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Relator:  Conselheiro, em Substituição, ALEXANDRE MARIOTTI 

 

PROCESSO DE CONTAS. PARECER 
DESFAVORÁVEL. GLOSAS. MULTA. 
ADVERTÊNCIA. 

As infrações a regras e princípios 
constitucionais e à legislação vigente ensejam 
aplicação de multa e advertência à Origem 
para a não reincidência em falhas de mesma 
natureza, bem como emissão de Parecer 
Desfavorável diante da extensão e gravidade 
das falhas verificadas, que comprometem a 
globalidade das contas de gestão. 

Os valores despendidos em desacordo com 
princípios constitucionais devem retornar ao 
erário. 

 

O presente expediente trata do Processo de Contas do Senhor Lourenço Arden-
ghi Filho e Nereu Piovesan, Gestores do Executivo Municipal de Palmeira das Missões, no 
exercício de 2009. 

A Supervisão de Instrução de Contas Municipais menciona a existência de falhas, 
razão pela qual foi determinada, nos termos regimentais, a intimação dos gestores para que 
prestassem esclarecimentos sobre o apontado na instrução técnica, juntando a respectiva 
documentação comprobatória. 

No entanto, esgotado o prazo concedido, não houve qualquer manifestação dos 
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Administradores quanto aos esclarecimentos solicitados por esta Corte de Contas. 

Consoante o artigo 48, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução nº 
544/2000), a omissão de defesa ou esclarecimento pelo responsável, no prazo estabelecido, 
constitui renúncia à faculdade oferecida para justificação dos atos impugnados nos itens espe-
cificados. 

O Órgão Técnico faz, portanto, uma síntese das falhas remanescentes contidas no 
referido relatório, conforme os itens a seguir: 

DA AUDITORIA 

1.1 – Manutenção irregular de contratos por prazo determinado para o exercício da 
função pública de “Visitador do Programa Primeira Infância Melhor – PIM”. Incompatibilida-
de com as hipóteses previstas na Constituição Federal, art. 37, incisos V e IX, e com o Parecer 
nº 07/2007 desta Corte de Contas. Foi despendido no exercício o valor de R$ 42.354,34 (fls. 
399 e 1.169 e 1.170). 

1.2.1 – Negativa de registro de ato admissional. Descumprimento de decisão do 
TCE/RS proferida nos autos do Processo nº 006798-0200/07-6. Despendido o valor de R$ 
13.601,64 no exercício (fls. 400, 1.170 e 1.171). 

1.3 – Pagamento irregular de adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de 
vida a servidores nomeados para cargos em comissão. Adicionais pertinentes a servidores 
efetivos no desempenho de atividades de natureza permanente, pois, conforme as disposições 
do inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, as funções de confiança se destinam, exclu-
sivamente, às atribuições de chefia, direção e assessoramento. Sugestão de débito no montante 
de R$ 15.492,34 (fls. 400 a 403 e 1.172 a 1.180). 

1.4 – Manutenção irregular de atos admissionais sustados. Descumprimento de 
decisão deste Tribunal de Contas exarada nos autos dos Processos nºs 07423-0200/06-4 e 
04528-0200/07-2. Inobservância ao princípio constitucional da legalidade estabelecido no 
“caput” do artigo 37 da Constituição Federal. O montante de R$ 457.163,39 foi despendido no 
exercício com o pagamento irregular de 17 (dezessete) servidores que não tiveram seus atos 
sustados durante o período sob exame (fls. 403 e 404 e 1.180 a 1.182). 

1.5 – Retenção a menor do Imposto de Renda de pessoa física devido por diversos 
servidores. Deduzido da base de cálculo o valor pago ao IPE-Saúde. Infrigência ao disposto 
no inciso I do artigo 158 da Constituição Federal. Sugestão de débito no montante de R$ 
5.166,60 (fls. 404 a 412 e 1.182 a 1.199). 

1.6 – Desvio de função. Portarias autorizando servidores detentores de diversos 
cargos a dirigir veículos e máquinas, apesar da existência de um grande número de motoristas 
e operadores de máquinas providos em caráter efetivo. Situação que atenta contra a segurança 
no trânsito. Inobservância aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e efici-
ência, previstos no “caput” do art. 37 da Constituição Federal e no art. 19 da Constituição do 
Estado (fls. 412 e 413 e 1.200). 
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1.7 –Inclusão indevida de parcelas de 1/3 de férias e complemento sobre 13º no 
cômputo das verbas salariais utilizadas para a concessão da pensão à filha dependente de ser-
vidor falecido. Contrariedade ao princípio da legalidade estabelecido no “caput” do artigo 37 
da Constituição Federal. Sugestão de débito no montante de R$ 1.841,48 (fls. 413 a 415 e 
1.201 a 1.203). 

1.8 – Admissão indireta de pessoal. Convênio com o Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais para a contratação de Agentes Comunitários de Saúde. Contrariedade às disposi-
ções da Emenda Constitucional nº 51/2006, do art. 16 da Lei Federal nº 11.350/2006 e do 
entendimento desta Corte de Contas proferido no Processo nº 03707-0200/06-7. Responsa-
bilidade solidária do Município nas contratações intermediadas pelo Sindicato. Repasse à 
Entidade no montante de R$ 153.601,96 (fls. 415 e 416 e 1.203 a 1.205). 

2.1 – Convênio com CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola. A Lei Munici-
pal n° 3.627/2005, autorizativa do Convênio, não estabelece o número de estagiários, as con-
dições de aceitação e os valores a serem pagos a título de bolsa-auxílio, bem como eventuais 
taxas administrativas. Não foi promovida seleção pública para a escolha dos estudantes. Des-
cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade, da igualdade, da 
legitimidade e da eficiência, estabelecidos no “caput”, do artigo 37, da Constituição Federal e 
19, da Constituição Estadual (fls. 416 e 417 e 1.205 a 1.207). 

3.1 – Dispensa de licitação para reforma da frota escolar indevidamente 
fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993. A situação de emergência 
não restou configurada. Despesas no valor de R$ 101.055,53. Infringência do art. 3º do 
Estatuto Licitatório e do art. 37, inc. XXI, da Constituição (fls. 417 a 420 e 1.207 a 1.210). 

3.2 – Realização de despesas com documentação probatória inconsistente, pois as 
notas fiscais não especificam qual o serviço prestado. Prestação de contas contraria o princípio 
da transparência, dificultando o trabalho do controle externo. Infringência do art. 37, parágra-
fo único da Constituição Federal, e do art. 1°, parágrafo 1°, da Lei Complementar Federal nº 
101/2000 (fls. 420 e 421 e 1.210 e 1.211). 

3.3 – Subutilização de software do sistema de tributos municipais contratado. Não 
foi utilizado o sistema de lançamentos e controles do Imposto Sobre Serviços – ISSQN, 
realizado manualmente. Contrariedade aos princípios constitucionais da eficiência, previsto no 
“caput” do art. 37, e da economicidade, do art. 70, ambos da Constituição Federal, bem como 
o da razoabilidade, previsto no art. 19 da Constituição Estadual. Sugestão de débito no 
montante de R$ 6.000,00 (fls. 421 e 422 e 1.211 a 1.213). 

3.4.1 – Contrato de prestação de serviços de Assessoria Jurídica. Sobreposição de 
funções, haja vista a estrutura da Procuradoria-Geral do Município. Despesa contabilizada na 
rubrica Serviços Técnicos Profissionais, e não como Outras Despesas de Pessoal. Afronta aos 
princípios constitucionais da eficiência e da legalidade, previstos no “caput" do art. 37, e da 
economicidade, do art. 70, ambos da Constituição Federal, bem como o princípio da razoabi-
lidade, art. 19 da Constituição Estadual. Sugestão de débito no montante de R$ 91.406,13 (fls. 
422 a 424 e 1.213 a 1.217). 

3.4.2 – Contratação de serviços contábeis para individualização do FGTS. Impos-
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sibilidade de terceirização da atividade, que possui caráter de natureza permanente, que deve 
ser realizada em tempo integral, correspondente ao horário normal de expediente da Prefeitura 
Municipal. Existência, no quadro funcional da Prefeitura, de pessoal qualificado para prestar o 
referido serviço. A atividade de Contador é típica de Estado, consoante cita expressamente o 
Parecer nº 30/99, desta Corte de Contas. Duplo dispêndio. Despesa não considerada como 
Outras Despesas de Pessoal. Afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da legali-
dade, previstos no “caput” do art. 37, e da economicidade, previsto no art. 70, ambos da Cons-
tituição Federal, bem como o princípio da razoabilidade, previsto no art. 19 da Constituição 
Estadual. Sugestão de débito no montante de R$ 35.820,00 (fls. 424 a 427 e 1.217 a 1.220). 

3.4.3 – Contratação de serviços de tesouraria. Impossibilidade de terceirização de 
atividade de natureza permanente. Existência de pessoal qualificado para prestar o referido 
serviço no quadro funcional. Duplo dispêndio. Os serviços contratados não foram considera-
dos como “Outras Despesas de Pessoal”. Ofensa aos princípios constitucionais da eficiência e 
da legalidade, previstos no “caput” do art. 37, e da economicidade, previsto no art. 70, ambos 
da Constituição Federal, bem como ao princípio da razoabilidade, previsto no art. 19 da Cons-
tituição Estadual. Sugestão de débito no montante de R$ 6.600,00 (fls. 427 e 428 e 1.220 a 
1.222). 

3.5.1 – Terceirização de mão-de-obra para prestação de serviços de psicologia. 
Substituição da forma legal de ingresso na Administração Pública, concurso público, confor-
me art. 37, inciso II da Constituição Federal. Contrariedade ao disposto no §1º do art. 18, da 
Lei Federal nº 101/2000, pois as contratações não foram consideradas como despesas de pes-
soal. Quadro de Pessoal possui dois cargos de Psicólogo, encontrando-se um ocupado. Valor 
de R$ 17.820,00 empenhado referente à prestação de serviço (fls. 428 e 429 e 1.223 e 1.224). 

3.5.2 – Terceirização de serviços públicos de Assistência Social. Desatendimento 
do art. 37, inciso II da Constituição Federal, necessidade de concurso público como forma 
legal de ingresso na Administração Pública. Contrariedade ao disposto no parágrafo primeiro 
do art. 18, da Lei Federal nº 101/2000, pois as contratações não foram consideradas como 
despesas de pessoal. Existência de dois cargos de Assistente Social, encontrando-se ambos 
ocupados. Valor de R$ 20.192,75 empenhado para a prestação do serviço. (fls. 429 e 430 e 
1.224 e 1.225). 

3.6.1 – Pagamento de multas por infrações às leis de trânsito cometidas por servi-
dores, sem ressarcimento do erário, nos moldes previstos nos artigos 152 e seguintes da Lei 
Complementar n° 001/2005 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais. 
Sugestão de débito no montante de R$ 1.276,88 (fls. 430 a 432 e 1.225 a 1.229). 

4.1.1 – Contratação de Assistentes Sociais em sobreposição de funções a dois car-
gos efetivos e duas outras através de empresa terceirizada, conforme item 3.5.2. Pagamentos 
sem respaldo em contratos. Memorandos com origem na Secretaria Municipal do Bem Estar 
Social embasaram a emissão de notas de empenho. Inocorrência de procedimento licitatório, 
embora o objeto contratado ultrapasse o limite legal estabelecido no artigo 24, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/1993. Despesa não considerada como Outras Despesas de Pessoal. Contrari-
edade aos princípios constitucionais da eficiência e da legalidade, previstos no caput do art. 
37, e da economicidade, previsto no art. 70, ambos da Constituição Federal, bem como o prin-
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cípio da razoabilidade, previsto no art. 19 da Constituição Estadual. Sugestão de débito no 
montante de R$ 10.275,00 (fls. 1.230 e 1.231). 

4.2.1 – Terceirização de serviços públicos de topografia, de natureza permanente. 
Desatendimento do art. 37, inciso II da Constituição Federal. Existência de cargo de Técnico 
em Topografia criado por lei municipal, porém não provido. Pagamentos no valor de R$ 
6.600,00, que não foram considerados como despesas de pessoal. Existência de três aparelhos 
GPS, bens do patrimônio municipal que possibilitam a realização dos trabalhos técnicos con-
tratados (fls. 1.232 e 1.233). 

4.2.2 – Terceirização de serviços públicos de fisioterapia de natureza permanente, 
substituindo a forma legal de ingresso na Administração Pública, concurso público, art. 37, 
inciso II da Constituição Federal. Demonstrativo do Quadro de Pessoal evidencia a criação de 
um cargo de fisioterapeuta, o qual não se encontra provido.Valores pagos no montante de R$ 
20.034,00, não foram considerados como Despesas de Pessoal (fl. 1.233). 

4.3.1 – Reparações de danos causados por veículo municipal. Ausência de 
conclusão do Processo administrativo disciplinar. Infringência ao disposto nos artigos 31, 70 e 
71 da Constituição Federal, artigos 70 e 71 da Constituição Estadual e artigo 33, §§ 1º e 2º da 
Lei nº 11.424/2000. Sugestão de débito no montante de R$ 636,32 (fls. 1.234 e 1.235). 

4.4.1 – Pagamentos de multas por atraso na entrega da declaração do ITR. Omis-
são de apuração de responsabilidade de servidor. Sugestão de débito no montante de R$ 75,00 
(fl. 1.235). 

4.5.1 – Despesas relativas ao transporte de passageiros sem a realização de certa-
me licitatório, abrangendo a totalidade do objeto. Empresa credora não possui entre as ativi-
dades econômicas registradas nos órgãos competentes a atividade de Transporte de Passagei-
ros. Contrariedade aos princípios constitucionais da impessoalidade e da legalidade, previstos 
no “caput”, do artigo 37, da Constituição Federal. Desrespeito ao princípio basilar da possibi-
lidade de selecionar a proposta mais vantajosa, garantindo tratamento isonômico aos potenci-
ais licitantes, art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 (fls. 1.235 e 1.236). 

5.1.1 – Ausência de prestação de contas de adiantamento de numerários concedi-
dos a dois servidores. Desatendimento do art. 69 da Lei Federal nº 4.320/64, que impede a 
disponibilização de novos adiantamentos a servidores responsáveis por dois adiantamentos. 
Excesso de mais de 200 dias para as prestações de contas, com infringência as disposições 
contidas na Lei Municipal nº 1002/1977. Não disponibilização à Auditoria dos extratos bancá-
rios das contas vinculadas do Município, relacionadas aos servidores detentores dos adianta-
mentos. Matéria abordada no Relatório do Controle Interno nº 01/2010. Ausência de diligên-
cia da Administração Municipal no sentido de reaver os valores em aberto dos servidores ina-
dimplentes. Infringência ao disposto nos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 
70 e 71 da Constituição Estadual e artigo 33, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.424/2000. Descumpri-
mento das disposições dos artigos 31 e 74, da Constituição Federal. Sugestão de débito no 
montante de R$ 31.413,00 (fls. 1.238 a 1.242). 

5.2 – Ausência de registros contábeis de contas bancárias do Município. Não 
atendimento da Requisição de Documentos nº 12/2010, acarretando limitação do trabalho do 
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Controle Externo e impossibilitando à Equipe concluir pela fidedignidade dos saldos 
bancários. Infringência do disposto nos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 70 
e 71 da Constituição Estadual e artigo 33, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.424/2000. Violação do 85, 
da Lei Federal n° 4.320/1964, que trata da organização dos serviços de contabilidade e aos 
princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da eficiência previstos no “caput” 
do art. 37 da Constituição Federal e art. 19 da Constituição do Estado. Desconformidade nas 
peças contábeis apresentadas por ocasião do encerramento do exercício de 2009, as quais não 
representam, fidedignamente, sua composição patrimonial (fls. 1.242 e 1.243). 

5.3 – Registros de liquidação e pagamento de notas de empenho por meio de 
cheques, sem efetivo desconto nas contas bancárias do Município. O montante dos cheques 
pendentes de desconto totaliza R$ 1.019,75. Não atendida Requisição de Documentos, 
limitando o trabalho do Controle Externo e impossibilitando a conclusão sobre fidedignidade 
dos registros. Infringência do disposto nos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 
70 e 71 da Constituição Estadual e artigo 33, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.424/2000. Registros 
contábeis fictícios realizados para a baixa das obrigações. A Administração detém a posse dos 
cheques emitidos de fevereiro a maio de 2009 (fls. 1.243 e 1.244). 

6.1 – Deficiências no controle dos bens patrimoniais do Município. Divergências 
entre o total do patrimônio e a contabilização dos bens adquiridos em 2009. Não 
contemplação do patrimônio do Poder Legislativo ao patrimônio do Município. Ausência de 
etiquetas aderidas aos bens públicos e dificuldade do setor quanto ao registro dos novos bens e 
localização dos antigos. Infringência dos artigos 85, 94 a 96 da Lei Federal n° 4.320/1964, o 
que pode oportunizar o extravio ou o uso indevido de bens. Ausência de um Controle Interno 
atuante, com descumprimento às disposições dos artigos 31 e 74, da Constituição Federal (fl. 
1.245). 

7.1.1 – Composição da Central do Sistema de Controle Interno. 
Incompatibilidades entre funções exercidas e atribuições do SCI, o que vai de encontro ao 
posicionamento deste Tribunal, exarado na Informação nº 60/2002. Servidores nomeados 
desempenham funções administrativas paralelas ao Controle Interno, não havendo obediência 
ao salutar Princípio da Segregação de Funções (fls. 1.246 a 1.248). 

8.1.1 – Tomada de Preços nº 73/2008, execução pelo regime de empreitada global, 
de prédio destinado à Escola de Educação Infantil – Creche Pró-Infância. Vencedora a 
empresa CPP Pré-Moldados e PVC Ltda. Instrumento contratual estabelece o prazo de oito 
meses para execução da obra, com autorização para início em 19/11/2008, com aplicação de 
penalidades incidentes por atraso na execução dos serviços. Inexistência dos motivos de atraso 
previstos nos incisos I a VI do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Inadimissibilidade de que a 
obra esteja em fase inicial de execução, passados dez meses do prazo determinado para seu 
término. Necessidade de a Auditada adotar as medidas administrativas cabíveis, relativas à 
fiscalização do contrato e aplicação das sanções contratuais previstas, sob pena de 
responsabilidade, inclusive quanto à devolução do valor de R$ 222.849,62 (fls. 1.248 a 
1.251).  

8.1.2 – Construção de Escola de Educação Infantil – Creche Pró-Infância. Preços 
unitários acima dos praticados no mercado quanto ao concreto, aço/armadura e levante de 
alvenaria de bloco cerâmico em comparação à proposta comercial de empresa vencedora de 
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licitação no município de Tenente Portela. Inobservância dos princípios constitucionais da 
razoabilidade e da economicidade estabelecidos no “caput” do artigo 37 da Constituição Fede-
ral e artigo 19 da Constituição Estadual. Sugestão de débito no montante de R$ 37.755,35 (fls. 
1.251 e 1.252).  

8.2 – Convite nº 39/200, para execução de duas pontes em concreto armado. 
Contrato firmado com empresa Artebase Construtora Ltda. prevê prazo para execução da obra 
e aplicação de penalidades por atraso na execução dos serviços. Prazo de execução expirado, 
sem que a aplicação de multa. Necessidade de adoção de medidas administrativas cabíveis, 
relativas à fiscalização do contrato, e aplicação das sanções, sob pena de ser imputada à 
Administração eventuais responsabilidades, inclusive quanto à devolução do valor de R$ 
58.826,22 (fls. 1.252 e 1.253).  

8.3 – Tomada de Preços nº 53/2007, para execução, da recuperação de estradas 
vicinais. Descumprimento à Requisição de Documentos nº 09/2010, em contrariedade às 
disposições dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal; 70 e 71 da Constituição Estadual 
e 33, §§1º e 2º, da Lei Estadual nº 11.424/2000. Falta de providências, por parte da 
Administração, para proceder ao efetivo término da obra em questão, situação denotada pelas 
sucessivas prorrogações de prazo, mediante termos aditivos ao Convênio, visando o 
saneamento das pendências técnicas apontadas em Relatório do corpo técnico do INCRA, 
bem como para a efetivação dos trâmites formais para o encerramento do Convênio. 
Necessidade da Auditada adotar as medidas administrativas cabíveis, relativas à fiscalização 
do contrato em questão, mais especificadamente no tocante à aplicação das sanções previstas 
em no contrato, sob pena de ser imputada à Administração eventuais responsabilidades, 
inclusive quanto à devolução do valor de R$ 234.438,56 (fls. 1.253 e 1.254). 

8.4 – Convite no 35/2007. Pagamento indevido de valores na obra de pavimenta-
ção com pedras irregulares e drenagem pluvial. Inexecução de duas caixas de inspeção (bocas 
de lobo) previstas no projeto. Desrespeito às especificações técnicas do assentamento da tubu-
lação. Prazo de execução vencido, sem que a Administração tivesse lançado mão de aplicação 
de multa. Descumprimento à Requisição de Documentos nº 15/2010, em contrariedade às dis-
posições dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal; artigos 70 e 71 da Constituição Es-
tadual e artigo 33, § §1º e 2º, da Lei Estadual nº 11.424/2000. Inobservância aos princípios 
constitucionais da legalidade, razoabilidade e economicidade estabelecidos no “caput” do ar-
tigo 19 da Constituição do Estado, e artigo 37 da Carta Magna. Sugestão de débito de R$ 
5.417,43 (fls. 1.254 a 1.257). 

8.5.1 – Tomada de Preços nº 36/2009, para aquisição de materiais para pavimen-
tação e drenagem e pavimentação asfáltica. Processo licitatório carece de peças fundamentais 
previstas no Estatuto das Licitações: projeto básico, memoriais descritivos e cronograma físi-
co-financeiro da obra e/ou serviço de engenharia. Inobservância ao princípio constitucional da 
legalidade estabelecido no “caput”, do artigo 19, da Constituição do Estado e artigo 37, da 
Carta Magna, assim como, infringe o estabelecido pela Lei Federal nº 8.666/93 em seu artº 6º, 
inciso IX, “a” a “f” e artº 7º, § 2o, inciso I. Descumprimento à Requisição de Documentos nº 
09/2010, em contrariedade às disposições dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal; 
artigos 70 e 71 da Constituição Estadual e artigo 33, § §1º e 2º, da Lei Estadual nº 
11.424/2000 (fls. 1.257 a 1.259). 
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8.5.2 – Tomada de Preços nº 36/2009, para aquisição de materiais para pavimen-
tação e drenagem, bem como pavimentação asfáltica da Avenida Nassib Nassif. Não foi exe-
cutada a pavimentação da avenida, tendo a Municipalidade decidido pela pavimentação das 
ruas Beco da Santo Cristo, prolongamento da Rua Hiran Vargas e travessa e Rua Jose Xavier 
de Oliveira. Não atendimento de Requisição, pela Equipe de Auditoria a respeito do estágio 
das obras de pavimentação em todos os logradouros. Contrariedade dos artigos 31, 70 e 71 da 
Constituição Federal; artigos 70 e 71 da Constituição Estadual e artigo 33, § §1º e 2º, da Lei 
Estadual nº 11.424/2000. Inexistência de qualquer comprovação da execução das obras nos 
logradouros acima referidos, embora tenha sido verificada a aquisição e pagamento de materi-
ais por parte da Municipalidade. Inobservância aos princípios constitucionais da razoabilidade 
e da economicidade estabelecidos no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 19 
da Constituição do Estado. Sugestão de débito no montante de R$ 40.044,15 (fls. 1.259 e 
1.260). 

8.6 – Ausência da Anotação da Responsabilidade Técnica em várias obras 
municipais. Não apresentação tempestiva dos documentos solicitados pela Requisição de 
Documentos nº 10/2010. Contrariedade dos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº 6.496/77, ficando a 
Auditada sujeita à multa prevista pelo art. 3º da mesma Lei e na alínea “a” do art. 73 da Lei 
Federal nº 5.194/66. Descumprimento, também, do estabelecido na Resolução nº 425/98 do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA (fls. 1.260 e 1261). 

9.1.1 – Contratos de locação firmados com recursos do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente. Lei Municipal nº 3.407/2004 dispõe no § 2º do art. 75 que os recursos do Fundo 
serão aplicados em interesse ambiental. Inobservância ao princípio constitucional da legalida-
de estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, e no artigo 19 da Constituição Estadual. 
Cabe à Administração Municipal proceder à devolução do montante de R$ 5.219,06 para a 
conta vinculada do Fundo Municipal do Meio Ambiente.  (fl. 1.261). 

9.2 – Dispensa de Licitação nº 030/2009, relativa à contratação de empresa para a 
prestação de serviços na área de Licenciamento Ambiental. A Ata de Julgamento e o Contrato 
de Prestação de Serviços estabelecem que o pagamento somente seria efetuado mediante a 
apresentação de Documento Fiscal e Atestado de Recebimento dos Serviços pela Secretaria 
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Situação inocorrente, pois somente duas Notas 
Fiscais apresentadas possuem atestado da efetiva prestação dos serviços. Descumprimento dos 
artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64. Não observância aos princípios constitucionais da 
legalidade, razoabilidade e da economicidade estabelecidos no artigo 37 da Constituição Fede-
ral e no artigo 19 da Constituição Estadual. Sugestão de débito no montante de R$ 4.740,00 
(fls. 1.261 e 1.262).  

9.3 – Contratação da empresa Simpex – Serviços de Coleta, Transporte e Destina-
ção Final de Resíduos Ltda. para serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos e 
de saúde. Prorrogação do prazo de vigência por mais 3 meses, mediante Termo Aditivo ao 
Contrato de Prestação de Serviços nº 229/2007, em 23/10/09. Equívoco na utilização do índi-
ce de 11,86% acumulado do IGP-M de outubro de 2007 a setembro de 2009, quando o índice 
do período foi de 10,70%. Não observância aos princípios constitucionais da legalidade, razo-
abilidade e da economicidade estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 
19 da Constituição Estadual. Sugestão de débito no montante de R$ 1.093,40 (fls. 1.263 e 
1.264). 
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10.1 – Pagamento irregular de Gratificação Natalina ao Prefeito e ao Vice-Prefeito 
Municipal. A Lei Municipal nº 3.933/2008, que estabeleceu os subsídios mensais, não prevê a 
gratificação natalina. A Decisão desta Corte de Contas na Consulta nº 06281-0200/07-4 
estabelece que o pagamento referido depende de previsão legal e respeito ao princípio da 
anterioridade. Contrariedade do princípio constitucional da legalidade, “caput” do artigo 37 da 
Constituição Federal e 19 da Constituição do Estado. Sugestão de débito no montante de R$ 
16.540,47 (fl. 1.264). 

10.2 – Pagamento a maior a Secretário Municipal. Lei Municipal nº 3.934/2008, 
fixadora dos subsídios, não estabeleceu critérios de remuneração a servidores cedidos ao 
Município com ônus para a origem para o exercício do cargo de Secretário Municipal. 
Percepção pela Secretária Municipal de Educação do subsídio mensal do cargo mais a 
remuneração referente aos dois vínculos funcionais com o Estado, no cargo de Professora 
Efetiva. Aplicabilidade do entendimento deste Tribunal de Contas exarado no Parecer nº 
47/99, e Informações nºs. 111/2001, 142/2001 e 43/2002. Contrariedade do princípio 
constitucional da legalidade previsto no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal e 19 da 
Constituição do Estado. Sugestão de débito no montante de R$ 32.408,67 (fls. 1.264 a 1.267). 

11.1 – Ausência de cobrança de Certidão TCE/RS nº 323/2009, expedida em de-
corrência do Processo TCE/RS nº 07308-0200/07-4, no valor nominal de R$ 20.806,76. In-
formação da Auditada, em atendimento à Requisição de Documentos nº 02/2010, sobre o não 
recebimento do título executivo, impossibilitando ação de cobrança. Certidão em questão foi 
encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal na data de 15/06/2009, conforme juntada de AR. Con-
trariedade aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade 
estabelecidos no “caput” do art. 37 da Constituição Federal (fl. 1.267). 

DA GESTÃO FISCAL – Processo nº 3995-0200/09-9 

Na sessão realizada em 17/08/2010, decidiu a Primeira Câmara por emitir parecer, 
sob nº 10.016, pelo atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício em análise. 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manifestou-se através do 
Parecer MPC nº 3252/2011, nas fls. 1366 a 1410, do Adjunto de Procurador Ângelo G. 
Borghetti, nos seguintes termos: 

1º) Multa ao Senhor Lourenço Ardenghi Filho, por infringência de normas de 

administração financeira e orçamentária, com fulcro nos artigos 67 da Lei Esta-

dual nº 11.424, de 06 de janeiro de 2000, e 132 do RITCE. 

2º) Fixação de débito correspondente aos itens 1.2.1, 1.5, 1.7, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 

3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 4.1.1, 4.3.1, 4.4.1, 5.1.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.4, 8.5.2, 9.1.1, 

9.2, 9.3, 10.1 e 10.2, de responsabilidade do Senhor Lourenço Ardenghi Filho.  

3º) Parecer desfavorável à aprovação das contas do Senhor Lourenço Ardenghi 

Filho, Administrador do Executivo Municipal de Palmeira das Missões no exercí-

cio de 2009, com fundamento no artigo 3º da Resolução nº 414/1992. 

4º) Parecer favorável à aprovação das contas do Senhor Nereu Piovesan, Admi-
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nistrador do Executivo Municipal de Palmeira das Missões no exercício de 2009, 

com fundamento no art. 5º da Resolução nº 414/1992. 

5º) Ciência ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador Regional Eleitoral, 

consoante o disposto no artigo 87 do Diploma Regimental. 

6º) Determinação ao Gestor para que rescinda os contratos mencionados nos 

subitens 1.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.2.1 e 4.2.2 da Auditoria, ou 

os que os sucederam, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da notifica-

ção a respeito da decisão da Câmara, bem como crie os cargos efetivos necessá-

rios à prestação dos serviços e realize concurso público, nos termos do que pres-

creve a norma constitucional.  Cabe alertar, ainda, que, dada à gravidade da ir-

regularidade, sua manutenção repercutirá negativamente em futuras contas, in-

clusive, sendo passível de fixação de débito caso comprovada a lesividade dos 

Cofres Públicos. 

7º) Inclusão como itens a auditar a efetiva exoneração dos servidores, determi-

nada por decisão judicial, conforme noticiado no item 1.8 do relatório da Equipe 

de Auditoria (Convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para o repasse 

de recursos financeiros destinados à contratação de Agentes Comunitários de Sa-

úde). 

8º) Recomendação ao atual Administrador para que corrija e evite a reincidência 

dos apontes criticados nos autos, bem como verificação, em futura auditoria, das 

medidas implementadas nesse sentido. Convém que tome ciência de que a manu-

tenção de situações irregulares censuradas pela Corte e a autorização de despe-

sas sem o indispensável zelo que requer o emprego de recursos públicos sujeitam 

o Gestor à imposição de multa, à responsabilização financeira e, ainda, à reper-

cussão dos fatos negativamente em suas contas anuais. 

Esse é o relatório. 

Passo ao voto. 

Passo a examinar, primeiramente, os itens com sugestão de glosa: 

Item 1.2.1 – Descumprimento de decisão deste Tribunal proferida em 18/10/2007, 
no Processo nº 6798-0200/07-6, que negou registro ao ato admissional do Sr. Luís Delmar da 
Silva Beckmann. 

O referido servidor obteve mandado de segurança para reintegração e manutenção 
do cargo, junto à 3ª Vara da Comarca de Palmeira das Missões, na data de 21/05/2008, Pro-
cesso nº 020/1.08.0001699-6, (fls. 36 a 38). Em atendimento à decisão judicial, a Auditada 
reintegrou o referido servidor na data de 23/05/2008, conforme a Portaria nº 591/2008 (fl. 39). 

A decisão final daquela Comarca, datada de 30/07/2008, foi no sentido de denegar 
a concessão pleiteada, mantendo-se a decisão do TCE/RS (fls. 40 a 44). O Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, em 15/04/2009, ao julgar a Apelação Cível nº 
70027110071, decorrente daquela Ação Judicial, manteve a decisão anteriormente proferida. 
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Em pesquisa na página do TJRS, constata-se, que já houve o trânsito em julgado 
do processo, tendo sido determinada a baixa dos autos à Origem em 04/06/2009 e disponibili-
zada a nota de expediente no Diário de Justiça Eletrônico em 29/06/2009. 

Assim, a contar de 29/06/2009, cabia ao Gestor providenciar a exoneração do fun-
cionário, pois não mais subsistia qualquer provimento judicial garantindo sua manutenção no 
serviço público, fato que, desde então, era de conhecimento de ambos – servidor e Adminis-
tração. 

Desta forma, a omissão do Gestor em exonerar o servidor resultou em pagamentos 
indevidos a contar de julho de 2009, causando prejuízo ao Erário e cabendo a fixação do dé-
bito no que tange aos meses de julho a dezembro de 2009, com repercussão no valor da grati-
ficação natalina. Os valores a serem devolvidos devem ser calculados pela Supervisão. 

Item 1.3 – Pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de 
vida a servidores nomeados em cargos em comissão. 

O objeto do aponte foi a impossibilidade do pagamento dos referidos adicionais a 
servidores comissionados. Contudo, a circunstância do servidor ocupar um cargo em comis-
são típico, ou seja, de direção, chefia ou assessoramento, não exclui a possibilidade de expo-
sição a agentes insalubres ou perigosos, e conseqüentemente, à percepção dos adicionais cor-
respondentes, desde que haja laudo técnico e previsão legal. 

Assim, como não foram levantadas dúvidas, no aponte, a respeito do efetivo exer-
cício das atividades perigosas ou insalubres, ou relatada a inexistência de previsão legal, ou a 
inexistência de laudo pericial, ou, ainda, o pagamento de adicional à servidor em atividade 
diversa das elencadas em laudo técnico, não há como se manter a fixação de débito, pois, repi-
ta-se, inexiste, por si só, incompatibilidade entre o exercício de cargo em comissão e o paga-
mento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida. 

Diante do exposto, como não foi comprovado qualquer prejuízo ao erário, sou pe-
la exclusão da glosa referente a este item. 

Item 1.5 - Retenção a menor de Imposto de Renda de Pessoa Física. 

A Administração Municipal vem deduzindo da base cálculo do imposto de renda o 
valor pago pelos servidores ao IPE-Saúde, em razão de convênio de assistência médica. 

Contudo, diferentemente do que ocorre com os servidores do Estado, a filiação 
dos servidores municipais ao plano de assistência médica gerenciado pelo IPE não possui ca-
ráter compulsório. Desta forma, os valores pagos a este título não possuem natureza tributário-
previdenciária, não diferindo, portanto, de contribuições pagas a planos de saúde privados. E a 
Instrução Normativa nº 896/2008, da Receita Federal, ao elencar as parcelas remuneratórias 
que podem ser abatidas da base de cálculo do imposto de renda, não menciona valores pagos a 
planos de saúde. 

Assim, o procedimento adotado pela Auditada reduziu indevidamente a base de 
cálculo do tributo, provocando, por conseguinte, a retenção a menor do imposto de renda de-
vido por diversos servidores, caracterizando renúncia de receita e prejuízo ao Erário. Por este 
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motivo, o valor de R$ 5.166,60 relativo ao imposto retido a menor é passível de glosa. 

Item 1.7 - Pagamento a maior de pensão. 

A equipe de auditoria verificou a inclusão indevida de parcelas de 1/3 de férias e 
complemento sobre 13º, além de parcelas relativas a horas extras e feriados trabalhados, no 
cômputo das verbas salariais utilizadas para a concessão da pensão à filha dependente de ser-
vidor falecido. 

Ainda que o procedimento adotado esteja respaldado em parecer da Procuradoria 
do Município, implica o adimplemento de forma permanente de vantagens transitórias. 

Com efeito, quanto às duas primeiras verbas (um terço de férias e gratificação na-
talina), não se pode confundir a tributação de determinação parcela da remuneração com o 
direito a incorporá-la mensalmente. 

Ora, como os aposentados e pensionistas não desfrutam de férias remuneradas, 
resta evidente que o terço de férias não deve ser pago ou incorporado. No mesmo sentido, se a 
gratificação natalina é paga a aposentados e pensionistas no final do ano, inexiste qualquer 
razão para a sua inclusão mensalmente na pensão ou proventos, sob pena de configurar bis in 

idem. 

Já as duas últimas verbas (horas-extras e feriados trabalhados), ainda que justa a 
incorporação à pensão, é ilegítimo o adimplemento pela última remuneração do servidor, de-
vendo os valores serem calculados pela média percebida durante todo o exercício. 

Por isso, sou pela imposição de débito no valor de R$ 1.841,48. 

Item 3.3 - Não utilização de sistema informatizado contratado. 

A equipe de auditoria verificou que, não obstante devidamente disponibilizado pe-
la empresa Digifred Sistemas e Consultoria em Informática LTDA, em virtude do contrato n° 
02/2008, sistema de lançamentos e controles do Imposto sobre Serviços – ISS, este não foi 
utilizado pela Auditada, eis que os procedimentos permaneceram sendo feitos manualmente. 

Assim, ainda que a contratada faça jus em receber o valor ajustado, eis que não há 
questionamentos a respeito da prestação dos serviços, o valor despendido com serviço não 
utilizado, de R$ 13.200,00, de acordo com o apurado no relatório de auditoria, é passível de 
restituição ao Erário pelo Administrador Municipal, eis que se revela inequívoco a negligên-
cia do Gestor. 

Item 3.4.1 - Contratação de serviços de Assessoria Jurídica. 

Verifica-se que a Auditada, em 31-12-2003, firmou Contrato de Prestação de Ser-
viços (fls. 270 a 273) tendo por objeto o patrocínio da Auditada no processo cautelar n° 
2003.71.04.011038-7, que tramitou na 2a. Vara Federal da Subseção Judiciária de Passo Fun-
do. 

Contudo, pelo exame da legislação municipal, em especial as no que referem as 
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atribuições da Procuradoria-Geral do Município e as funções do Procurador Jurídico, conclui-
se que o objeto da avença abrange serviços que poderiam ser desempenhados pela própria 
Procuradoria do Município, composta por 03 Procuradores. 

Corrobora amplamente o entendimento de que o contrato continha objeto de atua-
ção de competência dos Procuradores do Município o fato de a Procuradoria Municipal ter 
assumido a ação principal, logo após o êxito no processo cautelar. 

Importante salientar, ainda, que a referida despesa foi contabilizada na rubrica 
Serviços Técnicos Profissionais, não sendo considerada como Outras Despesas de Pessoal. 

Assim, não obstante os serviços contratados tenham sido presumivelmente reali-
zados, fazendo a contratada jus em receber o valor ajustado, considera-se que o valor gasto 
ocorreu desnecessariamente, pois deveria ser executado por servidor com atribuições legais 
para tanto. 

Nesse contexto, a situação relatada equivale a um duplo dispêndio, violando os 
Princípios Constitucionais da Eficiência, da Economicidade e da Razoabilidade, motivo pelo 
qual o valor despendido, R$ 91.406,13, deve ser ressarcido aos Cofres Públicos pelo Admi-
nistrador Municipal. 

Item 3.4.2 - Contratação de Serviços Contábeis. 

Desde 2005, o Executivo Municipal vem contratando o Escritório Contábil Beck 
Ltda. para a prestação de serviços de individualização do FGTS. 

Ora, a atividade contábil possui caráter de natureza permanente, devendo ser reali-
zada por servidores pertencentes ao quadro de pessoal efetivo da Prefeitura, sem a possibili-
dade de terceirização da referida atividade. 

Cabe salientar, inclusive, que segundo o Parecer nº 30/99 desta Corte de Contas, a 
atividade de Contador é considerada como uma das atividades típicas de Estado. 

A referida despesa foi contabilizada na rubrica Serviços Técnicos Profissionais, 
não sendo considerada como Outras Despesas de Pessoal. 

Pela análise efetuada pela equipe de auditoria existem, no Quadro de Pessoal da 
Auditada, os cargos de Técnico Contábil, Contador e Economista. 

Assim, a situação relatada equivale a um duplo dispêndio, pois além do valor pago 
à contratada, servidores com atribuições que compreendem o objeto ajustado também recebe-
ram sua remuneração regularmente, motivo pelo qual o valor despendido com a referida con-
tratação, no valor de R$ 35.820,00 é passível de ressarcimento ao Erário pelo Administra-
dor. 

Item 3.4.3 - Contratação de Serviços de Tesouraria 

Da mesma forma do exposto no item anterior, o Executivo Municipal de Palmeira 
das Missões firmou contrato, de nº 060/2009, para a prestação de serviços que poderiam ser 
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efetuados pelos servidores pertencentes ao Quadro da Prefeitura, cuja atividade, ademais, ati-
nente à Tesouraria, possui natureza permanente e não poderia ser terceirizada. Assim, caracte-
rizando-se duplo dispêndio, o valor de R$ 6.600,00 deverá retornar aos cofres municipais. 

Itens 3.5.1 e 3.5.2 – Terceirização de Serviços de Psicologia e Assistência Social. 

O Executivo Municipal de Palmeira das Missões terceirizou, através de contratos, 
serviços de Psicologia e Assistência Social, de natureza permanente, em substituição à forma 
legal de ingresso na Administração Pública, qual seja, o concurso público, nos termos do inci-
so II, do artigo 37, da Constituição Federal. 

Além disto, tais contratações não foram consideradas como despesas de pessoal, 
contrariando o disposto no parágrafo primeiro, do art. 18, da LRF nº 101/2000, o qual estabe-
lece que os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substitui-
ção de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pes-
soal”. 

Verifica-se, portanto, que na mesma linha dos itens anteriores, o Auditado, mesmo 
possuindo em seu quadro de servidores um funcionário concursado e uma vaga em aberto para 
o cargo de Psicólogo, e dois cargos criados e providos para Assistente Social, contratou uma 
empresa em cada área para realizar mesmo serviço, consoante contratos de fls. 338/339 e 
342/343. 

Não se questiona a possível necessidade premente que justificasse a contratação 
de mais um profissional, todavia, a falta de explicações do Gestor, somada à ausência de es-
pecificação da área em que atuaram o Psicólogo e o Assistente Social ou de acúmulo de servi-
ço, exige a imposição de glosa, eis que se presume indevida a contratação até prova em con-
trário daquele que realizou a despesa pública. 

Por isso, como houve a contratação de terceirizados para realizar funções de ser-
vidores concursados que estavam trabalhando normalmente em suas atribuições, impõe-se o 
ressarcimento ao erário do valor de R$ 17.820,00 (item 3.5.1) e de R$ 20.192,75 (item 
3.5.2). 

Item 3.6.1 - Pagamento de Multas de Trânsito. 

O Executivo Municipal de Palmeira das Missões efetuou o pagamento de multas 
decorrentes de infrações de trânsito cometidas por servidores municipais, sem a devida apura-
ção e ressarcimento pelos responsáveis,conforme determinado no art. 152 e seguintes do Re-
gime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar n° 001/2005). 

Cabe ao Administrador Municipal a adoção de providências necessárias para apu-
rar as responsabilidades e buscar o ressarcimento dos valores aos cofres públicos, mediante 
procedimento administrativo ou, se necessário, judicialmente. 

Assim, as multas pagas, no exercício de 2009, sem a devida responsabilização dos 
servidores infratores, no valor de R$ 1.276,88 deve ser ressarcido ao Erário Municipal. 
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Item 4.1.1 - Contratação de Assistentes Sociais, em sobreposição de funções. 

Diversamente da abordagem efetuada no item 3.5.2, referente à firmatura de con-
trato para prestação de serviço de Assistente Social quando existiam dois cargos criados e 
providos na função, neste item a questão centra-se no fato de que, sem licitação ou qualquer 
instrumento contratual, o Auditado permitiu, com base em memorandos da Secretaria do Bem 
Estar Social, o pagamento de duas Assistentes Sociais por serviços supostamente executados. 

Com efeito, da maior gravidade o proceder da Administração, ao efetuar paga-
mentos sem haver a devida formalização, com base apenas em memorandos. Cada despesa 
realizada pelo Poder Público deve ser embasada em processo licitatório, ou de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação e com a devida assinatura de contrato. 

Além disso, não há elementos que indiquem a impossibilidade do exercício das a-
tividades pelas outras duas Assistentes Sociais ou até mesmo pela empresa terceirizada. Por 
este motivo, impõe-se a glosa no valor de R$ 10.275,00. 

Item 4.3.1 – Reparações de danos causados por veículo municipal. 

Apesar de o Município ter arcado com o ônus decorrente da colisão entre um carro 
da Prefeitura e de um veículo particular, no estacionamento da sede da Prefeitura Municipal, 
até o presente momento não existe informação acerca de conclusão de eventual procedimento 
administrativo. 

Por isso, enquanto não identificado o condutor responsável e ressarcido o dano ao 
erário, permanece a responsabilidade do Gestor pela devolução da quantia de R$ 636,32. 

Item 4.4.1 – Pagamentos de multas por atraso na entrega da declaração do ITR. 

No presente item a questão não trata de atraso no pagamento em decorrência da 
inexistência de recursos disponíveis, mas de atraso na entrega da declaração do ITR por equí-
voco do servidor responsável, fato que acarretou o pagamento de multa moratória e a omissão 
na apuração da responsabilidade de servidor no intuito de ressarcimento ao erário. 

A imperícia ou negligência de servidor não pode acarretar prejuízo ao Poder Pú-
blico ao arcar com os custos decorrentes da mora. Assim, enquanto não instaurado processo 
administrativo para apuração das falhas e responsabilidades, persiste a glosa no valor de R$ 
75,00. 

Item 5.1.1 – Ausência de prestação de contas de adiantamento de numerário con-
cedido a servidores. 

A equipe de auditoria verificou a existência de mais de dois adiantamentos a ser-
vidores sem a respectiva prestação de contas, o que impediria a disponibilização de novos 
adiantamentos por parte da Administração Municipal, conforme nos termos do disposto no 
art. 69 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Referente aos extratos bancários relativos as contas do Município abertas exclusi-
vamente para as transações relacionadas aos Adiantamentos de Numerários solicitados no 
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intuito de confronto com as posições contábeis, a Equipe de Auditoria não obteve retorno que 
possibilitasse concluir pela fidedignidade dos saldos, infringindo assim a Auditada o disposto 
nos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 70 e 71 da Constituição Estadual e 
artigo 33, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.424, de 06-01-2000 (fl. 786). 

Constatou-se, ainda, que a Administração Municipal sequer diligenciou no sentido 
de reaver os valores em aberto dos servidores inadimplentes, tal como previsto a Lei Munici-
pal n° 1002/1977 (fls 789 a 794). 

Ressalte-se que, nos termos da Resolução n° 414/1992, desta Corte de Contas, em 
seu art. 3°, inciso VIII, “e”, a falta de controle de prestações de contas (...) de adiantamentos 

de numerário, sempre que dessa circunstância advir qualquer prejuízo, é irregularidade apta a 
ensejar a emissão de parecer desfavorável a à aprovação das contas do Gestor. 

Assim, enquanto não forem juntadas aos autos provas das prestações de contas re-
lativas aos R$ 31.413,00 retirados pelos servidores Sandra Romano e Cláudio José Petry, 
permanece a glosa do valor, com a necessidade de devolução ao erário. 

Item 8.1.1 - Não aplicação de multa contratual pelo atraso na construção de Esco-
la de Educação Infantil – Creche Pró-Infância 

A Administração Municipal firmou contrato com a empresa CPP Pré-Moldados e 
PVC Ltda, vencedora na Tomada de Preços nº 73/2008, para a execução de prédio destinado à 
Escola de Educação Infantil. 

O instrumento contratual estabelece o prazo de oito meses para execução da refe-
rida obra (fls. 892 a 902) com autorização para início de obra em 19-11-08 (fls. 903). 

Verificou-se no entanto que, por ocasião da auditoria, a obra encontrava-se em es-
tágio inicial de execução, extrapolando em dez meses o prazo previsto para sua conclusão. 

Inexistindo, no caso em tela, os motivos elencados nos itens I a VI do artº 57 da 
Lei Federal nº 8.666/93, inadmissível que a referida obra, cujo prazo de execução deveria ser 
de 240 dias, esteja em fase inicial de execução passados 10 meses do prazo determinado para 
seu término, sem que tenha a Auditada adotado qualquer medida, tanto relativa à fiscalização 
do contrato, quanto à aplicação das sanções contratuais previstas. 

Verificado o descumprimento do acertado sem que tenha sido apresentada qual-
quer justificativa, o Gestor deveria ter optado ou por aplicar a multa descrita no Parágrafo 
Primeiro, na hipótese de entender interessante a manutenção do contrato, ou aplicar a pena 
pecuniária prevista no Parágrafo Segundo, reconhecendo a rescisão contratual por inexecução 
total do contrato, pela incidência de uma das hipóteses ali previstas, notificando previamente a 
empresa contratada. 

O Gestor, contudo, permaneceu inerte. Agindo assim, o Administrador se sujeita à 
fixação do débito relativo à não imposição da multa, a ser calculada nos termos do Parágrafo 
Primeiro da Cláusula Décima Terceira, eis que o Gestor poderia optar pela rescisão contratual, 
e não o fez. Ou seja: a glosa deverá corresponder ao valor de 0,03% por dia de atraso, passan-
do a ser o percentual a 0,06% a partir do décimo dia de atraso até o 31/12/2009, limite do e-
xercício das contas ora em exame, valor que deverá ser apurado pela Supervisão. 
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Item 8.1.2 - Preços unitários acima do preço de mercado – Sobrepreço. 

Neste item trata-se do preço excessivo pago para a construção da creche, em com-
paração com outro município da região para a realização de serviço assemelhado. 

Considerando-se que o Gestor não se manifestou a respeito, permanece a consta-
tação de sobrepreço, eis que os preços pagos para concreto, aço/armadura e levante de alvena-
ria do bloco cerâmico variam a maior, respectivamente 7,81%, 38,74% e 86,43% da quantia 
paga em Tenente Portela para construção de obra similar (creche). 

Por este motivo, permanece o débito de R$ 37.755,35 

Item 8.4 – Pagamento indevido de valores na obra para pavimentação e drenagem 
pluvial. 

O Executivo Municipal contratou com a empresa QMG Construções Ltda., vence-
dora do Convite nº 35/2007, a execução de obras de pavimentação com pedras irregulares, 
meio-fios de concreto e canalização para esgoto cloacal e pluvial em diversos logradouros. 

Por ocasião da verificação “in loco”, constatou-se que não foram executadas duas 
caixas de inspeção e de tubulação pluvial junto a Rua Alegrete, além de desrespeitadas as es-
pecificações técnicas do assentamento da tubulação. 

Desta maneira, o valor pago a maior de R$ 5.417,43 é passível de devolução aos 
cofres municipais. 

Além do valor acima referido, concordo com a conclusão do representante do Mi-
nistério Público de Contas em seu parecer de que, tendo o Administrador se abstido da co-
brança da multa pelo atraso, prevista na Cláusula Sexta da avença, deve este valor ser acres-
cido ao montante acima referido, cujo cálculo deverá ser procedido pela Supervisão compe-
tente. 

Item 8.5.2 – Inexecução do Objeto de Contrato 

A Auditada adquiriu, em decorrência da Tomada de Preços nº 36/2009, materiais 
para pavimentação e drenagem e pavimentação asfáltica da Avenida Nassib Nassif. 

Verificou-se que a pavimentação da referida avenida não foi executada, em virtu-
de de ter sido decidido pela pavimentação das ruas Beco da Santo Cristo, prolongamento da 
Rua Hiran Vargas e travessa e Rua Jose Xavier de Oliveira. Contudo, inexiste qualquer com-
provação da execução das obras nos logradouros acima referidos. 

O Gestor foi instado, à época da auditoria, a prestar as informações necessárias 
mas não se manifestou, permanecendo silente ao não apresentar esclarecimentos. 

Com efeito, ainda que seja possível que parte da obra tenha sido executada, esta 
Corte de Contas não pode formular presunções neste sentido, já que foram requisitados docu-
mentos comprobatórios, que não foram entregues e nem sequer houve justificativa para tal 
ausência. 
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Por isso, enquanto não forem acostados aos autos elementos que indiquem a reali-
zação da obra, permanece o débito de R$ 40.044,15, atinente ao total despendido no exercício 
de 2009. 

Item 9.1.1 – Pagamento irregular com recursos do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente 

Verifica-se a utilização de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para 
pagamento de locação de imóvel, que não se enquadra nas finalidades previstas art. 75, § 2º, 
da Lei Municipal nº 3.407/2004, de interesse ambiental. 

Por isso, como o precitado fundo foi desfalcado indevidamente, o montante retira-
do, no valor de R$ 5.219,06, deve ser ressarcido. 

Item 9.2 – Pagamentos efetuados à empresa contratada para a prestação de servi-
ços na área ambiental, sem a comprovação da efetiva prestação do serviço. 

Relativamente à contratação de empresa para emissão de pareceres técnicos das a-
tividades ambientais de impacto local, bem como para disponibilização de técnicos em diver-
sas áreas, verificou-se que contrato firmado estabelecia que o pagamento seria realizado com a 
apresentação de documento fiscal e atestado de recebimento dos serviços pela Secretaria Mu-
nicipal da Agricultura e do Meio Ambiente. No entanto, salvo os pagamentos embasados nas 
Notas Fiscais de nº 089 e nº 246, todos os demais ocorreram sem o imprescindível aval da 
Secretaria competente. 

Por isso, como o pagamento ocorreu sem a prova da efetiva prestação do serviço 
contratado, sou pela glosa do valor de R$ 4.740,00. 

Item 9.3 – Concessão irregular de reajuste em contrato de prestação de serviço de 
coleta e transporte de resíduos sólidos. 

Verificou-se que o Executivo Municipal utilizou, para o reajuste do contrato com 
a empresa Simpex – Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Ltda. o 
índice de 11,86%. Contudo, o índice acumulado do IGP-M de outubro de 2007 a setembro de 
2009, forma de correção prevista no contrato, foi de 10,70%. 

Assim, o valor a maior pago irregularmente à contratada, em virtude da incorreção 
no percentual aplicado para o reajuste do contrato, de R$ 1.093,40 ,deverá ser ressarcido ao 
erário. 

Item 10.1 – Pagamento irregular de Gratificação Natalina ao Prefeito e Vice-
Prefeito Municipal. 

A Lei Municipal nº 3.933/2008, que estabeleceu os subsídios mensais do Prefeito 
e Vice-Prefeito para o período 2009/2012, não prevê o pagamento de 13ª remuneração. 

Conforme a decisão desta Corte de Contas na Consulta nº 6281-0200/07-4, erigida 
por decisão do Pleno à orientação jurídica, o pagamento da gratificação natalina, relativamen-
te ao Prefeito e Vice-Prefeito Municipais, dependem de previsão legal e respeito ao Princípio 
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da Anterioridade. 

Assim, o valor de R$ 16.540,47, relativa à despesa efetuada sem previsão legal, 
deverá ser devolvido aos cofres públicos. 

Item 10.2 – Pagamento a maior a Secretário Municipal. 

A Lei Municipal nº 3.934/2008, que fixou os subsídios aos Secretários Munici-
pais, não estabeleceu critérios de remuneração a servidores cedidos ao Município com ônus 
para a origem quando no exercício do referido cargo. 

Nos casos em que a lei é omissa, prevalece o entendimento deste Tribunal exarado 
no Parecer nº 47/99, no sentido de pagar a diferença correspondente entre o subsídio mensal 
estabelecido ao Secretário Municipal e o total mensal percebido junto ao órgão de origem. 

No caso presente, a servidora Maria Andréia Maciel Nerling, detentora de dois 
vínculos funcionais com o Estado, no cargo de Professor, foi cedida ao Auditado para desem-
penhar o cargo de Secretário Municipal, percebendo, concomitantemente, a remuneração da 
origem e o subsídio do cargo de Secretário, situação que configura afronta ao entendimento 
assentado no Parecer nº 47/99 

Desse modo, os valores pagos a maior, no montante de R$ 32.408,67, devem re-
tornar aos cofres públicos. 

Já as falhas constantes no relatório e arroladas nos itens abaixo, em conjunto com 
os itens objeto de glosa, colocam o Administrador ao alcance de penalidade pecuniária, por 
descumprimento de normas de administração financeira e orçamentária e ensejam advertência 
à Origem para que proceda no saneamento das falhas passíveis de regularização, bem como 
para que nelas não reincida: itens 1.1 - Manutenção Irregular de Contratos por Prazo Determi-
nado; 1.4 - Manutenção Irregular de Atos Admissionais Sustados; 1.6 – Servidores em Desvio 
de Função; 1.8 - Admissão Indireta de Pessoal através de Convênio; 2.1 – Inconformidades 
em Convênio com o CIEE; 3.1 – Indevida Dispensa de Procedimento Licitatório; 3.2 – Reali-
zação de Despesa com Documentação Probatória Inconsistente; 4.2.1 e 4.2.2 – Terceirização 
de serviços públicos de natureza permanente; 4.5.1 – Despesas relativas ao transporte de pas-
sageiros sem a realização de certame licitatório abrangendo a totalidade do objeto; 6.1 – Defi-
ciências no controle dos bens patrimoniais; 7.1.1 – Deficiências na Central do Sistema de 
Controle Interno; 8.1.1, 8.2 e 8.3 – Problemas na execução e fiscalização de obras; 8.5.1 - 
Ausência de peças obrigatórias em Procedimento Licitatório; 8.6 - Ausência da Anotação da 
Responsabilidade Técnica de várias obras; e 11.1 - Ausência de Cobrança de Certidão 
TCE/RS. 

Por fim, verifico a existência das irregularidades apontadas nos itens 5.2 – 
Ausência de registros contábeis de contas bancárias do Município e 5.3 – Registros de 
liquidação e pagamento de notas de empenho por meio de cheques, sem efetivo desconto nas 
contas bancárias do Município, e a constatação de registros contábeis fictícios realizados para 
a baixa das obrigações, que configuram faltas graves que retiram a fidedignidade dos registros 
contábeis e da composição patrimonial, revelando infringência aos artigos 31, 70 e 71 da 
Constituição Federal, artigos 70 e 71 da Constituição Estadual e artigo 33, §§ 1º e 2º da Lei nº 
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11.424/2000, além da violação do 85, da Lei Federal n° 4.320/1964, que trata da organização 
dos serviços de contabilidade e aos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e 
da eficiência previstos no “caput” do art. 37 da Constituição Federal e art. 19 da Constituição 
do Estado, dificultando a verificação, por parte desta Corte de Contas, do atendimento das 
normas de finanças públicas e de gestão fiscal. Desta maneira, os referidos itens, também 
ensejadores de multa, evidenciam falta de zelo e diligência quanto ao regular registro e 
acompanhamento das transações realizadas, o que prejudica a fidedignidade dos 
demonstrativos contábeis, bem como resta comprovada a infringência às normas de 
administração financeira. 

Diante do exposto, tendo em vista que as irregularidades arroladas neste relatório 
e voto revelam a existência de um extenso rol de falhas relevantes, algumas reiteradas, que, a 
meu ver, comprometem a globalidade das contas, acolho o Parecer do Agente Ministerial e 
voto: 

a) pela emissão de Parecer Desfavorável à aprovação das contas do Senhor 
Lourenço Ardenghi Filho, Gestor do Executivo Municipal de Palmeira das 
Missões, no exercício de 2009, com fundamento no artigo 3º da Resolução nº 
414/1992; 

b)  pela emissão de Parecer Favorável à aprovação das contas do Senhor Nereu 
Piovesan, Administrador do Executivo Municipal de Palmeira das Missões, 
no exercício de 2009, com fundamento no art. 5º da Resolução nº 414/1992. 

c)  pela imposição de multa no valor de R$ 1.500,00 ao Senhor Lourenço 
Ardenghi Filho, Gestor do Executivo Municipal de Palmeira das Missões, no 
exercício de 2009, por infringência de normas de administração financeira e 
orçamentária, com fulcro nos artigos 67 da Lei Estadual nº 11.424, de 06 de 
janeiro de 2000, e 132 do RITCE; 

d) pela fixação de débito referente aos itens 1.2.1 – Descumprimento de decisão 
deste Tribunal (valores a serem calculados pela Supervisão); 1.5 - Retenção a 
menor de IR (R$ 5.166,60); 1.7 - Pagamento a maior de pensão (R$ 1.841,48); 
3.3 - Não utilização de sistema informatizado contratado (R$ 13.200,00); 3.4.1 
- Contratação de serviços de Assessoria Jurídica (R$ 91.406,13); 3.4.2 - 
Contratação de Serviços Contábeis (R$ 35.820,00); 3.4.3 - Contratação de 
Serviços de Tesouraria (R$ 6.600,00); 3.5.1 e 3.5.2 – Terceirização de 
Serviços de Psicologia e Assistência Social (R$ 17.820,00 e R$ 20.192,75, 
respectivamente); 3.6.1 - Pagamento de Multas de Trânsito (R$ 1.276,88); 
4.1.1 - Contratação de Assistentes Sociais, em sobreposição de funções (R$ 
10.275,00); 4.3.1 – Reparação de danos causados por veículo municipal (R$ 
636,32); 4.4.1 – Pagamento de multas por atraso na entrega da declaração do 
ITR (R$ 75,00); 5.1.1 – Ausência de prestação de contas de adiantamento de 
numerário (R$ 31.413,00); 8.1.1 - Não aplicação de multa contratual por 
atraso em obra (a ser apurado pela Supervisão); 8.1.2 – Sobrepreço (R$ 
37.755,35); 8.4 – Pagamento indevido de valores em obra (a ser calculado pela 
Supervisão); 8.5.2 – Inexecução de objeto de contrato (R$ 40.044,15); 9.1.1 – 
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Pagamentos irregulares com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente 
(R$ 5.219,06); 9.2 – Pagamentos efetuados sem a comprovação da efetiva 
prestação do serviço (R$ 4.740,00); 9.3 - Concessão irregular de reajuste em 
contrato (R$ 1.093,40); 10.1 – Pagamento de Gratificação Natalina ao Prefeito 
e Vice-Prefeito sem previsão legal (R$ 16.540,47); 10.2 – Pagamento a maior 
a Secretário Municipal (R$ 32.408,67), de responsabilidade do Sr. Lourenço 
Ardenghi Filho, Gestor do Executivo Municipal de Palmeira das Missões, no 
exercício de 2009; 

e)  por advertência a Origem para que não reincida nas irregularidades 
consubstanciadas neste relatório e voto; 

f) pela determinação ao Gestor para que rescinda os contratos mencionados nos 
subitens 1.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.2.1 e 4.2.2, ou os que os 
sucederam, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da notificação a 
respeito da decisão da Câmara, bem como crie os cargos efetivos necessários à 
prestação dos serviços e realize concurso público, nos termos do que prescreve 
a norma constitucional. Dada à gravidade da irregularidade, sua manutenção 
poderá repercutir negativamente em futuras contas, inclusive, sendo passível 
de fixação de débito caso comprovada a lesividade dos Cofres Públicos; 

g)  por determinar à Supervisão competente que proceda à atualização dos valores 
referidos nas alíneas “b” e “c”, nos termos da Resolução nº 897/2010, deste 
Tribunal; 

h)  pela fixação do prazo de 30 (trinta) dias, consoante art. 102 do RITCE, para 
recolhimento e comprovação, perante esta Corte de Contas, dos valores 
mencionados neste voto; 

i) se não atendida a presente decisão, extraia-se Certidão de Decisão - Título 
Executivo do responsável, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2011 
deste Tribunal; 

j) pela ciência à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Ministério Público Eleitoral, 
na forma do art. 87 do RITCE; 

k) pela intimação dos responsáveis na forma regimental; 

l) após o trânsito em julgado desta decisão, encaminhe-se o processo à Câmara de 
Vereadores de Palmeira das Missões, para fins do disposto no art. 31, § 2º, da 
Constituição Federal. 

 
 

ALEXANDRE MARIOTTI, 
Conselheiro, em substituição. 
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