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Processo nº: 003960-02.00/09-0 

Matéria: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO FISCAL 

Órgão: EXECUTIVO MUNICIPAL DE BAGÉ 

Exercício: 2009 

Gestores: LUÍS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS 

  CARLOS ALBERTO GULARTE FICO 

Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA 

Data da Sessão: 24 DE JUNHO DE 2010 

Relator: Conselheiro IRADIR PIETROSKI 

NÃO-ATENDIMENTO À LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL. 
Inobservadas as normas de gestão fiscal, o 
Parecer é pelo Não-Atendimento à Lei 
Complementar nº 101/2000, no período de 
gestão do Senhor Luís Eduardo Colombo 
dos Santos. 

Trata-se da Prestação de Contas de Gestão Fiscal do Executivo 
Municipal de Bagé, referente ao exercício de 2009, gestão dos Senhores Luís 
Eduardo Colombo dos Santos (01 a 11-01, 16 a 26-01, 29-01 a 20-03, 06-04 a 
10-08 e 26-08 a 31-12-2009) e Carlos Alberto Gularte Fico (12 a 15-01, 27 a 
28-01, 21-03 a 05-04 e 11 a 25-08-2009). 

No exame da aplicabilidade da Lei Complementar nº 101/2000, o 
Órgão Técnico (fls. 296 a 303)  informa que analisou os dados fornecidos pelo 
Poder Executivo Municipal, bem como aqueles encaminhados pelos 
responsáveis pelo Controle Interno do Município. Ainda, foram levadas em 
consideração as informações contábeis disponibilizadas no Sistema de 
Informações para a Auditoria e Prestação de Contas - SIAPC e as observações 
existentes no Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE, tendo sido 
efetuados os respectivos ajustes, quando necessários. 

Procedida a competente análise, a Supervisão de Auditoria 
Municipal - SAM conclui: 

a) pelo não-atendimento ao artigo 1º, § 1º da Lei Complementar 
Federal nº 101/2000-LRF, tendo em vista que a insuficiência financeira 
existente no encerramento do exercício de 2009, no valor de R$ 7.736.907,47, 
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é superior em 621,68% à apresentada no encerramento do exercício de 2008, 
demonstrando uma situação de desequilíbrio financeiro das contas públicas. 
Destaca, ainda, a necessidade de ratificação da situação de alerta automático 
no tocante às despesas com pessoal, da qual está ciente o Administrador, 
conforme assinatura aposta na fl. 285, uma vez que, ultrapassado o limite de 
que trata o inciso II do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal. 
Por derradeiro, sugere advertência aos Administradores, tendo em vista que as 
publicações e divulgações dos Relatórios Resumidos da Execução 
Orçamentária não forma procedidas, em sua totalidade, de acordo com o 
disposto no artigo 52 da mesma norma. 

Nos termos regimentais, o Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas pronuncia-se, por meio do Parecer nº 4180 (fls. 306 a 308), da Adjunta 
de Procurador Doutora Fernanda Ismael, opinando pelo não-atendimento aos 
dispositivos reguladores da Gestão Fiscal, tão-somente no período de gestão 
do Senhor Luís Eduardo Colombo dos Santos, em razão da situação de 
desequilíbrio financeiro das contas públicas. Sugere, também, a ratificação de 
situação de alerta automático, no tocante às despesas com pessoal, da qual 
está ciente o Administrador, conforme assinatura aposta na fl. 285. Propõe, 
ainda, advertência aos Administradores, de que a reincidência do atraso na 
publicação e divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
poderá ensejar a emissão de Parecer pelo não atendimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, por ocasião da análise do exercício seguinte. Por 
derradeiro, propõe a consideração nas respectivas contas, a inexistência de 
disponibilidade financeira em Recursos Livres, para a cobertura dos valores 
inscritos em Depósitos. 

É o RELATÓRIO. 

Passo ao VOTO. 

I - Tendo em vista os aspectos técnicos analisados pela 
Supervisão de Auditoria Municipal - SAM e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, considero atendidas as disposições contidas na Lei Complementar nº 
101/2000, tanto no que se refere à entrega, publicação, divulgação dos 
Relatórios de Gestão Fiscal e à realização das audiências públicas, quanto no 
que concerne à instituição e atuação do Sistema de Controle Interno, aos 
Limites da Despesa com Pessoal, aos Restos a Pagar, ao Equilíbrio 
Financeiro, ao Endividamento e às Operações de Crédito. 

II - Em face do exposto, VOTO: 
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a) pela emissão de Parecer pelo atendimento  à Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, no tocante às Contas de Gestão Fiscal do 
Poder Executivo Municipal de BAGÉ , no exercício de 2009, de 
responsabilidade do Senhor Carlos Alberto Gularte Fico ; 

b) pela emissão de Parecer pelo não-atendimento  à Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, no tocante às Contas de Gestão Fiscal do 
Poder Executivo Municipal de BAGÉ , no exercício de 2009, de 
responsabilidade do Senhor Luís Eduardo Colombo dos Santos ; 

c) pela ratificação  da emissão de alerta  à Origem quanto à 
Despesa com Pessoal, da qual está ciente o Administrador; 

d) pela cientificação  do Parecer, da Instrução Técnica e do 
presente Relatório e Voto às autoridades responsáveis, bem como ao Poder 
Legislativo Municipal de Bagé, para os fins do que preceitua o artigo 59 da Lei 
Complementar nº 101/2000; 

e) por considerar a presente decisão nas Contas anuais do 
exercício de 2009, em especial quanto a utilização do montante de R$ 
2.364.001,83, de propriedade de terceiros, para cobertura de outras obrigações 
financeiras assumidas, e, 

f) após, arquive-se  o presente processo. 

Em 17-06-2010. 

 

 

 

Conselheiro Iradir Pietroski, 

Relator. 


