Controladoria Municipal não realizou 

auditorias periódicas (prévias, concomitantes e posteriores) em todas as unidades e órgãos 

setoriais mais suscetíveis a erros, desvios e desperdícios, de modo a verificar a observância 

à legislação pertinente (em especial à Lei Federal n. 4.320/64, a Lei Federal n. 8.666/93 e à 

Lei Complementar n. 101/2000), bem como aos princípios constitucionais insculpidos no 

“caput” do art. 37 da Constituição Federal. 
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As inconformidades consignadas nos itens insertos neste Relatório, levantadas 

pela Equipe de Auditoria Externa, mas que não houve a apuração por parte do Órgão 

central do SCI, demonstram que sua atuação deve ser melhorada, com realização de 

atividades de auditoria de forma periódica, contínua e formalizada, a partir de um plano de 

trabalho contemplando todas as áreas da Administração, priorizando maior frequência de 

trabalhos nos setores mais suscetíveis a erros ou desvios, naqueles de maior complexidade 

ou que consumam expressivo volume de recursos financeiros. 

Conclui-se, assim, que a Controladoria Municipal não vem cumprindo seu 

papel de forma satisfatória, haja vista que não conseguiu atender plenamente a Lei 

instituidora e seu Regimento Interno, deixando de efetivar ações importantes, ou seja, 

trabalhos mais aprofundados, com geração de relatórios com conteúdo analítico e 

conclusivo de atividades de sua competência, que servissem de elementos hábeis ao 

Administrador para a tomada de decisões gerenciais e/ou corretivas, com vistas a reparar 

e/ou evitar a ocorrência de irregularidades ou deficiências, bem como de apoio para a ação 

fiscalizadora do Controle Externo, exercida por este Tribunal de Contas. 

Dessa forma, restou demonstrada a insubordinação às exigências dos artigos 31 

e 74 da Constituição Federal, Lei Municipal n. 676/2004, bem como ao artigo 59 da Lei 

Complementar n. 101/00 – LRF, já que o sistema de controle interno não vem fiscalizando 

o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal. 

Por oportuno, registra-se que apontamento de idêntico teor constou do 

Processo n. 525-0200/11-3 referente ao exercício 2011. 

 

(Fls. 526, 527, 540, 541, 545, 547 a 587). 

 

10.2.3. NÃO IMPLANTAÇÃO DE MANUAIS DE NORMAS INTERNAS 

 

Ainda no que se refere à atuação da Controladoria Municipal, nos termos 

preconizados pela Lei Municipal n. 676/2004 (fls. 526 e 527), verificou-se que não foram 

expedidos atos normativos (Manuais) objetivando disciplinar a atuação dos Órgãos 

Setoriais, conforme informação prestada pelo servidor responsável pelo Órgão em 

atendimento ao item 6 da RDI n. 002/2013 (fls. 540 e 541). 

Consigna-se que para uma efetiva atuação do Órgão de Controle Interno, 

entende-se como necessário e indispensável que sejam implantados Manuais de Normas 

Internas regulamentando cada procedimento/atividade a ser desenvolvida. 

Com a implantação de referidos Manuais, cada atividade administrativa seria 

padronizada, resultando em maior segurança e credibilidade nas tarefas executadas. Sem 

referidas ferramentas de controle, a execução dos serviços de auditoria fica sensivelmente 

prejudicada, pois inexistentes parâmetros claros e objetivos para aferição e confrontação de 

sua regularidade. 
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Diante de todo o acima exposto, tem-se comprovada, mais uma vez, deficiência 

do Sistema de Controle Interno, o que vem de encontro ao disposto nos artigos 31 e 74 da 

Constituição Federal. 

(Fls. 526, 527, 540 e 541). 

 

É o Relatório. 

 

  


