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Trata-se do

Bagé, gestão de Luís Eduardo 

Gularte Fico  (Vice-Prefeito)
 
A análise dos documentos resultou no relatório do Órgão Técnico, 

evidenciando a ocorrência de inconformidades, sobre as quais o Senhor 
Dudu Colombo dos Santos
acrescidas de documentos.
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02.00/11-8                         SUSTENTAÇÃO ORAL

Processo de Contas  

Executivo Municipal de Bagé 

Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos
Alberto Gularte Fico  (Vice-Prefeito) 

23.01.2014 

Segunda Câmara  

Conselheiro , em substituição, ALEXANDRE MARIOTTI.

IRREGULARIDADES. Pagamento de horas
limite permitido por lei; reduzida composição da Central de 
Controle Interno; pagamento indevido de gratificação; 
pagamentos a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, 
sem a devida retenção do Imposto de Renda; 
função gratificada a empregados públicos;
salário produtividade fiscal sem previsão legal; pagamentos de 
inativos do legislativo municipal pelo executivo municipal sem 
previsão legal; terceirizações irregulares de mão
área da saúde; pagamento em atraso e com alíquota a menor 
das contribuições previdenciárias ao FUNPAS; 
integração no transporte coletivo de passageiros sem amparo 
legal e normativo; irregularidades na contratação de empresa 
prestadora de serviços de recolhimento e transporte de 
resíduos sólidos urbanos; ausência de cumprimento das metas 
do Plano Nacional de Educação para a Educação Infantil
insuficiência financeira superior ao 
aplicação do percentual mínimo aplicado em Açõ
Públicos de Saúde – ASPS; e, remessa
TCE (BLM). Advertência  à Origem, i
multa a Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos
atendimento a LC 101/2000, 
Desfavorável  às contas de Luís Eduardo 
Santos  e de Parecer Favorável  às contas de 
Gularte Fico .         

o Processo de Contas  de 2011, do Executivo Municipal de 

Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos  (Prefeito) e 

Prefeito).                  

A análise dos documentos resultou no relatório do Órgão Técnico, 
evidenciando a ocorrência de inconformidades, sobre as quais o Senhor 

Colombo dos Santos  (Prefeito), após regular intimação encaminhou 
s de documentos. 
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SUSTENTAÇÃO ORAL  

Santos  (Prefeito) e Carlos 

, em substituição, ALEXANDRE MARIOTTI.           

Pagamento de horas-extras acima do 
reduzida composição da Central de 

pagamento indevido de gratificação; 
prêmio convertida em pecúnia, 

sem a devida retenção do Imposto de Renda; pagamento de 
função gratificada a empregados públicos; pagamento de 
salário produtividade fiscal sem previsão legal; pagamentos de 
inativos do legislativo municipal pelo executivo municipal sem 
previsão legal; terceirizações irregulares de mão-de-obra na 

da saúde; pagamento em atraso e com alíquota a menor 
das contribuições previdenciárias ao FUNPAS; implantação da 
integração no transporte coletivo de passageiros sem amparo 
legal e normativo; irregularidades na contratação de empresa 

s de recolhimento e transporte de 
ausência de cumprimento das metas 

do Plano Nacional de Educação para a Educação Infantil; 
insuficiência financeira superior ao exercício de 2010; não 
aplicação do percentual mínimo aplicado em Ações e Serviços 

remessa em atraso de dados ao 
, imposição de débitos e de 

Colombo dos Santos , não 
atendimento a LC 101/2000, emissão de Parecer 

Luís Eduardo Dudu Colombo dos 
às contas de Carlos Alberto 

Executivo Municipal de 

(Prefeito) e Carlos Alberto 

A análise dos documentos resultou no relatório do Órgão Técnico, 
evidenciando a ocorrência de inconformidades, sobre as quais o Senhor Luís Eduardo 

após regular intimação encaminhou justificativas, 
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Destaca-se que o Senhor 
não foi intimado, porquanto não foram constatadas inconformidades de sua 
responsabilidade no período em que e

 
A Supervisão de Instrução de Contas Municipais 

exame dos esclarecimentos
 

Da Auditoria Ordinária Tradicional 

 

Item 1.1 e 4.1

do regime mensal estabelecido para cada cargo, em violação ao disposto no § 1º do art. 

39 e § 3º do art. 135 da Lei Municipal nº 2.294/1984

271.850,26.   

Item 2.1 – 

mediante processo de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços jurídicos. 

Existência de Ação Civil Pública questionando a contratação da empresa, tendo sido 

deferida medida liminar no 

imediata suspensão da execução do contrato. A mesma falha foi objeto de aponte no 

exercício de 2010 (fls. 599 a 601).

Item 3.1 –

Auditado, resultando na ausência de elaboração de Plano de Trabalho.

Item 4.2 – A Lei Municipal nº 4.624, de 02

no artigo 38 da Lei Municipal nº 3.357/97, previu que servidores estatutários que 

desempenham funções inerentes ao cargo de Assess

junto à Procuradoria Jurídica do Município, percebam valor correspondente a 80% do 

nível 5. Verificou-se, consequentemente, o desvio de função dos servidores nessa 

situação, bem como burla aos incisos I e II do artigo 37 da

está diante de uma investidura em cargo diverso ao cargo de ingresso. A mesma falha foi 

objeto de aponte no exercício de 2009, Processo nº 4946

Municipal nº 4.624/08, no que se refere à criação do par

Municipal nº 3.357/97, teve sua executoriedade negada. 

28.740,54 (fls. 628 e 629). 

Item 4.3 –  

prêmio convertida em pecúnia, não sofreram a

constatada também irregularidade na metodologia do pagamento da licença prêmio 

convertida, calculada sobre base de cálculo que inclui horas
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se que o Senhor Carlos Alberto Gularte Fico
porquanto não foram constatadas inconformidades de sua 

responsabilidade no período em que esteve à frente do Poder Executivo Municipal.

Supervisão de Instrução de Contas Municipais 
dos esclarecimentos, conclui pela manutenção das seguintes falhas:

Da Auditoria Ordinária Tradicional  

e 4.1 – Pagamento de horas-extras que superam o limite de 30% 

mensal estabelecido para cada cargo, em violação ao disposto no § 1º do art. 

39 e § 3º do art. 135 da Lei Municipal nº 2.294/1984. Sugestão de débito de R$ 

 Contratação da empresa Dallagnol & Advogados Associados, 

mediante processo de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços jurídicos. 

Existência de Ação Civil Pública questionando a contratação da empresa, tendo sido 

deferida medida liminar no Agravo de Instrumento nº 70040132177 para determinar a 

imediata suspensão da execução do contrato. A mesma falha foi objeto de aponte no 

exercício de 2010 (fls. 599 a 601). 

– Reduzida composição da Central de Controle Interno do 

do na ausência de elaboração de Plano de Trabalho.

A Lei Municipal nº 4.624, de 02-07-08, que criou o parágrafo 2º 

no artigo 38 da Lei Municipal nº 3.357/97, previu que servidores estatutários que 

desempenham funções inerentes ao cargo de Assessor Jurídico, há mais de 10 anos, 

junto à Procuradoria Jurídica do Município, percebam valor correspondente a 80% do 

se, consequentemente, o desvio de função dos servidores nessa 

situação, bem como burla aos incisos I e II do artigo 37 da Carta Federal, uma vez que se 

está diante de uma investidura em cargo diverso ao cargo de ingresso. A mesma falha foi 

objeto de aponte no exercício de 2009, Processo nº 4946-0200/09

Municipal nº 4.624/08, no que se refere à criação do parágrafo 2º do artigo 38 da Lei 

Municipal nº 3.357/97, teve sua executoriedade negada. Sugestão de débito de R$ 

 

 Os valores pagos pelo Executivo Municipal, a título de licença

prêmio convertida em pecúnia, não sofreram a devida retenção do Imposto de Renda. 

constatada também irregularidade na metodologia do pagamento da licença prêmio 

convertida, calculada sobre base de cálculo que inclui horas-
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Carlos Alberto Gularte Fico  (Vice-Prefeito), 
porquanto não foram constatadas inconformidades de sua 

steve à frente do Poder Executivo Municipal. 

Supervisão de Instrução de Contas Municipais – SICM, após o 
manutenção das seguintes falhas:  

extras que superam o limite de 30% 

mensal estabelecido para cada cargo, em violação ao disposto no § 1º do art. 

Sugestão de débito de R$ 

Contratação da empresa Dallagnol & Advogados Associados, 

mediante processo de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços jurídicos. 

Existência de Ação Civil Pública questionando a contratação da empresa, tendo sido 

Agravo de Instrumento nº 70040132177 para determinar a 

imediata suspensão da execução do contrato. A mesma falha foi objeto de aponte no 

Reduzida composição da Central de Controle Interno do 

do na ausência de elaboração de Plano de Trabalho. 

08, que criou o parágrafo 2º 

no artigo 38 da Lei Municipal nº 3.357/97, previu que servidores estatutários que 

or Jurídico, há mais de 10 anos, 

junto à Procuradoria Jurídica do Município, percebam valor correspondente a 80% do 

se, consequentemente, o desvio de função dos servidores nessa 

Carta Federal, uma vez que se 

está diante de uma investidura em cargo diverso ao cargo de ingresso. A mesma falha foi 

0200/09-0, no qual a Lei 

ágrafo 2º do artigo 38 da Lei 

Sugestão de débito de R$ 

Os valores pagos pelo Executivo Municipal, a título de licença-

a retenção do Imposto de Renda. Foi 

constatada também irregularidade na metodologia do pagamento da licença prêmio 

-extras. Sugestão de 
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ressarcimento ao erário do valor de R$ 47.703,16, 

Imposto de Renda  (fls. 629 a 634).

Item 4.4 –

regidos pela CLT. Sugestão de ressarcimento ao erário dos valores pag os 

irregularmente, no montante de R$ 75.659,09 

Item 4.5 –  

indenização a terceiros. 

Item 4.6 

detentores de outros cargos, para os quais não havia previsão legal

2.766/1991, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 3.778/2001, criou o salário 

produtividade aos fiscais tributários da Secretaria Municipal da Fazenda, consistente em 

uma parcela variável incidente sobre o vencimento básico do nível do fiscal, 

a média de produtividade. A Lei Municipal nº 4.988/2011 estendeu referido benefício, antes 

exclusivo dos fiscais tributários, para os fiscais de obras, vigilância sanitária, meio ambiente, 

desenvolvimento econômico e de transporte.

636 e 637). 

Item 4.7  

Executivo Municipal sem previsão legal.

Item 5.1.1 –

Item 5.1.1.1

Região da Campanha (URCAMP)

de Bagé, contrariando o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do 

Trabalho – 4ª Região, impeditivo de contratar age

sem concurso público.  

Item 5.1.1.3 

área de saúde, mediante a contratação de profissionais do ramo, caracteriza

terceirização irregular, na medid

Município, afrontando, assim, o preconizado no art. 37, II, da Constituição Federal, em 

evidente burla ao concurso público (fls. 640 e 641).

Item 5.1.1.4 

contratações na rubrica “Outras Despesas de Pessoal”, consoante o § 1º do artigo 18 da 

Lei Complementar nº 101/2000, repercutindo em uma distorção no índice de gastos com 

pessoal (fls. 641 e 642). 
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ressarcimento ao erário do valor de R$ 47.703,16, decorrente da não retenção do 

(fls. 629 a 634). 

– Pagamento de função gratificada a empregados públi

Sugestão de ressarcimento ao erário dos valores pag os 

irregularmente, no montante de R$ 75.659,09 (fls. 634 e 635). 

 Falta de ação do Município para apurar denúncias que geraram 

4.6 – Pagamento de salário produtividade fiscal a servidores 

detentores de outros cargos, para os quais não havia previsão legal

2.766/1991, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 3.778/2001, criou o salário 

produtividade aos fiscais tributários da Secretaria Municipal da Fazenda, consistente em 

uma parcela variável incidente sobre o vencimento básico do nível do fiscal, 

a média de produtividade. A Lei Municipal nº 4.988/2011 estendeu referido benefício, antes 

exclusivo dos fiscais tributários, para os fiscais de obras, vigilância sanitária, meio ambiente, 

desenvolvimento econômico e de transporte. Sugestão d e débito de R$ 76.884,12 (fls. 

 – Pagamentos de inativos do Legislativo Municipal pelo 

Executivo Municipal sem previsão legal. 

– Terceirizações irregulares de mão-de-obra na área da saú

5.1.1.1 e Item 5.1.1.2 – Convênio nº 008/2003 com a Universidade da 

Região da Campanha (URCAMP) e Convênio nº 013/2009 com a Santa Casa de Caridade 

, contrariando o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do 

4ª Região, impeditivo de contratar agentes comunitários e profissionais de saúde 

5.1.1.3 – A celebração de Convênios para a prestação de serviços na 

área de saúde, mediante a contratação de profissionais do ramo, caracteriza

terceirização irregular, na medida em que executam serviços atinentes à atividade

Município, afrontando, assim, o preconizado no art. 37, II, da Constituição Federal, em 

evidente burla ao concurso público (fls. 640 e 641). 

5.1.1.4 – Irregularidade pela falta de registro da des

contratações na rubrica “Outras Despesas de Pessoal”, consoante o § 1º do artigo 18 da 

Lei Complementar nº 101/2000, repercutindo em uma distorção no índice de gastos com 
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decorrente da não retenção do 

agamento de função gratificada a empregados públicos, 

Sugestão de ressarcimento ao erário dos valores pag os 

Falta de ação do Município para apurar denúncias que geraram 

de salário produtividade fiscal a servidores 

detentores de outros cargos, para os quais não havia previsão legal. A Lei Municipal nº 

2.766/1991, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 3.778/2001, criou o salário 

produtividade aos fiscais tributários da Secretaria Municipal da Fazenda, consistente em 

uma parcela variável incidente sobre o vencimento básico do nível do fiscal, de acordo com 

a média de produtividade. A Lei Municipal nº 4.988/2011 estendeu referido benefício, antes 

exclusivo dos fiscais tributários, para os fiscais de obras, vigilância sanitária, meio ambiente, 

e débito de R$ 76.884,12 (fls. 

agamentos de inativos do Legislativo Municipal pelo 

obra na área da saúde: 

Convênio nº 008/2003 com a Universidade da 

Convênio nº 013/2009 com a Santa Casa de Caridade 

, contrariando o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do 

ntes comunitários e profissionais de saúde 

A celebração de Convênios para a prestação de serviços na 

área de saúde, mediante a contratação de profissionais do ramo, caracteriza-se como 

a em que executam serviços atinentes à atividade-fim do 

Município, afrontando, assim, o preconizado no art. 37, II, da Constituição Federal, em 

Irregularidade pela falta de registro da despesa com as 

contratações na rubrica “Outras Despesas de Pessoal”, consoante o § 1º do artigo 18 da 

Lei Complementar nº 101/2000, repercutindo em uma distorção no índice de gastos com 
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Item 5.1.1.5 

subsidiariamente pela falta de recolhimento, por parte da conveniada, das contribuições 

previdenciárias dos prestadores de serviços, em virtude do disposto no inciso IV do 

Enunciado TST nº 331 (fls. 642 e 643).

Item 5.2 – 

Aposentadoria do Servidor (FUNPAS) foram pagas em atraso, sem os encargos devidos, e 

ainda em alíquota inferior à avaliação atuarial realizada em dezembro de 2010 (fls. 643 e 

644). 

Item 5.3 –  

aterro municipal sem respaldo nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Os 

pagamentos foram efetuados mediante RPAs (recibo de pagamento a autônomo), recibos 

e notas fiscais avulsas par

contratação indireta de pessoal, em violação ao princípio da acessibilidade aos cargos 

públicos. Ausência de contabilização dessas despesas para fins do cálculo dos limites de 

gastos com pessoal (fls. 644 e 645).

Item 5.4 –  

integração, que permite ao usuário completar o itinerário utilizando

veículos dentro de 45 minutos após o primeiro desembarque, face à ausência de 

permissivo legal (fl. 645 e 646).

Item 5.4.1 

Edital da Concorrência Pública nº 001/2008 como uma meta a ser atingida, inexistindo 

respaldo legal para sua consecução fática (fls. 646 e 647).

Item 5.4.2 –

trecho de um mesmo deslocamento foi fixada por meio de Ordem de Serviço emitida pelo 

Secretário Municipal de Transporte, inexistindo na legislação local autorização ao 

Secretário para emitir tal ato. In

dá exclusivamente ao Prefeito Municipal a atribuição de fixar tarifas nos serviços de 

transporte público de passageiros (fls. 647 e 648).

 Item 5.4.3 

implantação da integração, mediante gratuidade parcial de passagem, viola o art. 24 da 

Lei Municipal nº 4.522/2007, o qual exige que a concessão de benefícios tarifários seja 

financiada com recursos definidos em lei específica, inexistente no caso. 

regulamento específico para regrar eventual sistema de compensação, como prevê o art. 

42 da mesma lei, para o caso de implantação de integração (fls. 648 e 649).
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5.1.1.5 – Possibilidade de a Administração

subsidiariamente pela falta de recolhimento, por parte da conveniada, das contribuições 

previdenciárias dos prestadores de serviços, em virtude do disposto no inciso IV do 

Enunciado TST nº 331 (fls. 642 e 643). 

 As contribuições previdenciárias devidas ao Fundo de Pensão e 

Aposentadoria do Servidor (FUNPAS) foram pagas em atraso, sem os encargos devidos, e 

ainda em alíquota inferior à avaliação atuarial realizada em dezembro de 2010 (fls. 643 e 

 Contratação direta de serviços de assessoria técnica para o 

aterro municipal sem respaldo nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Os 

pagamentos foram efetuados mediante RPAs (recibo de pagamento a autônomo), recibos 

e notas fiscais avulsas para a realização de atividade-fim do Município, configurando 

contratação indireta de pessoal, em violação ao princípio da acessibilidade aos cargos 

públicos. Ausência de contabilização dessas despesas para fins do cálculo dos limites de 

ls. 644 e 645). 

 Irregularidades na concessão de desconto na passagem de 

integração, que permite ao usuário completar o itinerário utilizando

veículos dentro de 45 minutos após o primeiro desembarque, face à ausência de 

ivo legal (fl. 645 e 646). 

5.4.1 – A implantação da integração da passagem foi prevista no 

Edital da Concorrência Pública nº 001/2008 como uma meta a ser atingida, inexistindo 

respaldo legal para sua consecução fática (fls. 646 e 647). 

– A fixação do desconto de 50% para a passagem do segundo 

trecho de um mesmo deslocamento foi fixada por meio de Ordem de Serviço emitida pelo 

Secretário Municipal de Transporte, inexistindo na legislação local autorização ao 

Secretário para emitir tal ato. Infringência ao art. 18 da Lei Municipal nº 4.522/2007, que 

dá exclusivamente ao Prefeito Municipal a atribuição de fixar tarifas nos serviços de 

transporte público de passageiros (fls. 647 e 648). 

5.4.3 – O procedimento adotado pelo Executivo Municipa

implantação da integração, mediante gratuidade parcial de passagem, viola o art. 24 da 

Lei Municipal nº 4.522/2007, o qual exige que a concessão de benefícios tarifários seja 

financiada com recursos definidos em lei específica, inexistente no caso. 

regulamento específico para regrar eventual sistema de compensação, como prevê o art. 

42 da mesma lei, para o caso de implantação de integração (fls. 648 e 649).
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Possibilidade de a Administração ser responsabilizada 

subsidiariamente pela falta de recolhimento, por parte da conveniada, das contribuições 

previdenciárias dos prestadores de serviços, em virtude do disposto no inciso IV do 

contribuições previdenciárias devidas ao Fundo de Pensão e 

Aposentadoria do Servidor (FUNPAS) foram pagas em atraso, sem os encargos devidos, e 

ainda em alíquota inferior à avaliação atuarial realizada em dezembro de 2010 (fls. 643 e 

atação direta de serviços de assessoria técnica para o 

aterro municipal sem respaldo nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Os 

pagamentos foram efetuados mediante RPAs (recibo de pagamento a autônomo), recibos 

fim do Município, configurando 

contratação indireta de pessoal, em violação ao princípio da acessibilidade aos cargos 

públicos. Ausência de contabilização dessas despesas para fins do cálculo dos limites de 

rregularidades na concessão de desconto na passagem de 

integração, que permite ao usuário completar o itinerário utilizando-se de dois ou mais 

veículos dentro de 45 minutos após o primeiro desembarque, face à ausência de 

A implantação da integração da passagem foi prevista no 

Edital da Concorrência Pública nº 001/2008 como uma meta a ser atingida, inexistindo 

fixação do desconto de 50% para a passagem do segundo 

trecho de um mesmo deslocamento foi fixada por meio de Ordem de Serviço emitida pelo 

Secretário Municipal de Transporte, inexistindo na legislação local autorização ao 

fringência ao art. 18 da Lei Municipal nº 4.522/2007, que 

dá exclusivamente ao Prefeito Municipal a atribuição de fixar tarifas nos serviços de 

O procedimento adotado pelo Executivo Municipal para 

implantação da integração, mediante gratuidade parcial de passagem, viola o art. 24 da 

Lei Municipal nº 4.522/2007, o qual exige que a concessão de benefícios tarifários seja 

financiada com recursos definidos em lei específica, inexistente no caso. Ausência de 

regulamento específico para regrar eventual sistema de compensação, como prevê o art. 

42 da mesma lei, para o caso de implantação de integração (fls. 648 e 649). 
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Item 6.1 –

serviços de recolhimento e transporte de resíduos sólidos urbanos (fl. 650).

Item 6.1.1 –

Dispensa de Licitação nº 007/2011 para a execução de serviços de transbordo de 

resíduos sólidos. A justificativa utilizada

impedimento temporário de depositar o material no aterro de propriedade do Município. 

Contudo, a empresa foi contratada 06 meses antes de expirar a Licença de Operação do 

Auditado, inexistindo comprovação da i

sólidos no aterro sanitário da municipalidade (fls. 650 a 652).

Item 6.1.2 

calamitosa no período que antecedeu a contratação e descumprimento das 

legais estabelecidas para o procedimento de dispensa de licitação. Falta de prévio 

planejamento da municipalidade. Violação aos arts. 24 e 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 

(fls. 652 e 653). 

Item 6.1.3 

prorrogado indevidamente, em contrariedade ao art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, que 

veda as prorrogações contratuais no caso de contratos emergenciais (fls. 653 e 654).

Do Relatório Complementar nº 122/2012 

Item 1.1 –

Educação para a Educação Infantil. O investimento realizado pelo Auditado é 

incompatível com a capacidade atual do Município em assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos da criança à educa

(a) O investimento em educação infantil atingiu o montante de R$ 

4.403.923,54, sendo liquidado com recursos do MDE/FUNDEB o valor de R$ 

4.293.005,50, de forma que do montante aplicado em ensino com recursos do MDE e 

FUNDEB (R$ 24.537.793,76), apenas 17,50% foram destinados à educação infantil. Em 

relação à base de cálculo constitucional da receita de educação (MDE + FUNDEB) o 

montante aplicado em educação infantil com recursos do MDE representou 4,55% da 

receita de impostos (R$ 94.375.

Municipal se demonstraram insuficientes para ofertar educação à sua população infantil, 

ocasionando prejuízos irrecuperáveis na formação educacional da parcela da população 

infantil excluída (fls. 828 a 8

(b) As taxas de atendimento em Educação Infantil 

– nos anos de 2010 e 2011, estão aquém dos 50% e 80% respectivamente, 

recomendados pelo Plano Nacional de Educação. Descumprimento ao disposto na Lei 
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– Irregularidades na contratação de empresa prestadora de 

olhimento e transporte de resíduos sólidos urbanos (fl. 650).

– A empresa Meioeste Ambiental Ltda. foi contratada mediante 

Dispensa de Licitação nº 007/2011 para a execução de serviços de transbordo de 

resíduos sólidos. A justificativa utilizada para a contratação direta foi a existência de 

impedimento temporário de depositar o material no aterro de propriedade do Município. 

Contudo, a empresa foi contratada 06 meses antes de expirar a Licença de Operação do 

Auditado, inexistindo comprovação da impossibilidade legal do ente de dispor os resíduos 

sólidos no aterro sanitário da municipalidade (fls. 650 a 652). 

6.1.2 – Ausência de caracterização de situação emergencial ou 

calamitosa no período que antecedeu a contratação e descumprimento das 

legais estabelecidas para o procedimento de dispensa de licitação. Falta de prévio 

planejamento da municipalidade. Violação aos arts. 24 e 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 

6.1.3 – O contrato com a empresa Meioeste

prorrogado indevidamente, em contrariedade ao art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, que 

veda as prorrogações contratuais no caso de contratos emergenciais (fls. 653 e 654).

Do Relatório Complementar nº 122/2012 - SAM 

 Ausência de cumprimento das metas do Plano Nacional de 

Educação para a Educação Infantil. O investimento realizado pelo Auditado é 

incompatível com a capacidade atual do Município em assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos da criança à educação (fls. 825 a 833).

(a) O investimento em educação infantil atingiu o montante de R$ 

4.403.923,54, sendo liquidado com recursos do MDE/FUNDEB o valor de R$ 

4.293.005,50, de forma que do montante aplicado em ensino com recursos do MDE e 

793,76), apenas 17,50% foram destinados à educação infantil. Em 

relação à base de cálculo constitucional da receita de educação (MDE + FUNDEB) o 

montante aplicado em educação infantil com recursos do MDE representou 4,55% da 

receita de impostos (R$ 94.375.432,68). Os recursos aplicados pelo Poder Executivo 

Municipal se demonstraram insuficientes para ofertar educação à sua população infantil, 

ocasionando prejuízos irrecuperáveis na formação educacional da parcela da população 

infantil excluída (fls. 828 a 831). 

(b) As taxas de atendimento em Educação Infantil –

nos anos de 2010 e 2011, estão aquém dos 50% e 80% respectivamente, 

recomendados pelo Plano Nacional de Educação. Descumprimento ao disposto na Lei 
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Irregularidades na contratação de empresa prestadora de 

olhimento e transporte de resíduos sólidos urbanos (fl. 650). 

A empresa Meioeste Ambiental Ltda. foi contratada mediante 

Dispensa de Licitação nº 007/2011 para a execução de serviços de transbordo de 

para a contratação direta foi a existência de 

impedimento temporário de depositar o material no aterro de propriedade do Município. 

Contudo, a empresa foi contratada 06 meses antes de expirar a Licença de Operação do 

mpossibilidade legal do ente de dispor os resíduos 

Ausência de caracterização de situação emergencial ou 

calamitosa no período que antecedeu a contratação e descumprimento das exigências 

legais estabelecidas para o procedimento de dispensa de licitação. Falta de prévio 

planejamento da municipalidade. Violação aos arts. 24 e 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 

O contrato com a empresa Meioeste Ambiental Ltda. foi 

prorrogado indevidamente, em contrariedade ao art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, que 

veda as prorrogações contratuais no caso de contratos emergenciais (fls. 653 e 654). 

a de cumprimento das metas do Plano Nacional de 

Educação para a Educação Infantil. O investimento realizado pelo Auditado é 

incompatível com a capacidade atual do Município em assegurar, com absoluta 

ção (fls. 825 a 833). 

(a) O investimento em educação infantil atingiu o montante de R$ 

4.403.923,54, sendo liquidado com recursos do MDE/FUNDEB o valor de R$ 

4.293.005,50, de forma que do montante aplicado em ensino com recursos do MDE e 

793,76), apenas 17,50% foram destinados à educação infantil. Em 

relação à base de cálculo constitucional da receita de educação (MDE + FUNDEB) o 

montante aplicado em educação infantil com recursos do MDE representou 4,55% da 

432,68). Os recursos aplicados pelo Poder Executivo 

Municipal se demonstraram insuficientes para ofertar educação à sua população infantil, 

ocasionando prejuízos irrecuperáveis na formação educacional da parcela da população 

– creches e pré-escola 

nos anos de 2010 e 2011, estão aquém dos 50% e 80% respectivamente, 

recomendados pelo Plano Nacional de Educação. Descumprimento ao disposto na Lei 
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Federal nº 10.172/2001. Neces

novas vagas em pré-escola até o ano de 2011. O cumprimento destas metas demanda 

investimentos a serem previstos no Plano Plurianual, para atender ao disposto no art. 5º 

da Lei Federal nº 10.172/2001 

Item 1.2 – 

absoluta prioridade e proteção à criança. 

educação infantil, resultando em baixo atendimento à população infantil. 

Item 2.1 –

Prefeito nas substituições do Prefeito. 

DA GESTÃO FISCAL 

Processo nº 01545

Item 2.1.3 

real. Não houve liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, com a abertura mínima estabelecida no inciso II, 

do art. 7º do Decreto Federal nº 7.185/2010 (fl. 802).

Item 5.2 –

encerramento do exercício de 2011, no valor de R$ 3.686.737,62, é superior à apresentada 

no exercício de 2010, demonstrando situação de desequilíbrio financeiro durante a gestão. 

O saldo da disponibilidade financeir

suficiente para cobertura dos valores inscritos em Depósitos de Terceiros, no Passivo 

Circulante (fls. 804 e 805)  

Do Relatório Geral de Consolidação das Contas

Item 3 - Base de Legislação Municipal 

As remessas de 

efetuadas em desacordo com a 

Instrução Normativa nº. 12/2009

com, respectivamente, 92 e 

Item 4.1 - Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Constata-se que o percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de 

Sáude – ASPS, pelo Executivo Municipal no exer

no art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece 

o percentual de 15% como aplicação mínima. 

 

Receita base de cálculo – R$
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Federal nº 10.172/2001. Necessidade de criação de 1.678 novas vagas para creche e 413 

escola até o ano de 2011. O cumprimento destas metas demanda 

investimentos a serem previstos no Plano Plurianual, para atender ao disposto no art. 5º 

da Lei Federal nº 10.172/2001 (fls. 831 a 833). 

 Investimentos realizados na educação infantil não asseguram 

absoluta prioridade e proteção à criança. Verificou-se alocação insuficiente de recursos na 

educação infantil, resultando em baixo atendimento à população infantil. 

– Ausência de pagamento da diferença de subsídios ao Vice

Prefeito nas substituições do Prefeito.  

DA GESTÃO FISCAL -  

Processo nº 01545 -0200/11-4 

2.1.3 – Da Disponibilização das Informações na Internet, em tempo 

al. Não houve liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, com a abertura mínima estabelecida no inciso II, 

do art. 7º do Decreto Federal nº 7.185/2010 (fl. 802). 

– Equilíbrio financeiro. A insuficiência financeira existente no 

encerramento do exercício de 2011, no valor de R$ 3.686.737,62, é superior à apresentada 

no exercício de 2010, demonstrando situação de desequilíbrio financeiro durante a gestão. 

O saldo da disponibilidade financeira do recurso 0001 – Livre, de R$ 3.356.945,62, não é 

suficiente para cobertura dos valores inscritos em Depósitos de Terceiros, no Passivo 

 

Do Relatório Geral de Consolidação das Contas  

Base de Legislação Municipal - BLM 

As remessas de normas à Base de Legislação Municipal 

efetuadas em desacordo com a Resolução TCE nº. 843/2009, combinada com a 

Instrução Normativa nº. 12/2009 (1º Trimestre/2011 e 2º Trimestre/2011 foram entregues 

e 1 dia de atraso).              

Ações e Serviços Públicos de Saúde –

se que o percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de 

ASPS, pelo Executivo Municipal no exercício de 2011, não atendeu ao disposto 

no art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece 

o percentual de 15% como aplicação mínima.  

R$ Valor aplicado – R$ 
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sidade de criação de 1.678 novas vagas para creche e 413 

escola até o ano de 2011. O cumprimento destas metas demanda 

investimentos a serem previstos no Plano Plurianual, para atender ao disposto no art. 5º 

Investimentos realizados na educação infantil não asseguram 

se alocação insuficiente de recursos na 

educação infantil, resultando em baixo atendimento à população infantil.  

Ausência de pagamento da diferença de subsídios ao Vice-

Da Disponibilização das Informações na Internet, em tempo 

al. Não houve liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, com a abertura mínima estabelecida no inciso II, a e b 

A insuficiência financeira existente no 

encerramento do exercício de 2011, no valor de R$ 3.686.737,62, é superior à apresentada 

no exercício de 2010, demonstrando situação de desequilíbrio financeiro durante a gestão. 

Livre, de R$ 3.356.945,62, não é 

suficiente para cobertura dos valores inscritos em Depósitos de Terceiros, no Passivo 

 

normas à Base de Legislação Municipal – BLM foram 

nº. 843/2009, combinada com a 

º Trimestre/2011 foram entregues 

– ASPS 

se que o percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de 

cício de 2011, não atendeu ao disposto 

no art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece 

% 
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R$ 93.100.559,32 

 

Parecer do Ministério Público

Instado regimentalmente, a representante do Ministério Público 

Tribunal de Contas, Adjunta de Procurador Fernanda Ismael, por intermédio do parecer 

nº. 14.647/2013, manifestou

Colombo dos Santos ; pelo 

pela fixação de débito  correspondente 

Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos

aprovação das contas do

emissão de Parecer Desfavorável

Dudu Colombo dos Santos

Procurador Regional Eleitoral;

adote providências imediatas com vista à adequação do Sistema de Controle Interno 

Municipal aos moldes delineados na legislação e na 

alertando-o, ainda, para disponibilizar a essa estrutura de Controle todos os recursos 

indispensáveis ao atingimento de sua missão institucional (orçamentários, financeiros, 

materiais e recursos humanos com formação técni

autonomia funcional); e pela 

evite a reincidência dos apontes, bem como verificação, em futura auditoria, das medidas 

implementadas nesse sentido.          
Tendo havido pedido de cientificação da data de inclusão do processo em 

pauta de julgamento para a produção de sustentação oral, consoante fl. 

se a adoção das pertinentes medidas.     

 

É o relatório.
  

De imediato, passo ao exame das incon

glosa. Primeiramente, analiso o 

Municipal, a título de licença

retenção do Imposto de Renda. 

possui caráter indenizatório, razão pela qual não é devida a retenção do 

Renda. Em razão dos argumentos trazidos pelo Administrador, o 

afastou a sugestão de débito

também, opinou pelo afastamento integral do apontamento. 

tal aponte deve ser elidido
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R$ 13.365.224,08 

Parecer do Ministério Público  

Instado regimentalmente, a representante do Ministério Público 

de Contas, Adjunta de Procurador Fernanda Ismael, por intermédio do parecer 

manifestou-se pela emissão de multa ao Senhor Luís Eduardo

pelo não-atendimento à Lei Complementar Federal nº 101/2000; 

correspondente aos itens 4.2, 4.4 e 4.6 de responsabilidade de 

Colombo dos Santos ; pela emissão de Parecer Favorável

o Senhor Carlos Alberto Gularte Fico

emissão de Parecer Desfavorável  à aprovação das contas do Senhor Luís Eduardo 

Colombo dos Santos ; pela ciência  ao Procurador-Geral de Justiça e ao 

Procurador Regional Eleitoral; pela determinação  ao Chefe do Poder Executivo para que 

adote providências imediatas com vista à adequação do Sistema de Controle Interno 

Municipal aos moldes delineados na legislação e na jurisprudência da Corte de Contas, 

o, ainda, para disponibilizar a essa estrutura de Controle todos os recursos 

indispensáveis ao atingimento de sua missão institucional (orçamentários, financeiros, 

materiais e recursos humanos com formação técnica apropriada, dedicação exclusiva e 

e pela recomendação  ao atual Administrador para que corrija e 

evite a reincidência dos apontes, bem como verificação, em futura auditoria, das medidas 

implementadas nesse sentido.           
Tendo havido pedido de cientificação da data de inclusão do processo em 

pauta de julgamento para a produção de sustentação oral, consoante fl. 

se a adoção das pertinentes medidas.      

É o relatório.  

De imediato, passo ao exame das inconformidades com sugestão de 

analiso o item 4.3  que trata de valores pagos pelo Executivo 

Municipal, a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, que não sofreram a devida 

retenção do Imposto de Renda. Entretanto, a Administração aduz que tal pagamento 

possui caráter indenizatório, razão pela qual não é devida a retenção do 

os argumentos trazidos pelo Administrador, o 

débito e o aponte. Em anuência a Supervisão

também, opinou pelo afastamento integral do apontamento. Pelo exposto, entende

aponte deve ser elidido , no entanto quanto à irregularidade da inclusão de horas
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14,36% 

Instado regimentalmente, a representante do Ministério Público junto ao 

de Contas, Adjunta de Procurador Fernanda Ismael, por intermédio do parecer 

ao Senhor Luís Eduardo  Dudu 

à Lei Complementar Federal nº 101/2000; 

de responsabilidade de 

emissão de Parecer Favorável  à 

Senhor Carlos Alberto Gularte Fico  (Vice-Prefeito); pela 

Senhor Luís Eduardo 

Geral de Justiça e ao 

ao Chefe do Poder Executivo para que 

adote providências imediatas com vista à adequação do Sistema de Controle Interno 

jurisprudência da Corte de Contas, 

o, ainda, para disponibilizar a essa estrutura de Controle todos os recursos 

indispensáveis ao atingimento de sua missão institucional (orçamentários, financeiros, 

ca apropriada, dedicação exclusiva e 

ao atual Administrador para que corrija e 

evite a reincidência dos apontes, bem como verificação, em futura auditoria, das medidas 

Tendo havido pedido de cientificação da data de inclusão do processo em 

pauta de julgamento para a produção de sustentação oral, consoante fl. 868, determinou-

formidades com sugestão de 

que trata de valores pagos pelo Executivo 

prêmio convertida em pecúnia, que não sofreram a devida 

aduz que tal pagamento 

possui caráter indenizatório, razão pela qual não é devida a retenção do Imposto de 

os argumentos trazidos pelo Administrador, o Serviço de Instrução 

m anuência a Supervisão, o Ministério Público 

Pelo exposto, entende-se que 

, no entanto quanto à irregularidade da inclusão de horas-
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extras na base de cálculo para conversão da licença

verificação em futura auditoria

Os itens 1

superam o limite do regime mensal estabelecido para cada cargo

corrigida a inconformidade, através do cancelamento das 

o limite estabelecido na lei municipal, ainda justifica que não cabe a restituição dos 

valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do ente municipal. Sobre o 

aponte, acompanho o Órgão Ministerial

R$ 271.850,26, entendendo que a efetiva prestação laboral obsta a determinação da 

restituição dos valores pagos a t

Administrador  para a estrita observância da legislação a qual determina expressamente 

a compensação de horas extraordinárias excedentes ao limite de 30%. 

Relativamente ao 

4.624/2008, que prevê a percepção de valor correspondente a 80

servidores estatutários que 

Jurídico, há mais de 10 anos, junto à Procuradoria Jurídica do Município 

igual matéria foi apreciada no exercício de 2009, do mesmo Auditado,

0200/09-0, tendo o Tribunal Pleno decidido pela negativa de executoriedade 

Municipal nº 4.624/2008 no que tange à criação do parágrafo 2º do artigo 38 da Lei 

Municipal nº 3.357/97.  

Considerando que aquele julgamento foi realizado em 0

decisão publicada em 29.02.2012, não possibilitando qualquer providência 

exercício de 2011, ora em análise, 

Administrador  para que providencie na correção da irregularidade apontada.

O item 4.4

públicos, regidos pela CLT, a sugestão de ressarcimento ao erário foi afastada pela 

Instrução Técnica, na medida em que não houve efetivo prejuízo financeiro ao erário, 

considerando que se designado servidor detento

em questão, o dispêndio teria sido mesmo.

Parecer Ministerial, verifico que os servidores Francine Cougo da Cruz, Romualdo Oliveira 

Gomes e Nery José Veleda Rocca recebem funções gratificadas previstas em Leis 

Municipais, assim afasto o dé

demais casos, constata-se o pagamento de funções gratificadas sem previsão legal,

contrariando os preceitos constitu

devendo ser devolvido aos cofres públicos
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lculo para conversão da licença-prêmio em 

verificação em futura auditoria .  

1.1 e 4.1 versam sobre o pagamento de horas

superam o limite do regime mensal estabelecido para cada cargo. O gestor alega que foi 

corrigida a inconformidade, através do cancelamento das horas extras que ultrapassaram 

o limite estabelecido na lei municipal, ainda justifica que não cabe a restituição dos 

valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do ente municipal. Sobre o 

rgão Ministerial, afastando a imputaçã o de débito

entendendo que a efetiva prestação laboral obsta a determinação da 

restituição dos valores pagos a título de horas extras, no entanto

trita observância da legislação a qual determina expressamente 

a compensação de horas extraordinárias excedentes ao limite de 30%. 

Relativamente ao item 4.2  – o qual destaca a Lei Municipal nº 

a percepção de valor correspondente a 80

servidores estatutários que desempenham funções inerentes ao cargo de Assessor 

nos, junto à Procuradoria Jurídica do Município 

igual matéria foi apreciada no exercício de 2009, do mesmo Auditado,

tendo o Tribunal Pleno decidido pela negativa de executoriedade 

Municipal nº 4.624/2008 no que tange à criação do parágrafo 2º do artigo 38 da Lei 

Considerando que aquele julgamento foi realizado em 0

decisão publicada em 29.02.2012, não possibilitando qualquer providência 

exercício de 2011, ora em análise, afasto a sugestão de glosa

para que providencie na correção da irregularidade apontada.

item 4.4  trata de pagamentos de função gratificada a empregado

públicos, regidos pela CLT, a sugestão de ressarcimento ao erário foi afastada pela 

Instrução Técnica, na medida em que não houve efetivo prejuízo financeiro ao erário, 

ignado servidor detentor de cargo efetivo para o exercíc

o dispêndio teria sido mesmo.  No entanto, acompanhando a análise do 

Parecer Ministerial, verifico que os servidores Francine Cougo da Cruz, Romualdo Oliveira 

leda Rocca recebem funções gratificadas previstas em Leis 

afasto o débito correspondente a esses servidores. 

se o pagamento de funções gratificadas sem previsão legal,

contrariando os preceitos constitucionais. Assim, mantenho a falha parcialmente

devolvido aos cofres públicos  o valor que foi pago de maneira incorreta no 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Fl. Rubrica 

1122 
  

 

prêmio em pecúnia, cabe 

pagamento de horas extras que 

. O gestor alega que foi 

extras que ultrapassaram 

o limite estabelecido na lei municipal, ainda justifica que não cabe a restituição dos 

valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do ente municipal. Sobre o 

o de débito , no valor de 

entendendo que a efetiva prestação laboral obsta a determinação da 

ítulo de horas extras, no entanto, advirto ao 

trita observância da legislação a qual determina expressamente 

a compensação de horas extraordinárias excedentes ao limite de 30%.  

a a Lei Municipal nº 

a percepção de valor correspondente a 80% do nível 5 aos 

es inerentes ao cargo de Assessor 

nos, junto à Procuradoria Jurídica do Município - verifico que 

igual matéria foi apreciada no exercício de 2009, do mesmo Auditado, Processo nº 4946-

tendo o Tribunal Pleno decidido pela negativa de executoriedade da Lei 

Municipal nº 4.624/2008 no que tange à criação do parágrafo 2º do artigo 38 da Lei 

Considerando que aquele julgamento foi realizado em 07.12.2011 e a 

decisão publicada em 29.02.2012, não possibilitando qualquer providência corretiva no 

afasto a sugestão de glosa  e advirto ao 

para que providencie na correção da irregularidade apontada.  

trata de pagamentos de função gratificada a empregados 

públicos, regidos pela CLT, a sugestão de ressarcimento ao erário foi afastada pela 

Instrução Técnica, na medida em que não houve efetivo prejuízo financeiro ao erário, 

r de cargo efetivo para o exercício da FG 

acompanhando a análise do 

Parecer Ministerial, verifico que os servidores Francine Cougo da Cruz, Romualdo Oliveira 

leda Rocca recebem funções gratificadas previstas em Leis 

bito correspondente a esses servidores. Todavia, nos 

se o pagamento de funções gratificadas sem previsão legal, 

mantenho a falha parcialmente , 

o valor que foi pago de maneira incorreta no 
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ano de 2011 aos Srs. Líd

Fernanda da Silva Auge e Iza

Quanto ao 

legislação municipal, verifico que a Lei Municipal nº 2.766 de 1991 criou o salário 

produtividade aos fiscais tributários da Secretaria M

Municipal nº 4.988 estendeu aos fiscais de obras, vigilância sanitária, meio ambiente, 

desenvolvimento econômico e de transporte

servidores ocupantes dos cargos de oficial adm

saneamento estavam recebendo salário produtividade fiscal, sem previsão legal. O

administrador alegou ter tomado medidas objetivando o saneamento da falha, através da 

cessação dos pagamentos de salário produtividade 

origem dos servidores apontados

referentes aos pagamentos do adicional efetuados no

a sugestão do Órgão Ministerial

Referente ao 

Advogados Associados, mediante processo de inexigibilidade de licitação, para prestação 

de serviços jurídicos, estaria por afastar o aponte

jurisprudencial no sentido de que 

assessoria jurídica e a relação de confiança entre contratante e contratado legitimam a 

dispensa de licitação para a contratação de profissi

considerando a existência de decisão judicial suspendendo a contratação 

(Tribunal de Justiça, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento n

julgado em 25.05.2011), advirto o Gestor

débito correspondente à despesa por eventuais pagamentos que tenham sido efetuados à 

empresa Dallagnol & Advogados Associados após o deferimento da citada medida

termos sugeridos pela Agente Ministerial (fl. 1085). 

Adiante, observa

fragilidade de controle interno, além de violação a normas constitucionais e 

infraconstitucionais, tais como:

Auditado (item 3.1 ); falta de ação do Município para apurar denúncias que geraram 

indenização a terceiros (item 4.5

executivo municipal sem previsão legal

obra na área da saúde (item 5.1.1 e subitens

menor das contribuições previdenciárias ao FUNPAS

serviços de assessoria técnica para o aterro municipal sem respaldo nas hipóteses de 

dispensa e inexigibilidade de licitação
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aos Srs. Lídio Reginaldo Formoso da Nova, Cristiano Cachapuz e Lima, 

Fernanda da Silva Auge e Iza Mara Martins de Almeida, totalizando R$ 

Quanto ao item 4.6  que aponta indevida interpretação extensiva da 

verifico que a Lei Municipal nº 2.766 de 1991 criou o salário 

produtividade aos fiscais tributários da Secretaria Municipal da Fazenda,

estendeu aos fiscais de obras, vigilância sanitária, meio ambiente, 

desenvolvimento econômico e de transporte. No entanto, o Órgão Técnico constatou que 

servidores ocupantes dos cargos de oficial administrativo, servente e auxiliar de 

saneamento estavam recebendo salário produtividade fiscal, sem previsão legal. O

alegou ter tomado medidas objetivando o saneamento da falha, através da 

os pagamentos de salário produtividade fiscal e redirecion

origem dos servidores apontados, contudo não há como afastar as inconformidades 

referentes aos pagamentos do adicional efetuados no exercício em exame

a sugestão do Órgão Ministerial, fixando débito no v alor de R$ 76

Referente ao item 2.1  que trata da contratação da empresa Dallagnol & 

Advogados Associados, mediante processo de inexigibilidade de licitação, para prestação 

estaria por afastar o aponte, reportando

jurisprudencial no sentido de que “a natureza intelectual e singular dos serviços de 

assessoria jurídica e a relação de confiança entre contratante e contratado legitimam a 

dispensa de licitação para a contratação de profissionais de direito

considerando a existência de decisão judicial suspendendo a contratação 

(Tribunal de Justiça, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento n

advirto o Gestor  “acerca da possibilidade de lhe ser imputado 

débito correspondente à despesa por eventuais pagamentos que tenham sido efetuados à 

Dallagnol & Advogados Associados após o deferimento da citada medida

termos sugeridos pela Agente Ministerial (fl. 1085).   

Adiante, observa-se um conjunto de inconformidades que demonstram 

fragilidade de controle interno, além de violação a normas constitucionais e 

infraconstitucionais, tais como: reduzida composição da Central de Controle Interno do 

a de ação do Município para apurar denúncias que geraram 

item 4.5 ); pagamentos de inativos do legislativo municipal pelo 

executivo municipal sem previsão legal (item 4.7) ; terceirizações irregulares de mão

item 5.1.1 e subitens ); pagamento em atraso e com alíquota a 

menor das contribuições previdenciárias ao FUNPAS (item 5.2 ); 

serviços de assessoria técnica para o aterro municipal sem respaldo nas hipóteses de 

e de licitação (item 5.3 ); implantação da integração no transporte 
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o Reginaldo Formoso da Nova, Cristiano Cachapuz e Lima, 

totalizando R$ 50.519,27.  

que aponta indevida interpretação extensiva da 

verifico que a Lei Municipal nº 2.766 de 1991 criou o salário 

unicipal da Fazenda, e em 2011, a Lei 

estendeu aos fiscais de obras, vigilância sanitária, meio ambiente, 

o Órgão Técnico constatou que 

inistrativo, servente e auxiliar de 

saneamento estavam recebendo salário produtividade fiscal, sem previsão legal. O 

alegou ter tomado medidas objetivando o saneamento da falha, através da 

fiscal e redirecionando às funções de 

afastar as inconformidades 

exercício em exame. Assim, acolho 

alor de R$ 76 .884,12.   

contratação da empresa Dallagnol & 

Advogados Associados, mediante processo de inexigibilidade de licitação, para prestação 

, reportando-me a entendimento 

a natureza intelectual e singular dos serviços de 

assessoria jurídica e a relação de confiança entre contratante e contratado legitimam a 

onais de direito”. Entretanto, 

considerando a existência de decisão judicial suspendendo a contratação em tela 

(Tribunal de Justiça, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 70040132177, 

possibilidade de lhe ser imputado 

débito correspondente à despesa por eventuais pagamentos que tenham sido efetuados à 

Dallagnol & Advogados Associados após o deferimento da citada medida”, nos 

se um conjunto de inconformidades que demonstram 

fragilidade de controle interno, além de violação a normas constitucionais e 

reduzida composição da Central de Controle Interno do 

a de ação do Município para apurar denúncias que geraram 

pagamentos de inativos do legislativo municipal pelo 

; terceirizações irregulares de mão-de-

pagamento em atraso e com alíquota a 

 contratação direta de 

serviços de assessoria técnica para o aterro municipal sem respaldo nas hipóteses de 

implantação da integração no transporte 
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coletivo de passageiros sem amparo legal e normativo 

irregularidades na contratação de empresa prestadora de serviços de recolhimento e 

transporte de resíduos sólidos

das metas do Plano Nacional de Educação para a Educação Infantil (

Relatório Complementar nº 122/2012 

infantil não asseguram absoluta prioridade

Complementar nº 122/2012 

ao Vice-Prefeito nas substituições do Prefeito (

122/2012 – SAM); e, ainda, os 

Contas, os quais apontam a remessa de normas e de informações à Base de Legislação 

Municipal fora dos prazos e condições previstos

aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Acerca desse conjunto de falhas, os inconsistentes esclarecimentos 

apresentados não afastam 

Auditada e da ocorrência de procedimentos

administração financeira, orçamentária e contábil. Por conseguinte, impõe

penalidade de multa , sem prejuízo da 

corretivas, e, ainda, a emissão de 

Também é de ser levado em consideração, para este

Parecer pelo não atendimento à LRF, no exercício em exame, porquanto constatada 

situação de insuficiência financeira ao final do exercício

superior à apresentada no exercício de 2010.

indevido de receita extraorçamentária no valor de R$ 556.760,94 para pagamento de 

despesa orçamentária, o que eleva para R$ 4.243.498,56 o valor desprovido de lastro 

financeiro para quitação de débitos, elevando para 35,57% a insuficiência f

relação ao exercício anterior. Logo, situação de risco ao equilíbrio das contas públicas, 

motivo pelo qual voto pelo 

pela emissão de Parecer D

 

Diante do exposto, 

 

a) pelo não atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício 

de 2011;            

b) pela devolução

salario produtividade fiscal sem previsão legal

mil oitocentos e oitenta e quatro com doze centavos
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coletivo de passageiros sem amparo legal e normativo (item 5.4 e subitens

irregularidades na contratação de empresa prestadora de serviços de recolhimento e 

transporte de resíduos sólidos urbanos (item 6.1 e subitens ); ausência de cumprimento 

das metas do Plano Nacional de Educação para a Educação Infantil (

Relatório Complementar nº 122/2012 – SAM); investimentos realizados na educação 

infantil não asseguram absoluta prioridade e proteção à criança (item 1.2 d

Complementar nº 122/2012 – SAM); ausência de pagamento da diferença de subsídios 

Prefeito nas substituições do Prefeito (item 2.1  do Relatório Complementar nº 

e, ainda, os itens 3 e 4.1  do Relatório Geral de Consolidação das 

Contas, os quais apontam a remessa de normas e de informações à Base de Legislação 

Municipal fora dos prazos e condições previstos e a não aplicação do percentual mínimo 

aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS.  

Acerca desse conjunto de falhas, os inconsistentes esclarecimentos 

afastam a constatação da fragilidade do Sistema de Gestão da 

da ocorrência de procedimentos que configuram violação às normas de 

nceira, orçamentária e contábil. Por conseguinte, impõe

, sem prejuízo da advertência à Origem  para adoção de medidas 

corretivas, e, ainda, a emissão de Parecer Desfavorável . 

Também é de ser levado em consideração, para este

Parecer pelo não atendimento à LRF, no exercício em exame, porquanto constatada 

situação de insuficiência financeira ao final do exercício, no valor 

apresentada no exercício de 2010. Relevante destacar, ainda,

orçamentária no valor de R$ 556.760,94 para pagamento de 

despesa orçamentária, o que eleva para R$ 4.243.498,56 o valor desprovido de lastro 

financeiro para quitação de débitos, elevando para 35,57% a insuficiência f

relação ao exercício anterior. Logo, situação de risco ao equilíbrio das contas públicas, 

pelo não atendimento a Lei Complementar Federal 101/2000

Desfavorável .    

Diante do exposto, vota-se :  

pelo não atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício 

devolução  da quantia apontada no item

salario produtividade fiscal sem previsão legal), totalizando R$ 76.884,12

oitocentos e oitenta e quatro com doze centavos), e da quantia
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item 5.4 e subitens ); 

irregularidades na contratação de empresa prestadora de serviços de recolhimento e 

ausência de cumprimento 

das metas do Plano Nacional de Educação para a Educação Infantil (item 1.1  do 

investimentos realizados na educação 

(item 1.2 d o Relatório 

ausência de pagamento da diferença de subsídios 

o Relatório Complementar nº 

do Relatório Geral de Consolidação das 

Contas, os quais apontam a remessa de normas e de informações à Base de Legislação 

e a não aplicação do percentual mínimo 

Acerca desse conjunto de falhas, os inconsistentes esclarecimentos 

fragilidade do Sistema de Gestão da 

que configuram violação às normas de 

nceira, orçamentária e contábil. Por conseguinte, impõe-se ao Gestor 

para adoção de medidas 

Também é de ser levado em consideração, para este julgamento, o 

Parecer pelo não atendimento à LRF, no exercício em exame, porquanto constatada 

no valor de R$ 3.686.737,62, 

, ainda, que houve uso 

orçamentária no valor de R$ 556.760,94 para pagamento de 

despesa orçamentária, o que eleva para R$ 4.243.498,56 o valor desprovido de lastro 

financeiro para quitação de débitos, elevando para 35,57% a insuficiência financeira em 

relação ao exercício anterior. Logo, situação de risco ao equilíbrio das contas públicas, 

não atendimento a Lei Complementar Federal 101/2000  e 

pelo não atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício 

m 4.6 (pagamento  de 

76.884,12 (setenta e seis 

a quantia de R$ 50.519,27 
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(cinquenta mil quinhentos e dezenove com vinte e sete centavos)

(pagamento de FG para empregados celetistas

Dudu Co lombo dos Santos

deverá ser ressarcida aos cofres municipais no prazo de 30 (trinta) dias, com a devida 

comprovação a este Tribunal;          

c) pela imposição de 

quinhentos reais) a Luís Eduardo 

Municipal de Bagé, no exercício de 20

financeira e orçamentária, forte nos artigos 67 da Lei nº 11424/00 e 132 do Regimento 

Interno deste Tribunal, a qual deverá ser recolhida aos cofres estaduais no prazo de 30 

(trinta) dias, com a devida comprova

d) antes, pelo envio do feito à Supervisão competente para que promova 

a atualização dos débitos supra 

e) não cumprida a decisão e decorrido o prazo regimental para o

recolhimento dos débitos e 

Decisão com eficácia de Títulos Executivos, de conformidade com o § 3º do art. 71 da 

Constituição da República;         

f) pela cientificação à Origem

falhas apontadas, as quais deverão ser, necessariamente, objeto de verificação em futura 

auditoria;          

g) pela emissão de 

Carlos Alberto Gularte Fico

conformidade com o artigo 5º da Resolução nº 414/92, deste Tribunal; 

h) pela emissão de 

Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos

de 2011, com fundamento no artigo 3º da Resolução nº 414/1992;

i) dar conhecimento da presente decisão à Procuradoria

e ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art. 87 do Regimento Interno;

j) após o trânsito em julgado, seja o processo encaminhado ao 

Legislativo Municipal de Bagé
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cinquenta mil quinhentos e dezenove com vinte e sete centavos)

pagamento de FG para empregados celetistas), de responsabilidade de

lombo dos Santos , Prefeito Municipal de Bagé , exercício de 20

ser ressarcida aos cofres municipais no prazo de 30 (trinta) dias, com a devida 

comprovação a este Tribunal;           

pela imposição de multa na ordem de R$ 1.500,00 

Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos ,

no exercício de 20 11, por inobservância a normas de administração 

financeira e orçamentária, forte nos artigos 67 da Lei nº 11424/00 e 132 do Regimento 

Interno deste Tribunal, a qual deverá ser recolhida aos cofres estaduais no prazo de 30 

(trinta) dias, com a devida comprovação a este Tribunal;              

antes, pelo envio do feito à Supervisão competente para que promova 

supra e da multa, nos termos da Resolução vigente;           

não cumprida a decisão e decorrido o prazo regimental para o

dos débitos e da multa, ou interposição de recurso, extraiam

Decisão com eficácia de Títulos Executivos, de conformidade com o § 3º do art. 71 da 

Constituição da República;          

cientificação à Origem  para que promova o saneamento das 

falhas apontadas, as quais deverão ser, necessariamente, objeto de verificação em futura 

pela emissão de Parecer Favorável à aprovação das contas

Carlos Alberto Gularte Fico , Vice-Prefeito Municipal de Bagé , exercício de 20

conformidade com o artigo 5º da Resolução nº 414/92, deste Tribunal; 

emissão de Parecer Desfavorável  à aprovação das contas de 

Colombo dos Santos , Prefeito Municipal de 

, com fundamento no artigo 3º da Resolução nº 414/1992;  

dar conhecimento da presente decisão à Procuradoria

e ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art. 87 do Regimento Interno;

após o trânsito em julgado, seja o processo encaminhado ao 

Bagé, com o devido Parecer, para os fins legais.      

           ALEXANDRE MARIOTTI 

  Conselheiro, em substituição, Relator
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cinquenta mil quinhentos e dezenove com vinte e sete centavos) referente ao item 4.4  

de responsabilidade de Luís Eduardo 

, exercício de 20 11, a qual 

ser ressarcida aos cofres municipais no prazo de 30 (trinta) dias, com a devida 

R$ 1.500,00 (um mil e 

, Chefe do Executivo 

, por inobservância a normas de administração 

financeira e orçamentária, forte nos artigos 67 da Lei nº 11424/00 e 132 do Regimento 

Interno deste Tribunal, a qual deverá ser recolhida aos cofres estaduais no prazo de 30 

antes, pelo envio do feito à Supervisão competente para que promova 

da multa, nos termos da Resolução vigente;            

não cumprida a decisão e decorrido o prazo regimental para o 

da multa, ou interposição de recurso, extraiam-se Certidões de 

Decisão com eficácia de Títulos Executivos, de conformidade com o § 3º do art. 71 da 

para que promova o saneamento das 

falhas apontadas, as quais deverão ser, necessariamente, objeto de verificação em futura 

à aprovação das contas de 

exercício de 20 11, em 

conformidade com o artigo 5º da Resolução nº 414/92, deste Tribunal; e             

à aprovação das contas de 

, Prefeito Municipal de Bagé, no exercício 

 

dar conhecimento da presente decisão à Procuradoria-Geral de Justiça 

e ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art. 87 do Regimento Interno; 

após o trânsito em julgado, seja o processo encaminhado ao 

com o devido Parecer, para os fins legais.       

Relator 
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