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RELATÓRIO PRELIMINAR  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

O expediente epigrafado versa sobre o processo de   

contas do chefe do Poder Executivo do Município de São Leopoldo, 

relativas ao ano de 2008.  

O processo nº 5126-0200/08-0 foi de longa tramitação no 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,  iniciando-se em 

junho de 2008 com a Auditoria Ordinária (fl. 02) tendo se estendido até 

agosto de 2016. 

O julgamento da contas ocorreu na sessão do dia 03 de 

março de 2011,  em decisão da Segunda Câmara,  com parecer pela 

desaprovação das contas do Senhor Ary José Vanazzi,  e  pela 

aprovação das contas de Alexandre Rubio Roso (Vice Prefeito) e Nestor 

Pedro Schwertner (Prefeito em exercício), tendo estes últimos assumido o 

cargo de Prefeito interinamente em 2008,  pelos prazos de 28 (vinte e 

oito) e 8 (oito) dias respectivamente. 

Irresignado com a decisão o Sr. Ary José Vanazzi interpõe 

Recurso de Embargos (nº 005899-02.00/11-8),  obtendo provimento 

parcial em 23 de março de 2016, com o afastamento dos débitos 

referentes aos itens 3.1.2  (não aplicação de multa à empresa 

contratada,  o que importaria em renúncia de receita) e 10.1 

(deficiências no acompanhamento de execução contratual: 

divergências entre serviços contratados e serviços medidos). 



O processo de contas transitou em julgado na Corte de 

Contas em 13 de maio de 2016, e após procedimentos internos,  

aportou nesse Legislativo em 11 de agosto de 2016. 

Há notícia nos autos através do ofício 112/2016,  por parte 

do Ex-Prefeito,  através de seus procuradores,  de que foi proposto 

pedido de Revisão perante o Tribunal de Contas (processo 9840-

0200/16-4),  e o Agravo Regimental nº 011254-0200/16-6,  em razão de 

pronunciamento judicial no processo nº 033/1.15.0002553-4 – em sentido 

contrário ao entendimento da Corte de Contas no item 1 (um do 

parecer),  ou 1.1 da Auditoria – fls. 2.167 e 2.234 respectivamente. 

Em razão disso,  há o pedido não apreciado de suspensão 

dos trabalho da Comissão de Finanças.  Entretanto,  em razão do 

Presidente da Comissão de Finanças ter dado prosseguimento ao 

processo,  com elaboração de calendário, nomeação da relatoria e 

intimação do Ex-Prefeito,  entendo que o pedido  restou prejudicado,  

sem qualquer insurgência.  Fato que não exclui eventual provocação 

em plenário pelos demais vereadores quando da apreciação do 

relatório e parecer final da Comissão de Finanças. 

No âmbito desse Legislativo o processo de contas e 

respectivo recurso de embargos   converte-se no Expediente nº 

1.620/2016,  e apresenta conturbado processamento em razão das 

lacunas no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São 

Leopoldo no que pertine ao procedimento a ser adotado no processo 

de julgamento das contas do chefe do executivo. 

Aliás,  a questão chegou a ser objeto de “explicações 

pessoais”1 ao término da sessão do dia 20/10/2016,  quando a própria 

Presidente Iara Cardoso referiu  a necessidade de produção de uma 

resolução instituindo um rito processual para processo de contas no 

âmbito da Câmara de Vereadores. 

Em 18 de agosto de 2016 o Consultor Jurídico emitiu parecer 

reconhecendo que o Regimento Interno (Resolução 132/2010) “é 

lacônico em vários aspectos,  sobretudo no que toca às garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. 

Diante dessa situação o Nobre Consultor Jurídico adota 

preceitos da Lei Orgânica Municipal,  do Regimento Interno, da 

Constituição Federal e do Código de Processo Penal,  sugerindo um rito 

processual,  viabilizando o procedimento para o julgamento das contas,  

pautado pelos princípios do devido processo legal,  contraditório e 

ampla defesa,  com respeito a bilateralidade dos atos procedimentais. 

                                                           
1
 Art. 126, inc. III do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São Leopoldo. 



O Presidente da Comissão de Finanças expediu o 

Requerimento Interno 001/2016,  endereçado à Comissão de 

Constituição e Justiça, em face do rito sugerido pelo Consultor Jurídico. 

Em resposta datada de 04 de outubro de 2016,  o Vereador 

Aurélio Inácio Schmidt, Presidente  da Comissão de Constituição e 

Justiça, em consonância com o parecer da consultoria jurídica,  

estabelece um cronograma a ser seguido. 

Contudo, é oportuno que venhamos externar nossa 

preocupação com o fato de um rito ser editado e proposto pela 

Consultoria  Jurídica.  A conclusão lógica é que a supressão das lacunas 

procedimentais dos artigos 187 a 191 do Regimento Interno,  estão 

sendo supridas por um parecer jurídico,  quando na verdade deveria 

ocorrer através de projeto de resolução,  conforme dispõe o parágrafo 

único, do art. 88 do Regimento Interno, in verbis: 

“Art. 88 - Projeto de Resolução é a proposição referente a 

assuntos político-administrativos de exclusivo interesse 

interno da Câmara.  

 

Parágrafo único - São objeto de Projeto de Resolução, 

entre outros:  

I - Regimento Interno e suas alterações;” 

Evidente que a tramitação do expediente em análise está 

plasmado em momento eminentemente  político,  em meio ao 

processo eleitoral municipal de 2016,  e ante a inexistência de um rito 

pré-estabelecido regimentalmente, o presente processo tem tido 

prosseguimento permeado em muitas dúvidas e debates. 

Outro fato que requer a atenção dessa Relatora,  diz 

respeito ao requerimento do Vereador  Cláudio Giacominni, datado de 

05/09/2016, protocolado junto à Mesa Diretora da Câmara em 

06/09/2016,   insurgindo-se contra a permanência do Vereador Nestor 

Pedro Schwertner como Presidente da Comissão de Finanças,  

especialmente no processo de julgamento das contas do chefe do 

poder executivo no ano de 2008,  pelo fato do mesmo ter sido Prefeito 

em Exercício naquele período. 

O Vereador Giacomini, citando dispositivos do código de 

processo civil e  código de processo penal,  entendeu  que se estava 

diante de um impedimento legal,  capaz de acarretar nulidade do 

julgamento das contas. 



O parecer da Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores 

foi em sentido contrário,  tendo sido mantido o Vereador Nestor 

Schwertner na presidência da comissão de finanças.  

Observamos que o Vereador Nestor Schwertner assumiu o 

cargo de Prefeito em Exercício por dez dias no decorrer de 2008.  O  

processo de contas nº 5126-0200/08-0, ao longo de suas 2.277 páginas, 

incluso o parecer das fls. 2233 a 2246, em momento algum referem 

quaisquer atos de gestão de pessoal, ou orçamentária,  ou ainda,  de 

descumprimento de lei ou preceito constitucional,  imputável ao 

referido Vereador,  razão pela qual o mesmo obteve parecer favorável 

do Tribunal de Contas,  relativamente ao período em que exerceu o 

cargo de Prefeito em Exercício. 

Ademais,  o Vereador Cláudio Giacomini,  no âmbito desse 

processo legislativo de julgamento das contas, não apresenta qualquer  

fato concreto que pudesse embasar eventual reprovação das contas 

do Vereador Nestor,  razão pela qual é de ser reconhecida a legalidade 

da composição da comissão de finanças. 

Registramos ainda que por ocasião da composição da 

Comissão de Finanças o Vereador Nestor foi  eleito presidente na forma 

do art. 48, inciso I do Regimento Interno, sem qualquer insurgência de 

seus pares. 

Não havendo qualquer imputação pela Corte de Contas,  

e não havendo qualquer motivação fática no requerimento do 

Vereador Giacomini,  é de ser mantido o Vereador Nestor na Comissão 

de Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento, tal como lhe 

assegura o art. 14, inc. II  do  Regimento Interno. 

Concluindo,  nesse particular,  entendemos que os direitos 

assegurados aos vereadores não podem ser tolhidos em razão de mera 

construção jurídico-processual,   desprovida de  embasamento fático.  

Após essas considerações,  registro que houve pré-

disposição do Vereador Cláudio Giacomini em ser o Relator do presente 

expediente (1.620/2016),  e manifestação do Vereador Armando Mota 

e  dessa Vereadora, manifestando desinteresse na relatoria. 

Mesmo sem ter sido nomeado Relator o Vereador 

Giacomini de forma voluntariosa,  em 15/09/2016,  apresentou um 

relatório à Comissão de Finanças,  cujo conteúdo ratificava o parecer 

prévio do Tribunal de Contas. 



O recebimento desse relatório foi apenas formal,  pois o 

Presidente da Comissão, não havia,  ainda,  realizado a nomeação da 

relatoria oficialmente.  

A nomeação da relatoria não ocorreu de pronto,  em razão 

das dúvidas de natureza procedimentais antes referidas, em com o 

passar do tempo,  diante dos impasses políticos que estavam 

dominando o debate na comissão de finanças, essa Vereadora 

entendeu que poderia contribuir com o normal processamento do 

expediente,  razão pela qual voltou atrás em sua decisão,  e se 

prontificou a assumir a relatoria,  o que fez mediante ofício e 

pronunciamento em plenário. 

Assim,  em 29 de setembro de 2016 assumimos a relatoria do 

presente expediente,  sendo assegurado o prazo de 15 (quinze) dias 

úteis para apresentação do relatório. 

Ocorre que o processo de contas apresenta 

aproximadamente 2.300 páginas,  distribuídos em sete (07) volumes, em 

meio digitalizado.  Portanto,  trata-se de uma enorme quantidade de 

conteúdo,  que por sua natureza técnica,  requer análise mais detida,  

dessa relatoria,  o que exigiu maior disponibilidade de prazo,  razão pela 

qual foi requerida a prorrogação pelo prazo de cinco dias conforme 

previsto no art. 51, §2º do Regimento Interno.  

Em 04/10/2016 o ex-prefeito foi cientificado para 

acompanhar pessoalmente, o por intermédio de procurador,  todos os 

atos e termos do expediente 1.620/2016,  em trâmite na Câmara 

Municipal. 

 

DA  DISTINÇÃO ENTRE “CONTAS DE GOVERNO”  E 

“CONTAS DE GESTÃO”: 

 

Inicialmente cumpre estabelecer uma distinção entre 

“contas de governo”  e  “contas de gestão”,  para uma melhor 

compreensão da natureza jurídica da decisão  no âmbito do Poder 

Legislativo Municipal. 

 

 

 

Pode-se dizer que as “contas de governo”  orientam a 

conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de 

planejamento, organização, direção e controle de políticas públicas, 



propiciando uma avaliação “macro” da gestão, como por  exemplo, o 

cumprimento dos valores mínimos constitucionalmente previstos de 

aplicação em saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino 

(art. 198, §§1º, 2º e 3º e art. 212 da CRFB/88). 

 

 As “contas de governo” consistem num relatório 

acompanhado do Balanço Geral e das demonstrações contábeis, 

relatórios de gestão e dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LC nº 101/2000) frente às metas previstas nos instrumentos de 

planejamento orçamentário, a saber o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 

 

Por outro lado, conforme os artigos 89 e seguintes do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul, as “contas de gestão” constituem o procedimento a que são 

submetidos os administradores dos órgãos autônomos ou entidades 

jurisdicionadas do Tribunal de Contas, e demais responsáveis que, nos 

termos da lei, estatuto ou regulamento, forem nomeados, designados 

ou eleitos para exercer cargo ou função de cujos atos resultem a 

utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento ou administração de 

dinheiros, bens e valores públicos pelos quais o órgão autônomo ou a 

entidade responda, ou que, em nome deste ou desta, assumam 

obrigações de natureza pecuniária. 

 

As contas de gestão resultam do levantamento efetuado 

pelo sistema de controle interno, baseado na escrituração de atos e 

fatos que tenham como consequência a movimentação de créditos, 

recursos financeiros e bens, por um ou mais responsáveis pela gestão 

financeira ou patrimonial. 

 

DA  NATUREZA JURÍDICA DO PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL 

DE CONTAS: 

 

Cumpre esclarecer inicialmente que a natureza jurídica 

do parecer prévio do Tribunal de Contas é meramente opinativo, e não 

vinculativo da decisão que vier a ser tomada em plenário (ob. cit. p. 

1168)2. 

Nesse sentido faço referência ao texto constitucional,  

especialmente para as palavras que cuidadosamente foram adotadas 

pelo Constituinte de 88: 

                                                           
2
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. 



Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 

será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao 

qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente 

da República, mediante parecer prévio que deverá ser 

elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis 

por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta 

e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 

que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 

que resulte prejuízo ao erário público;” 

 

Notem,  Caros colegas Vereadores,  que a expressão 

utilizada para o Chefe do Executivo3 é a de “apreciar”,  daí,  porque,  o 

Constituinte ressalva no art. 31  a competência das Câmaras Municipais 

para o julgamento das contas,  segundo entendimento recente as 

Suprema Corte do país. 

Diferentemente é o caso previsto para os demais  

“ordenadores de despesa” onde o Constituinte estabeleceu aos 

Tribunais de Contas a prerrogativa para “julgar”,  tal como ocorre em 

um processo judicial, inclusive em relação a forma da sentença que 

deverá conter um relatório, a fundamentação, e o dispositivo, 

declarando a regularidade, irregularidade ou regularidade com 

ressalvas da conduta dos agentes envolvidos,  e fixando a penas 

(multas e  restituição do erário). 

Agora,  observem o disposto no parágrafo segundo do 

art. 31 da Constituição Federal: 

“O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as 

contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 

prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 

Câmara Municipal.” 

Em que pese o parecer prévio do Tribunal de Contas 

tenha um caráter opinativo,  e não vinculativo,  por certo há que se 

considerar que se trata de um órgão técnico e especializado,  e 

independente, qualificado ao ponto de ter seus pareceres prévios uma 

presunção de acerto,  somente modificável por decisão de 2/3 dos 

membros da Câmara Municipal. 

                                                           
3
 O artigo refere-se ao Presidente da República,  mas simetricamente aplica-se aos Governadores dos 

Estados e aos Prefeitos municipais, conforme art. 75 da Constituição Federal. 



Para finalizar,  citamos Michel Temer4: 

“Resulta pelo exposto que o Tribunal de Contas é parte 

componente do Poder Legislativo, na qualidade de 

órgão auxiliar, e os atos que pratica são de natureza 

administrativa.” 

 

Finalmente,  referimos que as decisões da Corte de 

Contas,  apesar de se erigirem a partir de normas técnicas e de 

interpretação da Constituição e Legislação aplicável,  estão fadadas 

ao erro eventual,  até mesmo em razão da falibilidade humana. 

Em razão disso,  o próprio Regimento do Interno do 

Tribunal prevê em seus artigos 151 e seguintes pelo menos quatro (04) 

espécies de recurso,  e mais a possibilidade da Revisão conforme art. 

159 do Regimento Interno. 

No caso em exame o próprio tribunal admitiu em sede 

Embargos (5899-0200/11-8) a alteração do parecer 15.777 das fls. 2233 a 

2246,  afastando débitos (3.1.2 e 10.1) que inicialmente haviam sido  

imputados ao Prefeito. 

Além disso, a lesão a direito não exclui em qualquer 

hipótese a apreciação do Poder Judiciário. 

 

DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES: 

 

A Constituição Federal de 1988,  estabeleceu a competência 

julgadora do Poder Legislativo Municipal,  com o auxílio e o Tribunal de 

Contas, para o julgamento político das contas dos Chefes dos Poderes 

Executivos Municipais.   

Transcrevo os artigos 31 e 71 da Carta Política de 1988: 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 

sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na 

forma da lei. 

                                                           
4
 Elementos de direito constitucional, 24ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, P. 136. 



§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido 

com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios, onde houver. 

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre 

as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará 

de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 

Câmara Municipal. 

... 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 

será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao 

qual compete:” 

 

Cabe lembrar que os Senhores Vereadores que ao exercerem 

a função julgadora,  conforme art. 3º, parágrafo único, inciso IV, ao 

julgar as contas do Sr. Prefeito,  estarão exercendo uma das mais 

importantes funções do Poder Legislativo: 

 
 Art. 3º - A Câmara Municipal, dentro da independência 

característica do Poder Legislativo e em harmonia com o 

Executivo compete:  

I - legislar sobre matérias que lhe são atribuídas pela 

Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica Municipal;  

II - exercer a fiscalização e controle político-administrativo 

sobre pessoas e órgãos referidos na Lei Orgânica;  

... 

Parágrafo único: Observada a independência e a harmonia 

entre os poderes, a Câmara Municipal atuará pautada pelos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da publicidade, economicidade, eficiência e da ética 

político-administrativa, no exercício das seguintes funções:  

I - funções legislativas que consistem na elaboração de 

emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, 

decretos legislativos e resoluções, sobre quaisquer matérias de 

competência do Município;  

II - funções de fiscalização financeira que consistem no 

exercício do controle da administração local, principalmente 

quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas 

apresentadas pelo Prefeito, integradas estas àquelas da 

própria Câmara, mediante o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado;  

III - funções de controle externo da Câmara que implicam 

vigilância dos negócios do Executivo em geral, sob os prismas 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade, eficiência e da ética político-administrativa, 



com a tomada das medidas saneadoras que se fizerem 

necessárias; e  

IV - funções julgadoras nas hipóteses em que é necessário 

julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, quando tais 

agentes políticos cometem infrações político-administrativas 

previstas em lei. 

 
 

Nesse sentido nos reportamos ao sempre cortejado Professor 

Hely Lopes Meirelles: 

"A função de controle e fiscalização da Câmara sobre a 

conduta do Executivo tem caráter político-administrativo 

e se expressa em decretos legislativos e resolução do 

plenário, alcançando unicamente os atos e agentes que 

a Constituição Federal, em seus arts. 70-71, por simetria, e 

a lei orgânica municipal, de forma expressa, submetem à 

sua apreciação, fiscalização e julgamento. No nosso 

regime municipal, o controle político-administrativo da 

Câmara compreende a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, através do 

julgamento das contas do prefeito e de suas infrações 

político-administrativas sancionadas com cassação do 

mandato". (Direito Municipal Brasileiro, 13ªed., São Paulo: 

Malheiros Editores, 2003, p. 588, grifei). 

 

Portanto,  Constituição Federal estabelece  ao Poder 

Legislativo Municipal a fiscalização das contas do Poder Executivo, 

mediante controle externo, o que é exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas, que após regular processamento,  conforme regimento 

interno da  Corte de Contas (Resolução 544 de 21/06/2000), emitirá o 

parecer prévio, que será posteriormente submetido a julgamento pelo 

plenário do Poder Legislativo conforme preceitua o art. 31, parágrafos 1º 

e 2º da Constituição Federal.  

Contudo,  em razão das mais variadas interpretações 

conferidas ao inciso II do artigo 71 da Constituição Federal,  não raro 

suscitando debates jurídicos no âmbito do STF,  recentemente o STF 

reconheceu em questão de repercussão geral que a competência 

para julgamento dos prefeitos municipais é das Câmaras de 

Vereadores. 

Nos permitimos transcrever parcialmente o Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral nº 848.826,  conforme segue: 



“A questão a ser dirimida, portanto, é a seguinte: qual o 

órgão competente para julgar as contas prestadas pelo 

Chefe do Poder Executivo que age como ordenador de 

despesas? Em outras palavras: as contas prestadas 

anualmente (arts. 31, § 2º, e 71, I,da Constituição) pelo 

Chefe do Executivo, e que devem ser apreciadas 

mediante parecer prévio e não julgadas pelo Tribunal de 

Contas, são apenas as chamadas contas de governo, 

que se referem aos resultados gerais do exercício 

financeiro? Ou abrangem também as denominadas 

contas de gestão, estas relacionadas ao resultado 

específico de determinado ato de governo e prestadas 

por todos os administradores de recursos públicos, 

inclusive Chefes do Executivo que agem como 

ordenadores de despesas, como é muito comum na 

maioria dos Municípios do País? 

... 

 

Sob a CRFB/1988, inicialmente, esta Corte assentou o 

entendimento de que o julgamento das contas do Chefe 

do Executivo sempre incumbe ao Poder Legislativo, 

mesmo que se cuide de ordenador de despesas. Veja-se 

trecho da ementa do RE 132.747, Rel. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 17.06.1992, em que foi vencido o Min. Carlos 

Velloso: 

 

(...) INELEGIBILIDADE - PREFEITO - REJEIÇÃO DE 

CONTAS - COMPETÊNCIA. Ao Poder Legislativo 

compete o julgamento das contas do Chefe do 

Executivo, considerados os três níveis - federal, 

estadual e municipal. O Tribunal de Contas exsurge 

como simples órgão auxiliar, atuando na esfera 

opinativa - inteligência dos artigos 11 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, 

inciso IX, 71 e 75, todos do corpo permanente da 

Carta de 1988.” (Grifei). 

 

Assim,  o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão,  

reconhecendo a Competência das Câmaras Municipais para “julgar” 

as  prestações de “contas de governo” e das “contas de gestão”. 



Finalmente, por sua relevância acerca da competência 

da Câmara para julgar as contas do prefeito, destaco o comentário de 

Martonio Mont’Alverne Barreto Lima (ob. cit. p. 788)5: 

 

“Há que se dizer que andou bem o legislador constituinte 

quando uniu a desaprovação à manifestação da 

representação política do povo na Câmara Municipal. 

Parece importante ponderar que um Prefeito eleito 

diretamente pelo povo não pode vir a perder seu cargo, 

por seus atos administrativos,  em razão de outra decisão 

que não compatível com a decisão política que lhe 

outorgou o mesmo cargo.  De outra maneira, converge 

inteiramente com o preceito democrático a possibilidade 

de o mesmo povo, por seus representantes, vir a dispor 

da possibilidade de perda do cargo daquele que 

elegeu.” 

 

É bem verdade que o caso em análise não implicará em 

perda do mandato, isso porque tratamos aqui das contas de 2008,  e 

cujo mandato do então prefeito já findou,  contudo igualmente é 

aplicável pois por desejo do povo,  através de seus representantes,  

restará mantido,  ou não, o direito de ser votado ao então prefeito Ary 

Vanazzi. 

 

E NATUREZA JURÍDICA DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO 

PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES: 

 

Na União e nos Estados os “atos de governo” muitas vezes 

não se concentram nas mesmas mãos de quem possui “atribuições de 

gestão”. Entretanto,  nos municípios é comum a concentração dos atos 

de gestão e de governo concentradas nas mãos do Prefeito,  tal como 

ocorre em São Leopoldo.   

 

Vejamos os seguintes dispositivos da Lei Orgânica 

Municipal: 

 

 “Art. 61. Os projetos de lei sobre o plano plurianual, 

diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais serão 
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enviados pelo Prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes 

prazos: 

I – o projeto de lei do plano plurianual, até 30 de julho do 

primeiro ano do mandato do Prefeito; 

II – o projeto de diretrizes orçamentárias, anualmente, até 

31 de agosto; e 

III – os projetos de lei dos orçamentos anuais, até 31 de 

outubro de cada ano.” 

“Art. 152. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: 

... 

XIV - superintender a arrecadação dos tributos, bem 

como a guarda e aplicação da receita, autorizando as 

despesas e pagamentos dentro das disponibilidades 

orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara;” 

 

Como mencionado anteriormente,  o art. 3º, parágrafo 

único,  inciso IV,  menciona a função julgadora da Câmara de 

Vereadores: 

IV - funções julgadoras nas hipóteses em que é 

necessário julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os 

Vereadores, quando tais agentes políticos cometem 

infrações político-administrativas previstas em lei. 

 

Disso ressaltamos, em consonância com o arcabouço 

jurídico até então citado,  e com o recente entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, que o julgamento a ser realizado em plenário pelos 

Senhores Vereadores terá por objeto as  “contas de governo”  e  as   

“contas de gestão”,  daí porque a natureza jurídica do julgamento 

perante a Câmara de Vereadores possui natureza “político-

administrativa”. 

 

DO RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO 

PROCESSO DE CONTAS: 

 

O fato do Regimento Interno ser lacônico em relação ao 

rito a ser adotado no julgamento das contas do chefe do Poder 



Executivo,  nos reforça a preocupação com o respeito aos princípios 

insculpidos em cláusula pétrea em nosso ordenamento constitucional,  

tal como é o Princípio do Devido Processo Legal, que se apresenta 

como um dos mais importantes reguladores das atividades do Estado 

brasileiro. 

Vejamos o disposto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição 

Federal: 

Art.5º - “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) 

LIV _ ninguém será privado da liberdade ou 

de seus bens sem o devido processo legal.” 

 

 Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal: 

"EMENTA Medida cautelar. Referendo. Recurso extraordinário. 

Apreciação das contas do prefeito. Observância do 

contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal. 

Precedentes da Corte. 1. A tese manifestada no recurso 

extraordinário, relativa à necessidade de observância dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa 

pela Câmara Municipal quando da apreciação das contas do 

prefeito, após parecer prévio do Tribunal de Contas, encontra 

harmonia na jurisprudência desta Suprema Corte. Presentes o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. Decisão concessiva 

da cautelar referendada pela Turma".  

STF, 1ª T. AC 2085 MC/MG, rel. Min. Menezes Direito, j. em 

21/10/2008. (Grifei). 

E: 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DECORRENTE 

DO JULGAMENTO DE CONTAS PÚBLICAS REALIZADO POR 

CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESRESPEITO AO 

CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO 

INSUBSISTENTE. Hodiernamente, não há espaço para que 

https://jus.com.br/tudo/processo


se proceda a julgamentos, sejam eles políticos, 

administrativos ou judiciais, em desrespeito aos 

postulados democráticos da ampla defesa e do 

contraditório. Assim, a decisão decorrente do julgamento 

realizado nessas circunstâncias é insubsistente. (Reexame 

Necessário-Cv 1.0708.03.004776-3/001. Rel. Des. Geraldo 

Augusto. 1ª CÂMARA CÍVEL. Julgado em 04/07/2006 e 

publicado em 21/07/2006). 

 

Assim,  é forçoso reconhecer que também no Processo 

para julgamento das contas do prefeito perante a Câmara Municipal, 

os atos devem ser conduzidos, de forma a garantir a plenitude da 

defesa, desde a citação, publicidade, ampla produção de provas, 

argumentação técnica e um julgamento pautado na razoabilidade e 

proporcionalidade. 

Como já referimos anteriormente, nos termos do §2º, do 

Art. 31, da Constituição Federal de 1988, o parecer prévio emitido pelo 

Tribunal de Contas, sobre as contas que o Prefeito anualmente presta, 

poderá deixar de prevalecer, por decisão de dois terços dos membros 

da Câmara Municipal, conclusão lógica é a de que seja ao Chefe do 

Executivo dada a oportunidade de se defender, perante o Legislativo, 

apresentando dados suficientes, com a produção de provas 

necessárias ao esclarecimento dos fatos contábeis e de governo,  de 

modo a convencer os Julgadores (Vereadores) a proferir decisão em 

sentido contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas. 

 

DA  MOTIVAÇÃO: 

Conforme dito anteriormente, o Parecer Prévio é peça 

opinativa, sem caráter vinculativo, passível de contrariedade mediante 

quórum qualificado da Câmara Municipal. 

O parecer prévio é apenas como instrumento técnico de 

orientação para a Câmara de Vereadores para julgar as contas 

municipais, pois os Vereadores muitas vezes não possuem 

conhecimento especializado,  sobretudo em matéria eminentemente 

técnica (jurídica, contábil, financeira e administrativa). 

Entretanto, este parecer, não vincula a decisão da Câmara, 

pois resta preservado o livre convencimento de cada Vereador. 

Contudo, o parecer da comissão de finanças, caso opinem 

pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas, deverá expor os 



motivos da rejeição, tudo em virtude do Princípio da Motivação dos 

atos administrativos em geral, conforme previsto pela Lei Federal 

9.784/99, especialmente o art. 2º in verbis: 

“A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBEDECERÁ, DENTRE 

OUTROS, aos princípios da legalidade, finalidade, 

MOTIVAÇÃO, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência.” 

Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito 

Administrativo, 13ª ed., 2001. Malheiros, São Paulo, pág. 448), a saber: 

Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que 

sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o 

fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que 

necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem 

de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua 

procedência jurídica e racional perante o caso concreto. 

Ainda aqui se protegem os interessados do administrado, seja 

por convencê-lo do acerto da providência tomada – o que é 

o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -

,seja por deixar estampadas as razões do decidido, injurídicas 

(...). 

 

 

DO   RELATÓRIO PRELIMINAR:   

(PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS,  COM  RESSALVAS).  

 

 

O  “parecer prévio” do Tribunal de Contas do Rio Grande 

do Sul,  tomou por base a Auditoria Ordinária 337/2008, os documentos 

enviados pela Origem, previstos no art. 113 do RITCE – (fls. 1591 a 1644), 

os dados extraídos do Sistema de Informações para Auditoria e 

Prestações de Contas – SIAPC e a análise das consistências efetuadas 

pelo Programa Autenticador de Dados – PAD, evidenciadas no 

Relatório de Validação e Encaminhamento – RVE.  

 

Ademais, o Ex-Prefeito Ary José Vanazzi, constituiu 

procuradores e apresentou os seus esclarecimentos, e defesa (fls. 1.728 

a 1.763 nos autos do processo 5126-0200/08-0. 



 

Com decisão desfavorável,  o então Prefeito interpôs  

recurso de Embargos (5899-0200/11-8), onde obteve parcial provimento 

(fls. 2.253 a 2.262).  

 

O Tribunal de Contas do Estado, inicialmente pela 

Segunda Câmara e, posteriormente, pelo Pleno, decidiram pela 

emissão de parecer desfavorável às contas do Ex-Prefeito no exercício 

de 2008, mais a fixação de multa no valor de R$2.090,13,  conforme 

certidão da fl. 2.272, fixação de débito no valor de R$195.387,77, 

conforme certidão da fl. 2273.  

 

Adoto como relatório a decisão das fls. 2.233 a 2.246,  

ressalvados  os itens 3.1.2 e 10.1 em razão do Tribunal ter afastado os 

débitos em decisão proferida em sede de Embargos. 

 

Excetuo,  ainda,  os seguintes os itens de que trato a 

seguir: 

 

 

DOS CARGOS EM COMISSÃO (item 1.1,  fl. 2166, 2.234): 

 

 

Inicialmente a Auditoria realizou detida análise sobre a 

nomeação de pessoal em Cargos em Comissão,  concluindo 

apressadamente que tais nomeações não teriam atendido ao disposto 

no art. 37 Constituição Federal: 

 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte:  

... 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; 

... 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento; ” 

 

 



Diz o parecer prévio que ocorreram nomeações em 

cargos de confiança,  quando na verdade deveriam ser ocupados por 

servidores efetivos.  Refere,  ainda,  o parecer prévio,  que o quantitativo 

de cargos em comissão não atendia o princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade. 

 

A defesa refutou os argumentos dos Auditores,  contudo, 

não foi admitida permanecendo o aponte. 

 

Essa mesma matéria foi objeto de recente apreciação 

judicial,   no processo nº 033/1.15.0002553-4,  cuja sentença é do dia 

17/08/2016. 

Pedimos vênia para transcrever em parte a irretocável 

sentença da lavra do Excelentíssimo Dr. Juiz Daniel Neves Pereira, da 4ª 

Vara Cível da Comarca de São Leopoldo,  isso porque tratou 

pedagogicamente a questão,  merecendo os seguintes destaques: 

 

A questão central do presente feito se debate em dois 

pontos. A criação de determinados cargos em comissão por 

leis municipais, sem o devido enquadramento nas hipóteses de 

direção, chefia e assessoramento, bem como a constituição 

de cargos sem que tenham sido criadas suas respectivas 

atribuições. 

Os cargos em comissão são cargos públicos, criados por 

intermédio de lei, de livre nomeação e exoneração da 

autoridade competente, para o exercício de funções de 

direção, chefia ou assessoramento, ocupados por agentes de 

especial confiança do administrador. 

... 

Por outro lado, em relação ao cometimento de atos 

visando a fim ilegal, com o fim de manter diversos cargos em 

comissão, para empregar seus correligionários, apesar das 

reiteradas decisões do Tribunal de Justiça gaúcho de que as 

leis municipais seriam inconstitucionais, registro que a prova 

carreada nos autos não atestou a ocorrência dessas condutas 

ilícitas. 

... 

Nas palavras da doutrina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

“Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso 

verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-

fé que revele realmente a presença de um comportamento 

desonesto”6. 

  No caso específico do aludido art. 11, é 

necessária cautela na exegese das regras nele insertas, 

porquanto sua amplitude constitui risco para o intérprete 

induzindo-o a atribuir de ímprobas condutas meramente 
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irregulares, suscetíveis de correção administrativa. 

  Nesta mesma linha expõe Helly Lopes 

Meirelles, para o qual: 

 

Embora haja quem defenda a responsabilidade civil 

objetiva dos agentes públicos em matéria de ação de 

improbidade administrativa, parece-nos que o mais 

acertado é reconhecer a responsabilidade apenas na 

modalidade subjetiva. Nem sempre um ato ilegal será um 

ato ímprobo. Um agente público incompetente, 

atabalhoado ou negligente não é necessariamente um 

corrupto ou desonesto. O ato ilegal, para ser 

caracterizado como ato de improbidade, há de ser 

doloso ou, pelo menos, de culpa gravíssima7. 

 

  A jurisprudência corrobora o entendimento 

doutrinário, ao decidir que os atos de improbidade que 

atentam contra os princípios da Administração Pública apenas 

restam caracterizados quando há demonstração do dolo 

genérico do agente. 

... 

A lei não pretende punir aquele que age com descuido, 

mas, sim, o que age com a intenção de ser desleal, desonesto 

e ignóbil, motivo pelo qual tenho por imprescindível a 

existência do dolo para a configuração de ato por 

improbidade administrativa, nos termos regidos pela Lei 

Federal nº 8.429/1992. 

... 

Entretanto, diante do contexto apresentado nos 

elementos probatórios, não vislumbro um agir doloso do 

demandado, nem que tenha havido um desvio de finalidade 

dos atos administrativos de provimento dos cargos 

comissionados. 

A um, porque, após o julgamento de 

inconstitucionalidade das leis, o ex-prefeito montou uma 

comissão para avaliar os problemas apontados pelo Tribunal 

de Justiça e se adequar às exigências legais, inclusive 

postulando orientações à Procuradoria da Justiça, conforme a 

indica a prova testemunhal. 

A dois, porque as testemunhas foram claras ao afirmar 

que o requerido não interferiu na condução do trabalho, não 

determinando o número de cargos em comissão que 

deveriam ser criados; mas sim que as Secretarias, segundo o 

organograma de cada uma, indicavam quantos 

comissionados precisavam para o seu funcionamento. 

A três, porque não restou corroborado que os 

comissionados seriam filiados ao partido que o réu integra ou a 
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partidos coligados, não estando confirmada a tese de que tais 

cargos foram previstos para empregar correligionários. 

A quatro, porque os elementos de prova atestaram que o 

requerido realizou diversos concursos públicos no Município e 

que o provimento de cargos em comissão era imperioso para 

manutenção das políticas públicas do ente estatal. 

Como sustentado pelo demandado, ele fora eleito pelos 

cidadãos de São Leopoldo que, ao votarem na sua legenda, 

também escolheram o seu projeto de governo e, por 

conseguinte, a necessidade de nomear pessoal para exercer 

essas atividades. 

No caso específico, diante da ausência prova de dolo 

da conduta no réu, assim como de desvio de finalidade, não 

se pode cogitar da caracterização de ato ímprobo. 

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação civil 

pública ajuizada pelo Ministério Público em face de Ary José 

Vanazzi, forte no art. 487, inciso I, do NCPC. 

 

Da instrução no referido processo,  destacamos o 

depoimento do Dr. Felipe Merker Britto,  advogado idôneo e conhecido 

em São Leopoldo,  que com precisão e clareza expôs a situação 

relativa aos cargos em comissão,  cuja decisão judicial  produz 

repercussão no ano de 2008 (em razão da vigência da lei municipal 

6.405/07, de 05/11/2007): 

 

“...referiu que, durante o mandato do réu, trabalhou, no ano 

de 2009, durante uma semana, na Secretaria do Meio 

Ambiente, como assessor jurídico, mas pediu exoneração. 

Referiu que retornou, em abril de 2010, como Procurador 

Adjunto, na Procuradoria Geral do Município. Respondeu que, 

no período em que laborou no local, participou de uma 

Comissão para discutir a estrutura administrativa do Município, 

pois existiam diversas ações diretas de inconstitucionalidade 

contra as leis municipais, em decorrência de problemas com 

cargos em comissão. Afirmou que, com o número de cargos 

em comissão que restaram, em razão das decisões judiciais, 

não era possível governar o Município. Alegou que se recorda 

de uma oportunidade em que as Unidades Básicas de Saúde 

tiveram que ser fechadas, porque não tinham pessoas para 

comandar. Disse que o grupo de trabalho, composto por 

ocupantes de cargos em comissão e concursados, pesquisou 

as ações diretas de inconstitucionalidade que o Ministério 

Público ingressava, para tentar identificar os parâmetros para 

elaborar as novas legislações. Referiu que, dentro da ideia de 

governo que foi passada pelo Prefeito, da diretriz política, 

passou a ser elaborada a estrutura administrativa. Relatou que 



tiveram reuniões com o Ministério Público, na Procuradoria 

Geral de Justiça, e que obtiveram uma resposta positiva em 

relação ao trabalho realizado, de que “serviria de baliza para 

os próximos municípios”. 

 

Ganha relevância o argumento da defesa,  

acompanhado de robusta prova nos autos,  de que mostra-se razoável 

o número de cargos em comissão (304) em face do número total de 

servidores efetivos (3.317),  especialmente considerando as políticas 

públicas desenvolvidas em conformidade com a plataforma de 

governo. 

Entretanto,  para observância dos princípios da 

razoabilidade, eficiência e moralidade,  não basta o mero comparativo 

entre o número de servidores comissionados e o número de servidores 

efetivos,  sendo, absolutamente necessário observar as políticas 

públicas implementadas,  tais como as voltadas para a questão dos 

jovens, dos negros, das mulheres, das pessoas com deficiência pública,  

tal como ocorreu na gestão do então Prefeito Ary Vanazzi. 

Assim,  não há que se falar em ofensa à Constituição 

Federal,  em especial ao art. 37 e incisos II e V,  não se verificando ato 

de improbidade administrativa neste particular,  razão pela qual deve 

ser aprovadas as contas nesse particular. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: 

 

Com o fim de evitar tautologia adotamos,  no particular, 

a exposição fática do parecer prévio da Corte Contas,  bem como 

opinamos pelo acatamento do entendimento adotado pela Corte 

Contas em relação ao pagamento de férias proporcionais aos 

detentores de cargo em comissão,  quando exonerados antes de 

concluir o período aquisitivo de 12 (doze) meses. 

O Tribunal  de Contas admitiu  que “a falha foi superada 



no exercício seguinte e não se deve glosar as despesas, haja vista o 

direito assegurado dos servidores exonerados” (fl. 2.238).  

 

Entretanto, em relação ao aponte do item “4” (fl. 2.234),  

relativa à existência de Servidores em Desvio de Função, requer uma 

análise mais detida em consonância com a prova dos autos.  

O Tribunal de contas sugere a existência de Servidores 

Estáveisa dmitidos para o cargo de Motorista de Caminhão que 

desempenharam suas funções conduzindo ambulâncias, contrariando 

o disposto na Lei Municipal nº 6.570/2008, que estabelece as atribuições 

do cargo mencionado.  

O fato deve ser visto com maior cautela,  isso porque os 

servidores João Batista de Souza, Pedro Moreira, Francisco Roberto Giehl 

e Rodelso Pires da Rosa realizaram os cursos previstos na legislação 

específica estando aptos a conduzirem ambulância.  Portanto,  

ressalvadas as questões relativas as exigências técnicas,  não há que se 

falar em desvio de função,  posto que continuaram exercendo as 

atividades típicas de “motorista”. 

 

Com relação aos servidores Carlos Roberto Brito e Edison 

Lemes de Ávila,  que foram admitidos como motoristas de caminhão,  

esses tinham por atribuição conduzir o ônibus da secretaria municipal 

de saúde (Unidade Móvel de Saúde),  o que não pode ser 

caracterizado como ambulância.  De qualquer sorte,  permanecendo 

na atividade de “motorista”,  não há que se falar em desvio de função. 

Assim, deve ser afastado o aponte neste particular,  pois 

houve cumprimento da legislação específica,  e não houve qualquer 

ofensa ao texto constitucional. 

Quanto ao demais,  anuímos ao Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas,  reconhecendo a irregularidade em cinco 

contratações (letras “f” e “g” – fl. 1680),  acatando-se a decisão 



proferida no processo 002083-02.00/09-0, fl. 1.717,  pela 

responsabilização em razão das contratações irregulares,  e pela 

recomendação ao atual Gestor para que adote medidas voltadas a 

evitar  contratações irregulares.  

 

 

DAS INCONFORMIDADES APRESENTADAS EM EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA: 

 

O Tribunal de Contas  refere o Administrador estabeleceu 

em processo licitatório algumas cláusulas  consideradas como 

exigências abusivas,  que restringem aparticipação de licitantes, 

mencionando  contrariedade: a) exigência de certidão negativa de 

processo administrativo fornecido pela Delegacia Regional do Trabalho; 

b) exigência de comprovação de capacidade técnica através da 

apresentação de atestados de forma indevida; c) exigência de 

apresentação de amostras de luminárias em até 5 dias antes da 

abertura da licitação; d) não atendimento a exigências do Projeto 

Básico e a empresa contratada não foi penalizada por não atender às 

condições gerais para execução dos serviços.  

 

Analisemos:  

 

- da obrigatoriedade de apresentação de Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO): 

 

 

Inicialmente é necessário desfazer um equívoco 

patrocinado pela Corte de Contas,  em matéria que é eminentemente 

relacionada com o direito do trabalho,  mas com repercussão no 

presente expediente. 

 

A  preocupação do Administrador com as normas de 

saúde, higiene e segurança do trabalhador são pertinentes, 

especialmente em razão do objeto do contrato (serviços em redes 

elétricas para iluminação pública e outros serviços) daí a correta 

exigência no edital para que a empresa vencedora apresentasse o 

“Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO). 

 

Diferentemente do que sustentou a relatoria técnica do 

Tribunal de Contas,  e que equivocadamente acabou conduzindo o 



voto dos Conselheiros, a NR – 7,  não exige que a empresa tenha 

médico em seus quadros. 

 

O que a NR- 7   exige  é que a empresa tenha o 

“Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO).  Aliás,  

é uma exigência a todos os empregadores,  indistintamente. 

 

Vejamos o disposto na Norma Regulamentadora nº 7 do 

Mistério do Trabalho: 

 
“7.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a 

obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte 

de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 

promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 

trabalhadores. 

 

7.1.2 Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes 

gerais a serem observados na  execução do PCMSO,  

podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação 

coletiva de trabalho. 

 

7.1.3 Caberá à empresa contratante de mão-de-obra 

prestadora de serviços informar a empresa contratada dos 

riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementa ção do 

PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo  

prestados. 

 

7.2  DAS DIRETRIZES 

 

7.2.1 O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de 

iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, 

devendo estar articulado com o disposto nas demais NR. 

 

7.2.2 O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre 

o indivíduo e a coletividade de trabalhadores , privilegiando o 

instrumental clínico -epidemiológico na abordagem da 

relação entre sua saúde e o trabalho. 

 

7.2.3 O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, 

rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde rela 

cionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além 

da constatação da existência de casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

 

7.2.4 O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base 

nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os 

identificados nas avaliações previstas nas demais NR.” 



Ademais,  ao contrário da conclusão do Tribunal de 

Contas,  a exigência de contratação direta de profissional médico deve 

se orientar pelos seguintes dispositivos da NR – 7:  

 

 

7.3.1 Compete ao empregador: 

 

a)garantir a elaboração e efetiva implementação do 

PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;  

 

b)custear sem ônus para o empregado todos os 

procedimentos relacionados ao PCMSO; (Alterada pela 

Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996) 

 

c)indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – 

SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela 

execução do PCMSO;  

 

d) no caso de a empresa estar desobrigada de manter 

médico do trabalho, de acordo com a NR 4, deverá o 

empregador indicar médico do trabalho, empregado ou 

não da empresa, para coordenar o PCMSO;  

 

 e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o 

empregador poderá contratar médico de outra 

especialidade para  coordenar o PCMSO.  

 

7.3.1.1 Ficam desobrigadas de indicar médico 

coordenador as empresas de grau de risco 1 e 2, 

segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinto) 

empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o 

Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados. 

(Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996). 

 

7.3.1.1.1 As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) 

empregados e até 50 (cinqüenta) empregados, 

enquadradas no  grau de risco 1 ou 2, segundo o Quadro 

1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar 

médico coordenador em decorrência de negociação 

coletiva. (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 

1996). 

 

7.3.1.1.2 As empresas com mais de 10 (dez) empregados 

e com até 20 (vinte) empregados, enquadradas no grau 

de risco 3 ou 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, poderão 

estar desobrigadas de indicar médico do trabalho 



coordenador em decorrência de negociação coletiva, 

assistida por profissional do órgão regional competente 

em segurança e saúde no trabalho.(Alterado pela 

Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996). 

 

 

Ademais, diga-se por necessário,  a NR – 7 trata do 

“Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional- PCMSO”,  

enquanto que a NR – 4,  trata  sobre  os “Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho”, ou seja,  tratam 

sobre a saúde do trabalhador,  mas com regulamentação totalmente 

distinta. 

 

Nesse sentido a exigência de que a empresa licitante 

possua PCMSO,  vem ao encontro da legislação protetiva do 

trabalhador.  

Com relação a expressão “assinada por médico da 

empresa”,  não significa que seja por médico empregado da empresa,  

pois,  se a empresa possuir menos de 500 funcionários – por ser 

classificada como de Risco 3 – estará desobrigada de ter médico como 

empregado ( em seu SESMT),  mas poderá conforme o caso previsto no 

item 7.3.1, letra “d”,  contratar um médico terceirizado para essa 

finalidade. 

Portanto é totalmente equivocada a conclusão da Corte 

Contas,  não havendo que se falar em procedimento limitador da 

competição,  devendo ser afastado o aponte. 
 

 

EXIGÊNCIA DE “COMPROVAÇÃO” DE QUE A LICITANTE 

NÃO SE VALE DE TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU 

INSALUBRE DE MENORES DE 18 ANOS E DE QUALQUER 

TRABALHO DE MENORES DE QUATORZE ANOS: 

 

 

Novamente equivoca-se a Corte de Conta, 

interpretando erroneamente a exigência do edital. Não há que se falar 

em  contrariedade ao estabelecido no Decreto nº 4.358/2002. 

 

Inicialmente menciono que não se pode perder de vista 

a real motivação do Administrador,  que foi a de,  ao final do processo 

licitatório,  contratar empresa idônea que não utilize em trabalhos 

noturnos ou perigosos, os menores de dezoito anos, bem como de que 

não empregue em qualquer forma o menor de 14 anos.  

 

Vejamos o que refere o edital, item 5.2.7,  fl. 48: 

 



 
 

A exigência de tal  “comprovação” supre-se pela 

“apresentação de declaração” tal como previsto no Decreto 

4.358/2002.  

 

E mais,  no item “15 Anexos”,  do   edital,  há expressa 

referência no inciso II,  aos modelos de declarações.  Vejamos:  

 

 

 
 

Entretanto,  no exame dos autos,  especialmente nas fls. 

46 a 75,  onde consta fotocópia do edital e contrato,  curiosamente não 

contam os anexos,  a exceção do anexo III que refere-se ao projeto 

básico. 

 

Em outras palavras significa que o Tribunal de Contas faz 

apontamento sem o exame integral do processo licitatório. 

 

Portanto,  não há qualquer ilegalidade nesse particular,  

não havendo que se falar em caráter restritivo da cláusula em análise,  

devendo ser afastado o aponte.  

 

 

DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO FORNECIDA PELA DELEGACIA REGIONAL 

DO TRABALHO:  

 

Em que pese a motivação ser a de contratar empresa 

idônea e cumpridora dos seus deveres trabalhistas,  fiscais e tributários,  

o entendimentos nas Cortes de Contas é de que tal exigência acaba 

por restringir a competição. 

 



Nesse sentido,  destaco recente posicionamento do 

Tribunal de Contas da União: 

 
 A exigência de apresentação de certidões negativas de 

débitos salariais e de infrações trabalhistas junto à Delegacia 

Regional do Trabalho é indevida,  conforme pacífico 

entendimento do Tribunal de Contas da União8.  
 

 

Contudo,  não há notícia nos autos de que tenha havido 

prejuízo a isonomia e aspecto competitivo no referido procedimento 

licitatório.  Também não vislumbramos elementos a configurar dolo por 

parte do Administrador,  razão pela qual mantemos o aponte para o fim 

de estabelecer recomendação ao atual gestor. 

 

Finalmente refiro que a Corte de Contas,  em sede de 

“Análise de Esclarecimentos”,  na fl. 2.172, estabelece tipificação com 

base em dispositivo inexistente da Lei de Licitações,  isso porque a Lei de 

Licitações (Lei 8.666/93)  não possui em seu artigo 1º quais quer outros 

dispositivos além de seu “parágrafo único” – portanto,  inexiste os 

“incisos I e II, §1º, do art. 1º da Lei de Licitações”  tal como mencionado 

no relatório da fl. 2.172. 

 

 

  

 

DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

 

Entendeu a Corte de Contas que a exigência de 

atestados de qualificação técnica “não pode ser colocada como 

elemento impeditivo à habilitação de possíveis interessados em 

contratar com a Administração Pública”.  

 

Nada mais equivocado!  Isso porque a administração 

pública não busca tão somente a proposta mais vantajosa 

economicamente,  mas também a que indica a empresa mais 

preparada tecnicamente para atender ao interesse público,  o que,  no 

caso em exame,  significa a contratação de empresa para trabalhar 

com redes energizadas,  na manutenção dos serviços de iluminação 

pública, dentre outros. 

 

Dispõe o art. 30 da Lei de Licitações: 
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Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

.... 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 

e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

... 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do 

"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras 

e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas 

as exigências a:         

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante 

de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância 

e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as 

exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

 

Portanto, sobressai do texto legal que pode-se exigir tanto 

a capacidade técnica-operacional, quanto a capacidade técnico-

profissional da licitante. 

A  doutrina é pacífica nesse sentido. Citamos o sempre 

lembrado  Hely Lopes Meirelles: 

“A comprovação da capacidade técnico-operacional 

continua sendo exigível, não obstante o veto aposto à 

letra b do §1º do art. 30. Na verdade o dispositivo vetado 

impunha limitação a essa exigência e a sua retirada do 

texto legal deixou a critério da entidade licitante 

estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações, exigências, 

essas, que devem ser pertinentes e compatíveis com o 



objeto da licitação” (Direito Administrativo, 20ª ed., 1995, 

p. 270).” 

E ainda,  com base em Marçal Justen Filho,  referimos: 

“Enfim, lei proibindo providências necessárias a 

salvaguardar o interesse público seria inconstitucional. Se 

exigências de capacitação técnico-operacional são 

indispensáveis para salvaguardar o interesse público, o 

dispositivo que as proibisse seria incompatível com o 

princípio da supremacia do interesse público. 

Diante disso, deve-se adotar para o art. 30 interpretação 

conforme a Constituição. A ausência de explícita 

referência, no art. 30, a requisitos de capacitação 

técnico-operacional não significa vedação à sua 

previsão. A cláusula de fechamento contida no §5º não 

se aplica à capacitação técnico-operacional, mas a 

outras exigências”  

 

Aliás,  a matéria é controvertida no próprio Tribunal de 

Contas,  como lançado no próprio relatório na fl. 2.174. 

Portanto,  afasta-se o aponte no particular. 

 

 

DA  APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS NO PRAZO DE CINCO 

(05) DIAS ÚTEIS ANTES DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 

 

  

Ao contrário do que acusa o parecer prévio do Tribunal 

de Contas,  não há que se falar em ofensa ao disposto na alínea “a” do 

inciso II do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

O referido dispositivo fixa o prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias entre a publicação do edital e o recebimento das propostas.  

 

Entretanto,  nada impede que antes da apresentação 

das propostas a Administração exija a apresentação de amostras do 

produto a ser adquirido. 

 

Marçal Justem Filho (ob. cit. p. 388)  refere: 

 



“Dentro dos limites dos artigos 27 a 31, poderão ser 

previstas exigências acerca da habilitação jurídica, 

capacidade técnica, etc. Mas outras “condições” de 

participação poderão ser previstas. A expressão alude a 

uma série de outros condicionamentos, cuja definição 

depende do caso concreto... Por exemplo, o edital 

poderá prever a entrega de amostras de produtos, que 

serão consideradas  integrantes de propostas.” 

 

 

Portanto não houve qualquer ofensa aos prazos legais,  

tampouco restou qualquer prejuízo à concorrência,  razão pela qual 

fica afastado o aponte.  

 

 

DAS IRREGULARIDADES NO PREGÃO PRESENCIAL 47/2008: 

 

 

No caso em exame,  referente contratação de empresa 

para realização de concurso público, a melhor proposta apresentada 

custaria aos cofres públicos a importância de R$ 56.520,00 (cinqüenta e 

seis mil, quinhentos e vinte reais). No entanto, esta empresa restou 

inabilitada em razão da não apresentação de documentação original 

destinada ao cotejo com as cópias simples constantes do envelope de 

habilitação, tal como previsto no edital. 

 

A empresa Fundatec,  que participou do certame,  

apresentou proposta no  valor de R$ 107.801,25 (cento e sete mil, 

oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos), foi declarada 

vencedora,  cujo valor foi inferior em R$42.198,75 ao valor inicialmente 

orçado,  atendendo,  pois,  ao princípio da economicidade.  

 

Entendeu a Administração que era inviável a   aplicação, 

da hipótese prevista no artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, isso 

porque,  o referido dispositivo tem aplicação quando “todos os 

participantes forem desclassificados”,  o que não era o caso dos autos,  

em que restou uma empresa atendendo todos os requisitos do edital.  

Vejamos: 

 

“Art. 48. Serão desclassificadas: (...)  

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou 

todas as propostas forem desclassificadas, a 

administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito 

dias úteis para a apresentação de nova documentação 

ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 

neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução 

deste prazo para três dias úteis.”  (Grifei). 



 

 

Para uma  melhor compreensão da questão posta em 

análise,  transcrevemos o art. 3º da lei de licitações,  isso porque,  o 

responsável pelo procedimento licitatório certamente se deparou com 

um conflito entre os princípios que regem as compras governamentais,  

a saber o da economicidade e o da vinculação ao instrumento 

convocatório.  Vejamos: 

 

 Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.  

 

Ao contrário do que refere a Corte de Contas,  no sentido 

de que as inabilitações se deram “em razão de meras irregularidades 

formais”,  o pregoeiro, a seu turno,  ateve-se rigidamente ao princípio 

da “vinculação ao instrumento convocatório”. 

 

Afinal,  o edital não pode apresentar regramento em 

vão,  flexível,  sob pena de promover insegurança jurídica. 

 

Por tais razões, afasto o aponte. 

 

 

 

 

 

DAS DEFICIÊNCIAS NO ACOMPANHAMENTO DA 

EXECUÇÃO CONTRATUAL:  

 

 

 

Inicialmente houve o apontamento em face Contrato n.º 

078/2008,  entretanto o Pleno acolheu o Recurso de Embargos e afastou 

o apontamento conforme certidão da fl. 2.277, alínea “d”. 

 

 

 

 



DO ALEGADO SOBREPREÇO PRATICADO NO CONTRATO 

078/2008:   

 

O artigo 5º, incisos LIV e LV  da Constituição Federal, 

garantem e afirmam o devido processo legal e a ampla defesa como 

princípios que garantem a democracia e a segurança institucional,  em 

toda e qualquer espécie de processo,  o que inclui o processo perante 

o Tribunal de Contas. Valendo citar: 

 

"Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes".9 

 

Ocorre que no exame dos preços praticados no contrato 

78/2008 o Conselheiro Relator determinou a realização de diligência,  

conforme autoriza o art. 48, inciso II do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas,  com a finalidade de realizar levantamento de preços em pelo 

menos quatro estabelecimentos comerciais e um órgão público (EPTC 

de Porto Alegre). 

O levantamento consta das fls.1471 a 1485. 

 

Nesse sentido entendemos que restou ferido o princípio 

da ampla defesa e contraditório,  isso porque não verificada a 

bilateralidade dos atos procedimentais. 

 

 

Nesse contexto deveria ser oportunizado ao Ordenador 

da Despesa a formulação de quesitos,  ou de considerações a serem 

observadas no levantamento dos orçamentos,  isso porque as 

diferenças de preços podem estar relacionadas com a especificação 

técnica, quantidades e qualidade dos produtos. 

 

 

Desta forma,  sem a bilateralidade processual na 

execução de diligência determinada pelo Conselheiro Relator,  

entende-se que houve ofensa ao princípio da ampla defesa,  razão 

pela qual fica prejudicado o levantamento das fls., 1471 a 1485,  não 

havendo elementos sólidos para concluir pela prática de sobrepreço no 

contrato 78/2008. 

 

Por tal razão sugere-se o afastamento do débito 

constante do item “10.2”  conforme fls. 157,  ou, item  2.236. 
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DA DUPLICIDADE DO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA REFERENTE 

AO CONTRATO 078/2008: 

 

Restou demonstrado que houve divergência de medição 

de mão-de-obra entre os serviços contratados e os serviços medidos,  

relativamente ao contrato 78/2008 para  manutenção elétrica em 

prédios públicos (ou locados pela Administração). 

 

Além disso os Auditores do Tribunal de Contas 

observaram  outros serviços de manutenção elétrica em prédios 

públicos, misturados aos serviços de manutenção de iluminação 

pública, cujas composições contemplam mão-de-obra tanto nas 

composições individuais das tarefas executadas como na 

disponibilização dos veículos com equipes de eletricistas para 

atendimentos emergenciais e especiais.  

 

Decorrência dessa deficiência no controle da execução 

do contrato,  foi o pagamento em duplicidade. Os erros que permitiram 

essa discrepância iam desde o erro de anotação nas planilhas de 

campo,  erro de digitação,  e até mesmo registro de endereços com 

variação de nome (ex.: Rua Alfredo Zimermann -  Rua Alberto 

Zimermann) fazendo com que tais anotações causassem reflexo na 

medição da mão-de-obra. 

 

Nesse sentido,  o presente relatório é pela manutenção 

do apontamento com responsabilização (R$25.602,82). 

 

 

Quanto as demais inconformidades,  dentre os itens “01” 

a “22”,  fls. 2.234 a 2.236,  a exceção dos itens abordados detidamente 

neste parecer, os demais efetivamente apresentam falhas que 

“revelam um quadro de fragilidade do sistema de gestão e auditoria 

interna no Município de São Leopoldo,  que configuram violação das 

normas de administração financeira, orçamentária e contábil”,  o que 

sujeita o Administrador à penalidade de multa,  conforme artigo 67 da 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 

 

 

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM A SAÚDE: 

 

A  Corte de Contas constatou irregularidades em relação 

à Despesa com PASEP, uma vez que se constatou que o Prefeito 

empenhou a despesa com o PASEP utilizando recurso vinculado às 

Ações e Serviços Públicos de Saúde –ASPS (recurso 40), a qual totalizou 

o montante liquidado de R$ 457.889,69 no exercício de 2008. Entretanto, 

tal situação foi regularizada no final do exercício,  com a utilização do 

Recurso Livre,  conforme prova das fls. 1750, 1765 e 1766,  hipótese em 



que fica mantida a falha para o fins de imposição de multa e 

recomendação. 

 

 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

 

O parecer prévio da Corte de Contas indica que não foi 

atendido o índice devido no que tange ao investimento em educação 

infantil.   

Segundo conta no relatório, conforme a Execução 

Orçamentária e Certidão MDE n.º 2.486/2009, no ano de 2008 o 

Município de São Leopoldo aplicou com recursos do MDE e FUNDEB 

apenas 20,05% para o ensino infantil. Em relação à base de cálculo 

constitucional da receita de educação (MDE + FUNDEB) o montante 

aplicado em educação infantil com recursos do MDE e FUNDEB 

representou apenas 5,22% da receita de impostos. O efeito disto foi o 

não atendimento às metas fixadas no Plano Nacional de Educação,  

 

No ano de 2008, houve 1.387 matrículas em creche 

municipal e 1.071 matrículas em creche privada. Já na pré-escola, 

ocorreram 2.647 matrículas em 2008, sendo 1.366 em estabelecimento 

público municipal, 107 em estabelecimento público estadual e 1174 em 

estabelecimento privado.  

 

Em que pese não tenham sido atingidos os índices 

previstos no Plano Nacional de Educação há que se ressaltar que os 

investimentos em educação resultaram num maior atendimento para as 

crianças no segmento creche,  de 11,57% pra 18,15%,    e   de 39,51%  

pra 52,42%  no segmento pré-escola. 

 

Ademais o programa nacional da educação é válido e 

necessário.  Orienta a execução das política públicas em educação.  

Entretanto sua execução deve estar em consonância com a realidade 

econômica do município,  e levar em consideração outros elementos,  

tais como a implantação do ensino fundamental com duração de 9 

(nove) anos,  o que acabou por incorporar cerca de 1.400 novos alunos 

(com seis anos de idade) à rede de ensino fundamental -  tendo o 

Município que assumir tais responsabilidades,  sabendo-se que nem 

sempre a contra partida da União é contemporânea a vigência dos 

programas e responsabilidades que repassa aos Municípios. 

 

Considerando que houve um incremento nos serviços de 

educação infantil,  afasta-se o aponte,  e estabelece-se 

recomendação ao atual gestor para que adote as providências 

cabíveis para atendimento da meta.  Inclusive pelo fato do 

Administrador em nenhum momento ter investido menos que 25% em 

educação. 



DO ATENDIMENTO À LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 – E 

AS EXCEÇÕES APLICÁVEIS EM CONSONÂNCIA COM A DOUTRINA E A 

JURISPRUDÊNCIA:  

 

Aponta o relatório do Tribunal de Contas que o ex-gestor 

descumpriu o Art. 42 da Lei Complementar 101/20005, ao contrair 

despesas nos últimos dois quadrimestre, a serem pagas no exercício 

seguinte, sem a correspondente disponibilidade de caixa.  

 

Vejamos o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal:  

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido 

no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 

contrair obrigação de despesa que não possa ser 

cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.” 

 

O Tribunal de Contas acusa uma diferença de restos a 

pagar referente aos dois últimos quadrimestres no valor total de 

R$15.265.614,23,  ao passo que o Administrador reconhece em sua 

defesa um valor menor,  da ordem de  R$12.067.056, 25, sendo que 

deste valor,  alerta que  a Fundação Hospital Centenário contribuiu com 

R$ 2.756.699,16 de valor de restos a pagar, o que se justifica por se 

relacionar a  serviço de saúde,  inclusive referente urgências e 

emergências médicas.  

 

Em que pese a divergência no valor, o que importaria em 

realização de diligência para averiguação,  o fato é que é inconteste a 

existência de restos à pagar sem suficiente previsão de receitas para 

fazer frente aos pagamentos ainda no ano de 2008. 

 

Entretanto,  nem toda ilegalidade se consubstancia em 

improbidade administrativa,  conforme têm interpretado 

acertadamente a jurisprudência.  

 

É importante que se traga a balha o entendimento da 

Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, na apelação cível nº 70065137564, que enfrentou a matéria ora 

debatida em sede de Ação Civil Pública,  adotando o seguinte 

entendimento: 

 

5. Mérito. A petição inicial imputa ao Apelante a prática de atos 

de improbidade administrativa previstos nos artigos 10 e 11 da Lei 

nº 8.429/92 por ter, na qualidade de Prefeito, autorizado a 

celebração de 17 contratos, a partir de maio de 2008, isto é, nos 

dois últimos quadrimestres do seu mandato, que ensejaram 



empenhos no valor de R$ 583.912,14, sabedor da insuficiência da 

disponibilidade de caixa, em violação ao art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o que levou à inscrição em restos a 

pagar de R$ 422.935,29, conforme os dados apurados pela 

Unidade de Assessoramento Contábil do Ministério Público de fls. 

1.441/1.455, compilados na planilha abaixo: (fls. 1.441-

verso/1.456), a saber:  

 

  Recurso 

Valor 

Empenhado Valor Pago 

Restos a 

Pagar 

Fato 1 

001 – LIVRE 

(R$)  15.000,00 11.250,00 3.750,00 

Fato 2 

001 – LIVRE 

(R$)  5.820,00 3.880,00 1.940,00 

Fato 3 

001 – LIVRE 

(R$)  13.619,20 7.013,89 6.605,31 

Fato 4 

001 – LIVRE 

(R$)  23.937,50 14.362,50 9.575,00 

Fato 5 

001 – LIVRE 

(R$)  74.158,53 52.646,68 21.511,85 

Fato 6 

0020 – MDE 

(R$)  37.660,50 16.960,50 20.700,00 

Fato 7 

0020 – MDE 

(R$)  22.229,92 11.000,00 11.229,92 

Fato 8 

0020 – MDE 

(R$)  27.800,00 13.900,00 13.900,00 

Fato 9 

0031 - FUNDEB 

(R$) 148.560,10 29.834,58 118.725,52 

Fato 10 

001 – LIVRE 

(R$)  7.800,00 128,70 7.671,30 

Fato 11 

0020 – MDE 

(R$)  39.769,46 0 39.769,46 

Fato 12 

0020 – MDE 

(R$)  10.120,00 0 10.120,00 

Fato 13 

0020 – MDE 

(R$)  54.162,09 0 54.162,09 



  

0031 - FUNDEB 

(R$) 39.995,71 0 39.995,71 

Fato 14 

0020 – MDE 

(R$)  5.800,00 0 5.800,00 

Fato 15 

0020 – MDE 

(R$)  13.290,00 0 13.290,00 

Fato 16 

0020 – MDE 

(R$)  35.980,00 0 35.980,00 

Fato 17 

0031 - FUNDEB 

(R$) 8.209,13 0 8.209,13 

  Total 583.912,14 160.976,85 422.935,29 

 

... 

Segundo o Secretário da Fazenda à época, o Sr. Voldojan Luiz 

Catani, houve um decréscimo abrupto nos recursos do Município 

a partir do último trimestre de 200810. Todavia, ainda que se 

admita para argumentar a eventual influência da aludida crise 

sobre a indisponibilidade de caixa nos últimos 08 meses do 

mandato do Apelante, consideradas todas as despesas 

continuadas assumidas pela gestão 2005-2008, o certo é que tal 

não tem o condão de alterar a conclusão de que, quando da 

assunção das dezessete obrigações já havia projeção negativa 

de disponibilidade de caixa para 31 de dezembro daquele ano. 

Além disso, se a crise era evidente, mais razão havia para não 

assumir o Apelante as obrigações no período vedado pelo art. 

42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Não há, pois, alegações concretas de ingresso provável de 

recursos determinados passíveis de gerar a legítima expectativa 
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 “PR: Como secretário da fazenda da época a que foi atribuído estes resto a pagar? T: Principalmente 

em função da crise mundial de 2008 que afetou as finanças mundiais e afetaram também as finanças 

dos municípios. E crise ela afetou os municípios não de uma forma gradativa a sua receita. Ela 

afetou de uma forma bastante pontual a partir do último trimestre de 2008. Até eu trago uma 

matéria aqui, não sei se quer anexar, Do Valor Econômico.  

PR: Se a previsão orçamentária de 2008 se foi realizada? T: Nós tivemos imensa dificuldade de realizar o 

orçamento de 2008, principalmente esta questão da crise que nós vínhamos com uma receita e a receita 

caiu abruptamente principalmente na questão dos repasses da União via FPM e repasse de ICMS do 

governo do Estado. Então, o município sentiu. Vários municípios tiveram este problema. Boa parte dos 

municípios tiveram esta dificuldade. Então, nós tivemos dificuldades orçamentárias. Mas eu volto a 

repetir que isto ocorreu de forma bastante pontual a partir de outubro de 2008. Porque a crise foi 

tão forte que não tínhamos como nós nos prepararmos para nos adequarmos aquele cenário. Nós não 

tínhamos forma de resolver quilo, até porque já estava terminando o orçamento, já tinha mandado uma 

nova lei orçamentária para 2009, isto nos atrapalhou bastante.” (fl. 250). Grifou-se. 



de que as despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do 

exercício de 2008 seriam integralmente quitadas.  

 

Relevante, ainda, destacar que, do exame do relatório técnico 

da avaliação da Gestão Fiscal do Executivo do Município de 

São Leopoldo de fls. 48/57 do apenso, que fundamentou o 

parecer pelo não-atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal 

(fls. 1.433/1.434-verso do apenso), se depreende que a 

insuficiência financeira das contas aumentou 58,15% na gestão 

do Apelante, passando de R$ 16.282.496,38, ao final do exercício 

de 2004, para R$ 25.750.317,71, ao final do exercício de 2008.  

 

Apesar desse pano de fundo de crescente aumento do déficit 

nas finanças públicas do Município de São Leopoldo, na gestão 

do Apelante, sua concordância com a realização das novas 

despesas sem que houvesse disponibilidade de caixa, nos 

últimos oito meses, é inequívoca. Muito embora os Secretários 

municipais tivessem certa margem de autonomia, no 

gerenciamento dos orçamentos das suas pastas, segundo os 

depoimentos de fls. 196/214, há prova de que as decisões 

relativas à realização de despesas tinham o aval do Apelante, o 

que não poderia ser diferente, já que era o Chefe do Executivo, 

e integrante da chamada junta financeira.  

 

Por fim, o Apelante não nega ter contraído as dívidas em 

contexto de indisponibilidade de caixa. Em sua defesa, sustenta 

que o objetivo da lei é “coibir que o agente político antes de sair 

do cargo deixe para o sucessor uma dívida que torne impossível 

a implantação de novos projetos. Contudo, no caso, o sucessor 

do requerido foi ele mesmo, assim, caso pretendesse impor 

eventual prejuízo ele não o faria quando esperasse se reeleger, o 

que reforça a ausência de dolo por parte do Prefeito em infringir 

a Lei de Responsabilidade Fiscal ou a Lei de Improbidade 

Administrativa” (fl. 118).  

 

... 

 

E essa conduta configura ato de improbidade administrativa, 

segundo o art. 73 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual 

considera ato de improbidade administrativa as infrações aos 

seus dispositivos, verbis: 

 



“As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão 

punidas segundo o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal); a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950; o 

Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei no 8.429, 

de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação 

pertinente”. (Grifou-se) 

 

Contudo, para a condenação, nas sanções de improbidade 

administrativa, não basta a prova da assunção consciente de 

novas dívidas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem 

suficiente disponibilidade de caixa.  

  

Para esse efeito, é imperioso apreciar a culpabilidade do agente 

público, porquanto nem todo ato ilegal constitui ato ímprobo. 

Ilegalidade não é igual a improbidade administrativa. (Grifei). 

 

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de 

que é exemplo o  REsp n.º 980.706/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 03/02/2011, publicado no DJe de 

23/02/2011), a cujo teor: 

“(...) 

2. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e 

ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de 

improbidade quando a conduta antijurídica fere os 

princípios constitucionais da Administração Pública 

coadjuvados pela má-intenção do administrador. 

3. A improbidade administrativa está associada à noção 

de desonestidade, de má-fé do agente público, do que 

decorre a conclusão de que somente em hipóteses 

excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é 

que se admite a sua configuração por ato culposo 

(artigo 10, da Lei 8.429/92). 

4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da 

improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a 

tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, 

da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê 

da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao 

erário de dano hipotético ou presumido. Precedentes do 

STJ: REsp 805.080/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/08/2009; 

REsp 939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/04/2008; REsp 

678.115/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 29/11/2007; REsp 

285.305/DF, PRIMEIRA TURMA; DJ 13/12/2007; e REsp 

714.935/PR, SEGUNDA TURMA, DJ 08/05/2006; 



5. In casu, a ausência de má-fé (elemento subjetivo) dos 

demandados E.O. M. e L. M. M. representado por seu 

espólio, coadjuvada pela inexistência de obtenção de 

proveito patrimonial, conforme consta do voto condutor 

do acórdão recorrido, revela error in judicando a analise 

do ilícito apenas sob o ângulo objetivo. 

6. Ademais, a exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 

8.429/92, considerada a gravidade das sanções e 

restrições impostas ao agente público, deve se realizada 

com ponderação, máxime porque uma interpretação 

ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas 

meramente irregulares, suscetíveis de correção 

administrativa, posto ausente a má-fé do administrador 

público e preservada a moralidade administrativa e, a 

fortiori, ir além do que o legislador pretendeu. 

7. Outrossim, é cediço que não se enquadra nas espécies 

de improbidade o ato praticado por administrador 

inepto. Precedentes: Resp 1149427/SC, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 17/08/2010, DJe 09/09/2010; e REsp 734984/SP, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 16/06/2008. 

(...)”. 

 

A violação ao princípio da legalidade convola-se em 

improbidade administrativa se o agente público revela má-fé. A 

esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça reiterou que  

 

“O ato ilegal só adquire os contornos de improbidade 

quando a conduta antijurídica fere os princípios 

constitucionais da Administração Pública coadjuvada 

pela má-intenção do administrador, caracterizando a 

conduta dolosa; a aplicação das severas sanções 

previstas na Lei 8.429/92 é aceitável, e mesmo 

recomendável, para a punição do administrador 

desonesto (conduta dolosa) e não daquele que apenas 

foi inábil (conduta culposa)”. Não tendo sido associado à 

conduta do recorrente o elemento subjetivo doloso, qual 

seja, o propósito desonesto, não há que se falar em 

cometimento de ato de improbidade administrativa. 

Agravo Regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

desprovido. (AgRg no AREsp n.º 21.662/SP, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 

07/02/2012, DJe de 15/02/2012).” 



 

É perceptível que o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

partir de maio do último ano do seu mandato, impôs ”rigorosa 

restrição” ao gestor público, nas palavras de Regis Fernandes de 

Oliveira11, já que “o governante não mais pode assumir 

compromissos que não possa cumprir no próprio exercício 

financeiro”. Adverte, porém, o Autor: “Os entes federados não 

podem paralisar suas atividades a partir de maio. A vida 

continua e como tal a satisfação das obrigações assumidas. O 

que a lei veda é a assunção de obrigações transitórias, 

provisórias, e não aquelas já previstas no orçamento”12 . 

 

Forçoso, portanto, reconhecer que situações excepcionais 

poderão levar o agente público a assumir novas despesas, nos 

últimos 08 meses do seu mandato, para atender a necessidade 

pública inadiável decorrente de fatos supervenientes e 

imprevistos. Como bem disse Misabel Abreu Machado Derzi, o 

art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal “não deverá alcançar 

outras despesas contraídas no final do exercício para socorrer 

calamidade pública ou extraordinárias para atender urgências 

necessárias”. 

 

Daí que, na interpretação desta regra, devem ser levadas em 

conta situações extraordinárias decorrentes de fatos imprevisíveis 

ou previsíveis mas de consequências incalculáveis que precisam 

de pronta resposta pela Administração Pública. Assim, a 

proibição de novas despesas por indisponibilidade de caixa não 

impede a assunção de dívidas para atender às necessidades 

públicas decorrentes de (a) situação excepcional em razão de 

urgência ou calamidade ou (b) necessidade premente para 

garantir o funcionamento das atividades essenciais da máquina 

administrativa.  

... 

Cumpre, então, apreciar se houve dolo genérico do Apelante 

em violar o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao assumir 

17 novas despesas no período proibido por não haver 

disponibilidade de caixa. 

Para tanto, há que se examinar o objeto e a justificativa de cada 

um dos contratos celebrados no período proibido a fim de 
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 Responsabilidade Fiscal. Editora Revista dos Tribunais. 2º Ed. 2002. p. 89. 
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verificar se eles se destinavam a prover necessidade pública 

urgente, cuja satisfação não poderia ser postergada para 

janeiro do ano seguinte sob pena de causar prejuízo irreparável 

ou de difícil reparação.  

As despesas em apreço destinaram-se a custear as seguintes 

obrigações: publicidade em rádio (programa “Uma nova 

cidade”); aquisição de bens móveis escolares, computadores, 

aparelhos splits de ar condicionado; locação de cinco 

computadores por seis meses, uma pista atlética e duas quadras 

para a realização de jogos escolares e aparelhos de som para a 

semana de Educação; obras e serviços de engenharia: 

elaboração de projeto arquitetônico, obra na subestação na 

EMEF Castro Alves, construção de rampa de concreto armado 

para acesso à Praça de Brinquedos na EMEF Maria Emilia de 

Paula e reforma em Escolas Municipais e prestação de serviços 

de manutenção de computadores, de linhas telefônicas e de 

serviço de motoniveladora, assim discriminadas:  

 

1 – maio de 2008: veiculação de publicidade institucional pela 

Associação Rádio Comunitária Feitoria FM, na Rádio Feitoria FM 

87.9, no espaço semanal denominado “Uma Nova Cidade”, 

pelo prazo de dois meses, no valor de R$ 15.000,00, cujo saldo 

inscrito foi de R$ 3.750,00 (fl. 172);  

 

                       Justificativa: “informar, ao cidadão leopoldense, o 

que foi realizado em prol da qualidade de vida de toda a 

população, para que o cidadão conheça e usufrua dos 

serviços, obras e projetos realizados pela Prefeitura de São 

Leopoldo”.  (fl. 177).    

 

2 – maio de 2008: locação de cinco computadores pelo período 

de seis meses, da sociedade empresarial Collao – Comércio e 

Serviços de Informática Ltda., para o Departamento de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, no valor de R$ 5.820,00, 

cujo saldo inscrito foi de R$ 1.940,00 (fl. 248); 

 

Justificativa: “Atendimento a demanda no Departamento de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, Diretoria Geral de 

Recursos Humanos” (fl. 245).  

 



3 – maio de 2008: elaboração de projeto arquitetônico executivo 

e complementar pela empresa K2 Engenharia Ltda. de 

instalação de setores burocráticos administrativos da 

Administração Pública Municipal, em parte de prédio existente, 

no valor de R$ 13.619,20, cujo saldo inscrito foi de R$ 6.605,31 (fl. 

229); 

 

Justificativa: “Atender à demanda da administração pública de 

São Leopoldo, visando diminuir a carência diária pública 

destinada à instalação de setores burocráticos administrativos 

em geral.” (fl. 234). 

 

4 – junho de 2008: serviços técnicos de manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos do parque de informática da 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, pela empresa Collao – 

Comércio e Serviços de Informática Ltda., no valor de R$ 8.700,00 

por mês, pelo período de oito meses, cujo saldo inscrito foi de R$ 

9.575,00, considerado o empenho de R$ 31.084,08, deduzidos R$ 

7.146,58 de estorno (fl. 519); 

 

Justificativa: “Através dos serviços de manutenção preventiva e 

corretiva e das condições de substituir os equipamentos, peças, 

módulo (sic) que se fizerem necessários, manter em pleno 

funcionamento todos os equipamentos, computadores, 

impressoras, nobreaks, etc, do parque de informática do 

município de São Leopoldo” (fl. 512).  

 

5 – junho de 2008: serviço de manutenção de linhas telefônicas 

“junto as centrais, telefones, ramais, bem como instalação de 

equipamentos, ampliações, expansões de ramais internos e 

externos, instalação de novos aparelhos, placas, substituição de 

acessórios, ampliação de centrais e demais serviços” pela 

empresa individual Marco Henrique Abreu Me, pelo período de 

12 meses, no valor de R$ 146.098,65, cujo saldo inscrito foi de R$ 

21.511,85, considerando os empenhos de R$ 74.161,84, deduzidos 

R$ 3,31 de estorno (fl. 950); 

 

Justificativa: “A presente contratação se faz necessária tendo 

em vista o grande número de centrais telefônicas, linhas e ramais 

instalados nas 26 Secretarias/ e Diretorias ligadas a 



Administração Municipal. Como a demanda é grande, 

necessitamos manter um contrato com empresa especializada 

para solucionar de imediato os problemas, agilizando e 

respondendo com rapidez os chamados por parte das 

Secretarias/ Diretorias. É de extrema importância a contratação 

para a comunicação entre Secretarias, bem como o 

atendimento aos cidadãos.” (fl. 950). 

 

6 – julho de 2008: compra dos seguintes móveis escolares: 210 

Unidades de Cadeira Escolar, 210 Unidades de Classe Escolar, 06 

Unidades de Mesa pré-escolar coletiva, 150 Unidades de 

Cadeira pré-escolar e 18 Unidades de Mesa de professor, da 

empresa Brufa Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda., 

no valor de R$ 37.660,50, cujo saldo inscrito foi de R$ 20.700,00 

(fls. 127 e 133/134); 

 

7 – julho de 2008: compra dos seguintes móveis escolares: 18 

unidades de armário alto, 01 unidade de balcão para pia e 24 

unidades de quadro escolar, no valor de R$ 22.229,92, da 

empresa Tubularte Móveis Ltda., cujo saldo inscrito foi de R$ 

11.229,92 (fls. 138/145);  

 

8 – julho de 2008: compra dos seguintes móveis escolares: 25 

Unidades de Cadeira fixa, 68 Unidades de Longarina de três 

lugares e 20 Unidades de Longarina de dois lugares, da empresa 

Escritórius Móveis e Equipamentos Ltda., no valor de R$ 27.800,00, 

cujo saldo inscrito foi de R$ 13.900,00 (fls. 117/124); 

 

9 – agosto de 2008: reforma na EMEF Maria Edila Schmidt pela 

empresa Canadá Engenharia Ltda, no valor de R$ 148.560,10 

(reforma no telhado, demolição da sala de aula provisória, 

substituição de piso na sala de aula nº 6 e circl. no prédio A, 

porta pré-escola, porta grade acesso prédio B, recuperação 

portão acesso quadra esportiva, diversos, reservatório elevado 

metálico cilindro (vol. = 42m3), área coberta ao lado da cozinha” 

- fl. 1257), cujo saldo inscrito foi de R$ 118.725,52 (fl. 1244); 

 

10 – setembro de 2008: contratação da empresa Concresinos 

Indústria de Artefatos de Cimento Ltda. para prestação de 65 

horas dos serviços de moto niveladora, incluindo operador e o 



combustível, conforme solicitação da Secretaria Municipal da 

Zona Leste – SELESTE, no valor de R$ 7.800,00, cujo saldo inscrito 

foi de R$ 7.671,30 (fl. 275); 

 

Justificativa: “Os serviços serão prestados em diversas ruas sem 

calçamento, ruas não pavimentadas, melhorando para o fluxo 

de veículos.” (fl. 271).  

 

11 – setembro de 2008: obra na subestação da EMEF Castro 

Alves, no valor de R$ 39.769,46 (“reativação de subestação 

trifásico de 112,5 kWA em caráter particular, objetivando a 

alimentação das instalações da escola citada” (fl. 1329) pela 

empresa Soliel Instaladora Elétrica Ltda., que não foi pago (fl. 

1.323) 

 

12 – outubro de 2008: locação de uma pista atlética e de duas 

quadras para a realização de jogos escolares municipais da 

Associação Antônio Vieira – UNISINOS, no valor de R$ 10.120,00, 

que não foi pago (fl. 327). 

 

Justificativa: “Tendo em vista a necessidade da realização de 

inúmeros jogos escolares de diversas modalidades e categorias 

no Município de São Leopoldo, a Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos proporciona espaços alternativos onde possam 

acontecer estas atividades, com segurança e praticidade, uma 

vez que a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer – 

SMED não possui infraestrutura suficiente para a realização de 

um evento deste porte. Outrossim, ao contratar a UNISINOS, 

professores apoiarão a organização e participação do evento. 

Os alunos, participantes do Campeonato são estudantes das 

escolas próximas da Universidade, o que exonera a Prefeitura 

Municipal do pagamento de transporte. Ademais, o complexo 

desportivo possui três quadras interligadas por corredores, o que 

facilita o andamento do campeonato, além de garantir a 

segurança de todos os participantes. Por estas razões, torna-se 

inexigível a pretensa locação.” (fl. 325). 

 

13 – novembro de 2008: obras de construção de rampa de 

concreto armado para acesso à Praça de Brinquedos na EMEF 

Maria Emilia de Paula e adaptações no prédio, demolições de 



parede, execução de divisórias, retirada de equipamentos dos 

banheiros, novas instalações, ampliação de espaço, banheiro 

de serviço no pátio e hall de acesso na Escola Municipal de 

Educação Infantil Vitória Régia, pela empresa Canadá 

Engenharia Ltda. no valor de R$ 100.251,17 cujo saldo inscrito foi 

de R$ 94.157,80 (fl. 1.396) 

 

14 – novembro de 2008: locação de dois pontos de som, um 

ponto dentro do Ginásio Municipal e outro ponto no espaço 

alternativo (tenda armada na parte externa do Ginásio), para a 

II Semana da Educação Municipal, conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação – SMED, no valor de R$ 

5.800,00, da empresa Cosmos Promoções Ltda., que não foi 

pago (fl. 340). 

 

Justificativa: “A II Semana da Educação Municipal – Criando e 

Entrelaçando Espaços Educativos – pretende construir-se como 

um espaço democrático de ensino e aprendizagem com a 

participação efetiva de todos os educandos, educadores e a 

comunidade escolar, trabalhando com a diversidade social, 

política, econômica, cultural, articulando o fazer pedagógico 

para uma prática transformadora que entende o Homem como 

um ser responsável pela construção de uma nova realidade 

social. O evento é uma atividade de integração das escolas 

municipais e a comunidade leopoldense, momento em que os 

alunos da rede pública municipal assistem a diversas atividades 

e se apresentam para seus pares e para população 

leopoldense. Para realização das atividades programadas no 

Ginásio, bem como, no Espaço Alternativo necessário 

aparelhagem de som, uma vez que teremos diversas 

apresentações musicais e artísticas dos alunos e demais 

participantes.” (fl. 337) 

 

15 – novembro de 2008: aquisição de oito computadores, no 

valor de R$ 13.290,00, da empresa Romaze Indústria de 

Comércio de Computadores Ltda., que não foi pago (fl. 696) 

 

Justificativa: “Qualificar e potencializar o trabalho das diretorias 

da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer – SMED, na 

aquisição de novos equipamentos de informática, em 

substituição aos obsoletos.” (fl. 701).  



 

16 – novembro de 2008: aquisição e instalação de 14 

condicionadores de ar modelo split, no valor de R$ 35.980,00, da 

empresa Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e 

Informática Ltda., que não foi pago (fl. 765); 

 

Justificativa: “Substituição de ar-condicionados sem o ciclo 

reverso nas duas salas de aula novas onde as crianças dormem, 

por não ser permitido o uso de aquecedores por questões de 

segurança na EMEI Girassol” (02 unidades) e a) para 

implantação do laboratório de informática nas escolas 

municipais Maria Emilia de Paula, Doutor Oswaldo Aranha, Rui 

Barbosa, Zaíra Hauschild, Paulo Beck e para readequação do 

espaço físico de duas salas de aula, conforme necessidade, da 

Escola Municipal de Artes Pequeno Príncipe (08 unidades) e (b) 

para atender as novas acomodações da Diretoria Pedagógica 

na sala 4 do Ginásio Municipal e do Conselho Municipal de 

Educação (03 unidades e 01 unidades, respectivamente) (fls. 

770/771).  

 

17 – dezembro de 2008: serviço de instalação de gradil e portão 

de ferro no acesso à EMEI Girassol, no valor de R$ 8.209,13, pela 

empresa Brites & Machry Empreiteira de Construções Ltda., que 

não foi pago;  (fl. 311) 

 

Passa-se ao exame de cada uma das despesas.  

 

Da leitura do objeto e da justificativa da primeira despesa, 

realizada em maio de 2008, salta aos olhos seu caráter abusivo e 

supérfluo. Com efeito, a contratação13 - sem licitação por ter 

sido reconhecida inexigibilidade, de emissora de rádio, cujo 

objetivo “sempre foi oportunizar a todas as classes sociais do 

                                                           
13 Cláusula primeira do contrato: "Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 

especializada para veiculação de publicidade institucional na Rádio Feitoria FM 87.9, no espaço semanal 

denominado 'Uma Nova Cidade', no Programa Amanhecendo no Vale, com duração de 30 a 40 minutos, 

das 13h30min às 14h00 nas quintas-feiras e das 7h30min às 8h15min nas sextas -feiras, em 

conformidade com o anexo 1".  

 

 



bairro, no sentido de descobrir novos talentos e ajudar os menos 

favorecidos" – fls. 168 e 170 – para veiculação de programa em 

rádio, denominado de Uma Nova Cidade, com a finalidade de 

“informar, ao cidadão leopoldense, o que foi realizado em prol 

da qualidade de vida de toda a população, para que o cidadão 

conheça e usufrua dos serviços, obras e projetos realizados pela 

Prefeitura de São Leopoldo” (fl. 177), no valor de R$ 15.000,00, 

não visa ao atendimento de necessidade pública urgente. 

Veicular programa, no rádio, para enaltecer a gestão do 

Apelante encerra, na verdade, gasto indevido por não render 

utilidade à Administração Pública nem à comunidade, 

agravada pelo fato de que era candidato à reeleição. Cuida-

se, isto sim, de propaganda em benefício da sua candidatura.  

 

Inequívoca, aqui, a inexistência de situação emergencial que 

excluiria o dolo de violar o artigo 42 da Lei da Responsabilidade 

Fiscal. A infração ao aludido dispositivo legal aliada à ausência 

de finalidade pública da despesa, já que destinada à promoção 

da administração do então Prefeito e candidato à reeleição, 

configura ato de improbidade administrativa tipificada no art. 10 

da Lei nº 8.429/1992 pela malversação de recursos públicos, cujo 

total deverá ser ressarcido ao erário. 

 

Do exame do objeto dos demais contratos, constata-se que, em 

princípio, todos redundaram em bens e serviços em favor do 

ente público e da coletividade. O fato de não terem sido 

adimplidos no vencimento, ante a notória falta de 

disponibilidade de caixa, não prova, por si só, a lesão aos cofres 

públicos. É que se desconhece se, por ocasião do pagamento, 

posteriormente, houve acréscimo decorrente não só da 

atualização monetária, mas pela incidência de juros moratórios. 

Assim, ausente prova de que tenham sido superfaturados, não 

está configurado o ato de improbidade tipificado no art. 10 da 

Lei nº 8.429/1992. 

 

A finalidade pública das contratações, contudo, não exclui, por 

si só, o dolo genérico do Apelante em violar o art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. É que o aludido dispositivo legal não se 

destina a coibir despesas ilegais por ausência de interesse 

público, mas sim a assunção de despesas, nos últimos oito meses 

do mandato, ainda que presente o interesse público, em caso 

de indisponibilidade de caixa para seu pagamento. A finalidade 



pública da nova despesa, portanto, não libera o gestor da 

proibição da despesa por falta de disponibilidade de caixa. 

 

Da análise de cada um dos 16 contratos restantes acima 

descritos, não se pode reconhecer, ao menos em relação a 

cinco, sequer indícios de urgência e premência, na execução 

do seu objeto, de modo a excluir a culpabilidade do Apelante 

pela violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cinco 

das despesas, com segurança, não dizem respeito à situação 

excepcional capaz de afastar a proibição legal por falta de 

disponibilidade de caixa nos últimos 08 meses do mandato, a 

saber: (1) item 3: elaboração de projeto arquitetônico executivo 

e complementar pela empresa K2 Engenharia Ltda. de 

instalação de setores burocráticos administrativos da 

Administração Pública Municipal; (2) item 10: contratação de 

empresa Concresinos Indústria de Artefatos de Cimento Ltda. 

para prestação de 65 horas dos serviços de moto niveladora; (3) 

item 12: locação de uma pista atlética e de duas quadras para 

a realização de jogos escolares da Associação Antônio Vieira – 

UNISINOS; (4) item 14: locação de dois pontos de som, um ponto 

dentro do Ginásio Municipal e outro ponto no espaço alternativo 

(tenda armada na parte externa do Ginásio, para a II Semana 

da Educação Municipal) e (5) item 16: aquisição e instalação de 

12 aparelhos de ar condicionado para a) implantação do 

laboratório de informática nas escolas municipais Maria Emilia de 

Paula, Doutor Oswaldo Aranha, Rui Barbosa, Zaíra Hauschild, 

Paulo Beck e para readequação do espaço físico de duas salas 

de aula, conforme necessidade, da Escola Municipal de Artes 

Pequeno Príncipe (08 unidades) e (b) atender as novas 

acomodações da Diretoria Pedagógica na sala 4 do Ginásio 

Municipal e do Conselho Municipal de Educação (03 unidades e 

01 unidades, respectivamente).  

 

Nenhuma delas se destinou a atender à saúde da população, à 

realização de obra e serviço para atender ocorrência 

excepcional. Não tiveram por escopo responder à situação de 

emergência ou calamidade pública, bem assim a manutenção 

das atividades indispensáveis ao funcionamento da máquina 

administrativa Não eram, então, despesas indispensáveis e 

improrrogáveis. Assim, tendo presente a lição de Alexandro Nieto 

de que “la jurisprudencia deve ser ante todo prudencia que 

excluye el rigor de la servidumbre irracional a los textos y a los 

dogmas”14, não há  como deixar de reconhecer que tais 
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 Derecho Administrativo Sancionador. Tecnos. Madri. 4ª ed.2005. p. 426.  



despesas não poderiam ter sido assumidas por força da 

proibição legal, uma vez que o Apelante se encontrava nos 

últimos oito meses do seu mandato e era mais que sabida que 

não poderiam ser pagas até o final do exercício por 

indisponibilidade de caixa. 

 

Além disto, a prova inequívoca da vontade livre e consciente do 

Apelante de assumir as cinco obrigações em nome do Município 

de São Leopoldo, nos últimos oito meses do seu mandato, cujas 

despesas não poderiam ser pagas no referido exercício 

financeiro, revela o dolo indispensável para o enquadramento 

da sua conduta em ato de improbidade administrativa, previsto 

no art. 11 da Lei nº 8.429/1990 por violação aos princípios da 

legalidade e ao art. 73 da Lei de Responsabilidade Fiscal15.  

 

... 

 

A alegação de que já havia sido reeleito, na assunção de  

apenas algumas dessas despesas, não é hábil o bastante para 

excluir sua conduta dolosa em violar o art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Ao contrário, tal fato só reafirma sua 

intenção de descumprir a proibição legal.  

 

Ora, é justamente isso que o legislador quis coibir por meio do 

art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, ainda reputou tal 

infração como ato de improbidade administrativa, nos termos 

do art. 73 do aludido diploma legal. Importante, ainda, ter 

presente que é o descumprimento voluntário e doloso da norma 

e não o resultado que configura o ato de improbidade 

administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, já que se 

constitui em tipo de infração abstrata que não exige resultado 

lesivo, como, aliás, refere o art. 21, inciso I, do referido diploma 

legal.  

 

A assunção das cinco obrigações referidas configura, portanto, 

ato de improbidade que atenta contra os princípios da 

Administração Pública e importa as sanções do artigo 12, inciso 

III, da Lei n.º 8.429/92. Não há falar, portanto, em ressarcimento 

de danos por tais despesas. 
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 “As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei n
o
 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei n
o
 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei n

o
 201, 

de 27 de fevereiro de 1967; a Lei n
o
 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação 

pertinente”. 



Já as onze despesas restantes, apesar de algumas decorrerem 

de falta de previsão administrativa, na gestão do Apelante, 

porque se trata de serviços e bens indispensáveis ao 

funcionamento da máquina estatal, tais como serviços de 

manutenção dos computadores e da rede telefônica, móveis 

escolares, computadores, a obra no telhado de escolas, compra 

de  dois aparelhos de ar condicionado (splits) para as salas de 

Escola de Educação Infantil, na qual dormem as crianças, 

instalação de portão em escola, construção de rampa e a 

reativação de subestação trifásico de 112,5 kWA, há que se 

reconhecer a necessidade de sua pronta realização, o que 

exclui o dolo.  

 

Nessas condições, é de ser provido, em parte, o recurso para 

reduzir a condenação à reparação de danos ao valor do 

contrato firmado com a Associação Rádio Comunitária Feitoria 

FM, no valor de R$ 15.000,00, descrito no item 1 do presente 

acórdão e o valor da multa a duas vezes do aludido valor, 

inalteradas as demais sanções, tendo em conta a gravidade da 

conduta, representada pela quebra do dever de lealdade do 

Apelante aos princípios que norteiam o agir do agente público e 

pelo comprometimento de caixa que transcende o exercício 

transitório do mandato, e a intensidade do elemento subjetivo 

do agente. 

 

Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso apenas 

para reduzir a condenação à reparação de danos à quantia de 

R$ 15.000,00 e à multa a duas vezes o referido valor.  

Apelação Cível nº 70065137564, Comarca de São Leopoldo: 

"NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME." 

 

 

Portanto, além da redução da condenação, de 

R$8.002.815,53  para  R$15.000,00,  o Tribunal de Justiça entendeu que 

dentre as contratações realizadas nos dois últimos quadrimestres,  pelo 

menos 11 (onze),  foram admitidas como necessárias,  fato que exclui o 

dolo,  tal como assentado no acórdão em decisão unânime. 

 

Contudo,  nesse aspecto,  da existência do dolo,  há que 

se observar que nem toda despesa era originada pelo Gabinete do 

Prefeito,  tampouco por ele determinada. 



Observo a adoção de medidas visando o controle sobre 

o orçamento,  tal como o mecanismo adotado através da “junta 

financeira”,  e do sistema de comunicação entre secretários para 

controle da despesa especialmente nos últimos dois quadrimestres do 

ano de 2008. 

 

Além disso,  destaco que os Secretários Municipais 

também gozavam de certa autonomia,  interferindo diretamente na 

contração de obrigações financeiras,  tal como consta nos seguintes 

depoimentos prestados no processo 033/1.11.0016443-0: 

Edvaldo Cavedon, servidor público, lotado na central de 

licitação à época dos fatos. 

“Juíza: e quanto à questão orçamentária, o senhor sabe 

dize se a questão orçamentária quando, digamos da 

decisão do prefeito enfim, do seu Ary José Vanazzi 

enquanto prefeito, de que essas despesas fossem feitas 

ordenar as despesas, esse levantamento das finanças de 

como estaria, se haveria receita pra pagamento delas, 

isso tudo era discutido, era uma decisão dele, como é 

que era? 

Testemunha: não, nunca foi uma decisão exclusiva do 

prefeito, até porque como eu tinha dito no outro 

processo a gente sempre teve uma junta financeira na 

prefeitura, que inclusive funciona até hoje a junta 

financeira né... 

Juíza: e quem é que compõe ela... 

Testemunha: a junta financeira é prefeito vice na época, 

Secretário da Fazenda, administração...”  (fl. 196-verso).  

 

Luiz Fernando Heylmann, diretor de elaboração do 

orçamento e acompanhamento orçamentário à época 

dos fatos 

“(...) 

Juíza: o senhor lembra se nesse período então existiu 

alguma reunião, como é que foi pra acontece às 

decisões quanto a assunção dessas obrigações? 

Testemunha: nós, nossa administração tem o habito de 

fazer reuniões de junta financeira, reunião de 

secretariado, onde o prefeito em sua maioria das vezes 

esta presente, onde são decididos quais investimentos 

deveriam ser feitos, são habito que eu desde 2007 

trabalhava nessa função, conheço esse habito da 



administração, um conjunto debatia essas informações e 

tomava as decisões. 

(...) 

Procurador da parte ré: como é que é o procedimento, o 

secretário, ele gerencia o orçamento da sua pasta? 

Testemunha: sim, ele tem todo o poder e toda a decisão 

parte dele, da tomada de decisão, dialogados sim, com 

o Prefeito e principalmente com a junta financeira, onde 

é que secretários são convidados a então esclarece pro 

conjunto de secretários e diretores que pertencem à 

junta financeira. 

(...) 

Promotora: essas reuniões da junta financeira, o senhor 

lembra de em alguma ocasião o Prefeito ter orientado os 

senhores a não efetivar despesas nos dois últimos 

quadrimestres de 2008? 

Testemunha: sim, desde o inicio do período esse, a partir 

de maio, o Prefeito determina que seja tomado cuidado, 

é expedido um documento circular onde os secretários 

são novamente informados da responsabilidade dessa, 

desse cuidado que é devido ser feito. 

Promotora: e como o senhor explica ele ter assumido 

essas obrigações, não obstante ele te orientado os 

senhores. 

Testemunha: eu imagino que seja um problema coletivo 

que não conseguiu detecta, exatamente a receita vinda 

do ultimo período, provavelmente se foi no ultimo período 

que houve essa dificuldade financeira, uma vez que, esse 

conjunto de investimentos, eles são tomados num período 

anterior ta, entra o exemplo à contratação do som pra 

semana da Pátria, então, que provavelmente essa 

decisão foi em agosto, e a dificuldade de paga essa 

despesa correu no final do ano.” (fls. 202/203).  

 

... 

 

Luiz Felipe Menezes Tronquini, assessor especial do 

secretário da Fazenda ao tempo dos fatos 

 

“Procurador da parte ré: digamos assim, tu ta falando na 

elaboração do orçamento. 

Testemunha: sim, da proposta orçamentária... 

Procurador da parte ré: mas na efetivação daquele, 

depois de aprovado na Câmara, daí o... 

Testemunha: sim, daí eu recebo o... 



Procurador da parte ré: o secretário tem autonomia ou 

não tem, daquele orçamento, depois de se aprovado? 

Testemunha: sim, ele decide no que ele vai gasta, mais o 

encaminhamento da licitação é feito via secretária da 

fazenda. 

Juíza: certo. 

... 

 

Ora,  os depoimentos informam que algumas despesas 

eram contraídas de acordo com a autonomia dos secretários 

municipais,  fato que, se for o caso, não exclui da responsabilidade de 

reparação do dano pelo Prefeito, mas que há que se convir,  exclui o 

dolo,  isso porque o dolo somente se caracteriza pelo agir torpe de 

determinada pessoa, não podendo ser presumido, nem tampouco sub-

rogado a outrem. 

Por outro lado,  é necessário dizer que “A literalidade do 

dispositivo não pode servir para estagnar a atividade administrativa, 

impedindo a assunção de toda e qualquer obrigação de despesa”.16 

Aliás, o que o entendimento pacificado nas Cortes de 

Contas é de que “o ato de contrair obrigação de despesa, como a 

celebração de aditivos dentro do período vedado pela norma 

complementar, deve ser sopesado consoante as peculiaridade do 

caso, levando-se em conta a concretude dos fatores envolvidos”. (ver 

nota de roda pé nº 16). 

Portanto,  o entendimento que orientou o legislador,  ao 

tratar do art. 42 da LRF,  teve como premissa não só a gestão financeira 

saudável, mas também o de coibir atos que inviabilizem um novo 

mandato.  

“Um orçamento mal confeccionado, inquinado por 

receitas excessivamente estimadas e despesas previstas a 

menor, além de autorizações para assunção de 

compromissos divorciadas de um realista implemento de 

receita, determinava uma freqüente dissonância com a 

execução financeira, o que impactava, em regra, no 

final do exercício, onde se verificava a existência de 

pagamentos que não poderiam ser atendidos no mesmo 

exercício. A saída era a inclusão em restos a pagar. 
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Prática perniciosa que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

diretamente coibiu. A mens legis tem por escopo 

obstaculizar a deflagração de compromissos, de ordem 

formal, a expor a perigo a higidez financeira do município 

para o futuro gestor municipal.”17 (Grifei). 

 

Nesse sentido ganha relevância a defesa de fls. 1.758 a 

1.762. 

Em relação as despesas contraídas no último trimestre – e 

portanto englobadas nos dois últimos quadrimestres – há que se ter uma 

visão mais apurada.  O fato é que o Administrador foi eleito em 

outubro/2008 para um segundo mandato,  e portanto os restos a pagar 

não estariam inviabilizando o novo mandatário.  Ademais,  a defesa 

demonstrou a previsão de arrecadação relativa ao IPTU,  através dos 

pagamentos antecipados com desconto ainda em 2008 e início de 

2009,  aportando recursos suficientes para fazer frente aos restos á 

pagar. Afastando a idéia de descontrole orçamentário.  Além disso, tal 

circunstância exclui o dolo,  demonstra controle sobre as contas,  

apesar de ter sido extrapolado a periodicidade anual das contas 

públicas. 

Concluindo,   a partir de outubro de  2008,  estando eleito 

o Adminsitrador,  não há que se falar em dolo,  pois havia controle 

orçamentário com previsão de arrecadação em janeiro de 2009 para 

fazer frente aos restos a pagar de 2008,  além disso,  ausente a intenção 

em lesar ou inviabilizar futuro mandato.  

Ademais,  as despesas todas se justificaram.  E não houve 

caso de enriquecimento ilícito do ordenador, tampouco de terceiros.    

Por tal razão entendo que não há que se falar em 

descontrole orçamentário,  tampouco em desequilíbrio financeiro 

atribuível única e exclusivamente ao Prefeito,  isso porque 

inegavelmente houve um aprofundamento da crise econômica 

mundial,  com repercussão no país e nos municípios,  tal como 

demonstrado nos autos. 
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DO  EXAME SEM INCONFORMIDADES,  E DO ATENDIMENTO 

AOS PRECEITOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: 

Diga-se por oportuno que o cumprimento todos os  demais 

indicadores do Art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram cumpridos pelo 

Administrador,  tais como: o atendimento de limites de despesa de pessoal, 

limites de contratação de operações de crédito, não tendo realizado 

operações de garantias de valores nem empréstimos por adiantamento de 

receita orçamentária.  

O próprio Tribunal de Contas destacou na fl. 1720,  que não 

foram verificadas inconformidades nos seguintes tópicos: 

 

Por todos esses argumentos entendemos que não está 

configurado o dolo, razão pela qual afasto a conclusão da Corte de 

Contas,  e opino pela aprovação das contas,  com ressalvas,  aplicação 

de multa e fixação de débito correspondente ao item 10.3. 

Em relação ao então Vice-Prefeito, Alexandre Rubio Roso, 

bem como ao Prefeito em Exercício Nestor Pedro Schwertner não foram 

constatadas quaisquer irregularidades de exclusiva responsabilidade no 

período em que estiveram, respectivamente, a frente do executivo 

municipal.  

 

Finalmente,  opino pela inserção de todos os documentos 

já produzidos nessa Comissão,  em relação ao Expediente 16.20/2016,  

no sistema de acompanhamento do processo legislativo que a Câmara 

mantém na rede mundial de computadores, posto que até o presente 

momento consta apenas os movimentos do dia 18 de agosto de 2016,  



sendo necessário conferir ampla publicidade aos atos e termos 

promovidos no expediente em análise. 

 

São Leopoldo, 25 de outubro de 2016. 

 

 

 

Ver.  Edite Rodrigues Lisboa, 

               Relatora. 
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