
 

Expediente n.º 1620/2016 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

Sobreveio à Câmara Municipal de São Leopoldo o processo de contas n.º 

5126-0200/08-0, juntamente com o Recurso de Embargos n.º 5899-0200/11-8, 

referente às contas de 2008 do Município de São Leopoldo, tendo como autoridades 

os Senhores Ary José Vanazzi, Alexandre Rubio Roso e Nestor Pedro Schwertner. 

A remessa destes autos para o Legislativo Municipal se dá em decorrência do 

disposto no art. 31, § 1º da Constituição Federal, que outorga a este órgão o poder 

de fiscalização das contas do executivo municipal. 

No caso que trata os autos em questão, o Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul, entendeu por rejeitar as contas do ex-prefeito Municipal, Sr. José Ary 

Vanazzi e aprovar as contas do Sr. Alexandre Rubio Roso e as do Sr. Nestor Pedro 

Schwertner, no exercício de 2008. 

Cumpre, assim, aos vereadores o julgamento definitivo das contas do ex-

prefeito. 

Chegando os autos na Casa Legislativa, em observância ao rito procedimental 

definido no regimento interno da Câmara de Vereadores, houve remessa do 

processo para a Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento, 

seguindo o que dispõe o Art. 70, I da Lei Orgânica Municipal e o Art. 188 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal. 

Tendo em vista o expresso desinteresse dos outros vereadores da Comissão 

em relatar a matéria, coube a este Vereador a relatoria. 

Preliminarmente, cumpre enaltecer que em que pese tenham sido protocolados 

requerimentos à esta Comissão e à Presidência da Câmara relativos ao presente 

expediente, até o momento não há registro nem notícias de qualquer fato, ato ou 



decisão que impeça a tramitação regular deste processo legislativo especial, 

inclusive quanto à realização e apresentação deste Relatório. 

A relatoria em processos desta natureza, nada mais é do que um voto de um 

dos vereadores, com a diferença de se tratar de um voto mais técnico amparado nos 

elementos já trazidos, sinalizando pela concordância ou rejeição sobre o parecer do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

Assim, ao Vereador Relator não é concedido peso diferente, tampouco 

valorado de forma distinta o teor de seu voto, cumprindo a este, tão somente, a 

análise dos elementos para a apreciação dos nobres Vereadores, com a sinalização 

de seu voto para ser apreciado juntamente dos demais. 

Cumpre, ainda, esclarecer que a Corte de Contas em seu parecer prévio 

realizou sua análise técnica sobre as contas do chefe do executivo municipal no 

exercício 2008, no que diz respeito aos atos políticos de gestão, avaliando a 

capacidade de gerenciamento dos negócios públicos à luz das regras e preceitos 

aos quais está atrelado o gestor público. 

No entanto, isto não retira da Câmara de Vereadores a competência para julgar 

as contas, não tendo de ficar restrita a decisão da Corte de Contas sob pena de 

usurpação por parte deste nas funções do legislativo. 

Assim, todas as fases do processo tiveram seu curso normal, permitindo, em 

seus quase oito anos de duração, uma análise detalhada e profunda sobre os 

pontos tidos como controversos. 

O Tribunal de Contas, quando emite parecer prévio, exprime sua análise 

técnica sobre as contas do administrador no que diz respeito aos atos políticos de 

gestão, examinando a capacidade de gerenciamento dos negócios públicos à luz 

das regras e preceitos aos quais está atrelado o gestor público. 

Neste contexto, a análise realizada pela Corte de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul, se deu baseada em todos os elementos, partindo do resultado da 

Auditoria Ordinária, os documentos enviados pela Origem, previstos no art. 113 do 

RITCE, 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, vale salientar que o Ex-Prefeito Ary José Vanazzi, apresentou os 

seus esclarecimentos, acompanhou todos os atos do processo, com procurador 

constituído, defendeu-se nos atos daquele processo e ainda interpôs recurso de 

embargos, que teve provimento parcial por parte do Tribunal de Contas do Estado. 

Com isto, evidencia-se que o ex-prefeito teve amplo acesso a todos os fatos 

debatidos neste processo de contas, o que demonstra a ampla e plural análise de 

todos os elementos aqui tratados. 

O Tribunal de Contas do Estado, pela sua Segunda Câmara e, posteriormente, 

pelo Pleno, entendeu pela emissão de parecer desfavorável às contas do Ex-

Prefeito no exercício de 2008, por uma série de irregularidades constatadas. 

Não se trata de economia processual, tampouco se deve evitar tautologia, mas 

este relatório deve dignar-se a uma leitura atenta e isenta dos elementos já 

constatados pelo Tribunal de Contas sob pena de tornar este julgamento inócuo e, 

meramente, protocolar. 

Entretanto, não se pode olvidar a relevância dos elementos e a aptidão técnica 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos fatos que 

compõe as contas de um governo. 

Dentre as práticas constatadas nos autos temos inúmeras irregularidades que 

exigem o parecer desfavorável às contas do gestor, nos termos que preconiza a 

Resolução n.º 414/1992. 

Vale referir que dada à multiplicidade de situações e a diversidade de 

conseqüências de cada uma delas, fazem com que o Tribunal possa aplicar medidas 

diversas a cada uma destas situações. 

Buscou-se a análise em cada um dos pontos objetos do processo de contas. 

 

Cargos em Comissão 

 



Num primeiro aspecto a auditória debruçou-se sobre a análise de Cargos em 

Comissão no exercício de funções diversas das quais deveriam, por imposição legal 

e constitucional, desempenhar. 

Constatou-se que haviam cargos em comissão que não obedeciam o trinômio-

constitucional de chefia, direção e assessoramento. 

Isto é uma prática de burla ao concurso público, pois permite o ingresso na 

administração pública de servidores voltados ao desempenho de funções que 

deveriam ser de exclusividade de servidores efetivos. 

Em sua defesa, o ex-prefeito acostou informações referindo que o trinômio 

constitucional era obedecido e que realizou concurso público, de modo que não 

seria excessivo o número de cargos em comissão. 

Entretanto, não fora esta a situação vivenciada. 

Importante frisar que, durante o período de 2008, no decorrer da análise feita 

pelo Tribunal de Contas, realmente houve uma redução no número de cargos em 

comissão, em atendimento aos apontamentos realizados. 

A auditoria realizada entendeu que o número de cargos em comissão e funções 

gratificados permanecem excessivos, pois somados, totalizam 304 servidores que 

representam 18,81% do total de servidores (1616), excluídos os cargos e funções do 

magistério, razão pela qual entende a equipe de auditoria que a inconformidade foi 

parcialmente resolvida. 

Portanto, o Gestor resolveu parcialmente um problema por ele criado, mas 

seguiu com um excessivo número de Cargos em Comissão e, mais, no desempenho 

de funções que eram, exclusivamente, de servidores efetivos. 

O número excessivo de Cargos em Comissão, no desempenho de funções 

diversas daquelas que a Constituição autoriza, fere os princípios da moralidade e 

eficiência (Art. 37 da Constituição Federal) e da razoabilidade (Art. 19 da 

Constituição Estadual). 

É de extrema gravidade tal situação, na medida em que a Constituição Federal, 

pela regra disposta em seu Art. 37 e incisos, visa proporcionar igualdade de 



condições entre as pessoas, impedindo o favorecimento de uns em detrimento de 

outros. 

Nesta senda, a situação verificada nos autos do mencionado processo de 

contas, evidencia um flagrante desrespeito a todos os princípios constitucionais que 

regem a matéria. 

Em que pese não haver nos autos análise detalhada sobre cada um dos 

cargos, isto se torna desnecessário, diante da evidência da irregularidade, 

demonstrada, por exemplo, pelo Gabinete do Prefeito, que possuía 88 (oitenta e 

oito) cargos em comissão e 20 (vinte) funções gratificadas, merecendo destaque o 

fato de contar com dois chefes de gabinete. (fl. 04 a 06). 

 

Cabe frisar que a defesa do Sr. Ary José Vanazzi protocolou nesta Casa 

requerimento da suspensão deste processo de julgamento de contas em virtude de 

sentença judicial na ação civil pública nº 033/1.13.0015041-6, que julgou 

improcedente uma das ações civis pública da qual o ex-prefeito é réu. Sustentou, em 

síntese, que a improcedência da ação no 1º grau de jurisdição seria um fato 

superveniente ao parecer prévio e que, por isso, teria a capacidade de interferir e 

alterar suas razões.  

Ora, cabe enaltecer que os processos não se confundem. A referida ação 

julgada improcedente não produz efeitos na análise das contas realizadas pela 

Corte de Contas. Além disso, imperioso destacar que não houve sequer 

trânsito em julgado daquela ação judicial, já tendo sido, inclusive, interposto 

recurso de Apelação pelo Ministério Público. 

Por outro lado, em que pese também seja estranho a estes autos, não se pode 

deixar de mencionar, que fatos envolvendo irregularidades na contratação de 

cargos em comissão, no ano de 2008, resultaram, inclusive, em condenação do 

Sr. Ary José Vanazzi, por atos de improbidade, conforme consta nos autos do 

processo n.º 033/1.13.0015041-6, que também se encontra pendente de recurso 

no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



Importa frisar que estando pendentes de recursos, tais fatos não devem (e nem 

poderiam) repercutir no presente julgamento. 

 

Administração de Pessoal 

 

Outro ponto a dar causa ao notório desequilíbrio financeiro constatado na 

época, diz respeito à administração de pessoal. 

Neste ponto, se constatou Pagamento Indevido de Férias Proporcionais a 

Detentores de Cargo em Comissão, uma vez que restou constatado pagamentos 

indevidos de férias proporcionais a detentores de cargo em comissão que possuem 

um ano de vínculo laboral com o Executivo Municipal. 

A Corte de Contas já firmou o entendimento de que é indispensável a previsão 

legal para fins de pagamento de férias proporcionais antes de completado o período 

aquisitivo de doze meses, o que não se verificou na hipótese em comento. 

A legislação que veio a regular esta matéria fora editada apenas em 2009, 

permanecendo o ano de 2008 de forma irregular. Entretanto, a Corte de Contas 

entendeu que a falha foi superada no exercício seguinte e não se deve glosar as 

despesas, haja vista o direito assegurado dos servidores exonerados. 

Neste ponto, portanto, tendo havido a tempestiva correção da matéria e o 

exíguo período de irregularidade, não há razões para contrariar o entendimento 

exarado pelo Tribunal de Contas. 

Situação distinta é a que diz respeito à Servidores em Desvio de Função, 

devidamente constatada e não justificada por parte do ex-gestor. 

A análise detalhada aponta para Servidores admitidos 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. 

Portanto, restou clara a existência de servidores titulares dos cargos de 

motoristas que se encontram dirigindo as ambulâncias da municipalidade sem 

possuírem os cursos necessários para veículos de emergência, segundo exigência 



do Código Brasileiro de Trânsito e pela Resolução 168, de 14/12/2004, do Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

Todas estas situações se demonstram lesivas à municipalidade, pois 

representa um desvio na função do servidor, que viola às atribuições legalmente 

estabelecidas para cada cargo, tornando duvidosa a necessidade efetiva de um 

cargo público quando o seu detentor exerce funções diversas, além de frustrar o 

concurso público, pois não realiza o devido procedimento para o legal 

preenchimento do cargo que demanda o serviço. 

Para além disto, expõe os Servidores e os Munícipes ao risco de ter um 

servidor público desempenhando uma função sem a devida aptidão para tal. 

Outra situação que demonstrou o descaso para com a verba pública se 

consubstancia na Fragilidade no Controle de Horas-Máquina Pagas a 

Motoristas. 

Tal situação não merece especial destaque, mas precisa ser compreendida 

dentro de um contexto que denota a ausência de um controle de gastos, na medida 

em que evidenciou que não há correspondência entre as horas-máquina pagas e as 

que são efetivamente realizadas pelos servidores evidenciando a fragilidade dos 

controles por parte do Município. 

 

 

Inconformidades apresentadas em Edital de Concorrência para 

Contratação de Serviços de Iluminação Pública 

 

 

Outro ponto analisado detidamente pelo Tribunal de Contas, diz respeito a uma 

série de inconformidades com a legislação que rege a matéria no edital de 

concorrência para a contratação de serviços de iluminação pública, indo desde 

exigências abusivas; restrição à participação de licitantes; contrariedade com o 

estabelecido pelo Decreto nº 4.358/2002; exigência de certidão negativa de 

processo administrativo fornecido pela Delegacia Regional do Trabalho; exigência 



de comprovação de capacidade técnica através da apresentação de atestados de 

forma indevida; exigência de apresentação de amostras de luminárias em até 5 dias 

antes da abertura da licitação; não atendimento a exigências do Projeto Básico e a 

empresa contratada não foi penalizada por não atender às condições gerais para 

execução dos serviços. 

Portanto, pelo que se constatou houve violações às leis de licitações, 

contrariando o caráter competitivo do procedimento licitatório, direcionando-o para 

determinada empresa. 

Ainda, houve prejuízo ao erário, na medida em que não houve a efetiva 

fiscalização e penalização da empresa por não executar os serviços para os quais 

fora contratada. 

Passemos a análise, de forma detida, destas situações. 

Num primeiro momento, se constatou uma exigência abusiva, que consistiu na 

obrigatoriedade de apresentação de Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (PCMSO), o que restringiu a competitividade. 

Isto, porque, tal exigência não se faria necessária no referido contrato, na 

medida em que se exige, apenas a empresas com atividade classificada em grau de 

risco 3, com o mínimo de 500 empregados, o que não era o caso. 

Ainda, se verificou a Exigência de comprovação de que a licitante  não se 

vale de trabalho noturno, perigoso ou insalubre de menores de dezoito anos e 

de qualquer trabalho de menores de quatorze anos, em contrariedade ao 

estabelecido no Decreto nº 4.358/2002. 

Neste aspecto, em que pese às justificativas apontadas pelo ex-gestor, bem 

como os ideais por este referidos, a forma da exigência se apresentou equivocada e 

em contrariedade aos dispositivos legais que tratam da matéria. 

Mesmo levando em consideração a intenção de se impedir trabalhos noturnos 

ou perigosos para menores de dezoito anos, bem como a inexistência de qualquer 

trabalho de menor de 14 anos, a forma desta exigência restringiu o caráter 

competitivo do processo licitatório. 



Neste aspecto, de acordo com o Decreto n.º 4.358/2002, bastaria uma 

declaração da empresa, de modo que a exigência formal destas comprovações 

restringiu indevidamente o procedimento licitatório. 

Em igual sentido, a Exigência de certidão negativa de processo 

administrativo fornecido pela Delegacia Regional do Trabalho – DRT, em 

contrariedade ao disposto no artigo 29 e nos incisos I e II, § 1º, do art. 1º da Lei 

de Licitações , restringiu indevida e imotivadamente a competição no processo 

licitatório. 

Outro ponto de irregularidade se verificou quanto à Qualificação Técnica, pela 

Exigência de comprovação de capacidade técnica através da apresentação de 

atestados, de forma indevida, em infringência ao disposto no inciso I, § 1º, do 

art. 30 da Lei de Licitações. 

Laborou acertadamente a Corte de Contas ao firmar o entendimento de sentido 

de considerar que a exigência – formulada a pessoas jurídicas – de atestado ou 

certidão que comprove a prévia execução de obras e serviços de engenharia (o que 

se convenciona denominar “capacidade técnico-operacional”) não pode ser colocada 

como elemento impeditivo à habilitação de possíveis interessados em contratar com 

a Administração Pública. 

Vale frisar, que tais certificações podem ser consideradas quando da análise 

técnica das propostas, em obras e serviços de maior complexidade, onde se exija tal 

situação, sendo necessário, contudo, que a valoração atente aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, além daqueles previstos na Constituição Federal. 

Na situação vivenciada nos autos, não fora o ocorrido, se consubstanciando 

mais uma irregularidade no sentido de frustrar o caráter competitivo da licitação. 

Ainda, houve Exigência de apresentação de amostras de luminárias em até 

5 dias úteis antes da abertura da licitação, violando o disposto na alínea “a” do 

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

A Lei de Licitações prevê o prazo de 30 (trinta) dias e a exigência, por se dar na 

fase de habilitação, deveria observar tal dispositivo. 



Ao reduzir significativamente o prazo, o Gestor municipal, novamente, restringiu 

a competitividade do certame, que poderia ter o condão de direcionar o resultado do 

processo licitatório. 

Todas estas situações evidenciaram uma inobservância aos dispositivos legais 

e aos critérios principiológicos que visam assegurar a impessoalidade e a 

competitividade nas licitações. 

Afora isto, a situação se reveste de especial gravidade quando se constata o 

descumprimento contratual e a falta de fiscalização e notificação por parte do ente 

público, representando um prejuízo à administração municipal. 

O Controle Interno comunicou a necessidade de que fosse descontado o valor 

de R$ 16.290,04 (1,5 % de R$ 1.086.002,77) referente à multa pela Contratada não 

ter cumprido item das “Obrigações da Contratada” do Anexo III Projeto Básico – 

“...deverá possuir no município um local, próprio ou locado, para a permanência dos 

veículos e o almoxarifado dos materiais”. No mesmo memorando fora informado que 

o valor citado deveria ser descontado do próximo pagamento à Contratada. 

Contudo, o Gestor não efetuou tais descontos, tampouco efetivou qualquer 

espécie de controle acerca de descumprimentos contratuais, o que representa uma 

inquestionável renúncia de receita. 

As justificativas apresentadas pelo Gestor não tiveram a capacidade de elidir a 

falha, tampouco justificar as razões pelas quais deixou de aplicar multa por 

descumprimento contratual à empresa. 

 

 

Procedimentos Licitatórios e Contratos 

 

Irregularidades foram encontradas, também, em relação a outros 

procedimentos licitatórios, conforme se verificou no Pregão Presencial n° 47/2008. 

Objetivando a contratação de empresa para realização de concurso público de 

provas de títulos, processo seletivo e curso introdutório de formação continuada de 

caráter eliminatório para provimento de cargos e empregos na administração direta, 



foi realizada a licitação modalidade Pregão Presencial, regida pela Lei Federal n° 

10.520, de 17/07/2007. 

O referido procedimento não observou os ditames do princípio da 

economicidade, conforme se depreende claramente pelas documentações que 

compõe os autos. 

Constava no termo de referência o valor máximo aceitável de R$ 150.000,00 

(cento e cinqüenta mil reais) para a formulação das propostas, contudo o 

estabelecimento do valor não estava amparado em orçamento detalhado, em 

contrariedade ao que dispõe o Art. 7º. § 2º. II da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

Entretanto, no referido procedimento, a melhor proposta apresentada atingiu a 

cifra de R$ 56.520,00 (cinqüenta e seis mil, quinhentos e vinte reais). No entanto, 

esta empresa restou inabilitada tão somente pela não apresentação de 

documentação original destinada ao cotejo com as cópias simples constantes do 

envelope de habilitação, não se apresentando razoável a contratação pelo valor de 

R$ 107.801,25 (cento e sete mil, oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos), 

valor 90,73% superior à proposta de menor valor do certame. 

Entendendo a Administração pela inviabilidade de aplicação, ao caso concreto, 

da hipótese legal prevista no artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/19931, dispunha 

de outros meios legais capazes de assegurar o objetivo maior da licitação, qual seja 

o de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, expresso no artigo 

3º da mesma lei. 

Dessa forma, a contratação de uma empresa por um valor que representou 

quase o dobro do valor da menor proposta, representou um grave prejuízo às 

finanças do Município. 

O processo constatou, também, Fracionamento de Despesas, evidenciando 

uma violação aos dispositivos da Lei de Licitação, eis que contratou serviços com 

                                                 
1
 “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. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9648cons.htm#art48�3


dispensa de licitação, de forma fracionada, fraudando o real propósito contratado e 

violando princípios da administração e dispositivos da lei de licitações. 

Em relação ao procedimento Convite nº 64/2008, que objetivava a contratação 

de empresa especializada na confecção e colocação de adesivos de vinil nos postes 

da rede elétrica para a identificação de ruas do município de São Leopoldo. A partir 

da análise efetuada, se constata inconformidades na realização desta licitação. 

Os procedimentos adotados comprometeram a lisura do processo licitatório, 

diante de uma série de irregularidades que restaram evidenciadas. 

Primeiramente se constatou a alteração na data da sessão de abertura, não 

havendo informação nos autos de que as empresas interessadas tenham sido 

alertadas sobre as alterações nas datas, tampouco de quais fatos a motivaram. 

Cumpre esclarecer que não há óbice quanto à alteração da data, mas deve o 

ente público ao fazê-la, manter o seu registro junto ao processo licitatório em 

observância as disposições insertas no art. 38 da Lei de Licitações (incisos V e XII). 

Quanto à habilitação dos licitantes, também restaram problemas, uma vez que 

a ata é omissa quanto às circunstâncias em que se deram a introdução de 

documentos de habilitação das empresas no processo licitatório e permitem por em 

dúvida se a sessão de abertura foi realizada realmente em 02/06/2008, uma vez que 

alguns documentos datam de dias posteriores. 

Tais práticas violaram o disposto no Art. 41 e 43 da Lei de Licitações. 

Restou demonstrado, assim, que na licitação em tela, verificaram-se a ausência 

de comprovantes das alterações das datas da sessão de abertura do convite, de 

intimação dos licitantes referente à habilitação e a data de sessão de abertura das 

propostas, bem como a habilitação de licitantes em desconformidade com o edital. 

Estes fatos configuram inobservância aos dispositivos da Lei nº 8.666/93. 

Novamente, tal situação vem no esteio de tudo o que fora demonstrado em 

termos de um descaso para com as verbas públicas, uma inobservância aos 

dispositivos legais que regem a matéria, resultando em uma gestão totalmente 

descuidada em relação ao dinheiro público. 

 



 

Obras e Serviços de Engenharia 

 

 Neste tópico, novamente, o Tribunal de Contas valorou de forma acertada os 

elementos, evidenciando irregularidades na contas da administração pública 

municipal no ano de 2008. 

Verificou-se o Contrato n.º 078/2008 - Execução de Serviços de Iluminação 

Pública e Outros – Deficiências no Acompanhamento da Execução Contratual, 

cujo objeto compreendia a prestação de serviços especializados de gestão de 

iluminação pública e dos prédios públicos, casa de bombas, usina de reciclagem de 

lixo, semáforos, serviços nos vegetais e nos logradouros, atendimento de 

emergência, planejamento e definição de melhorias, supervisão, gestão e logística 

de materiais e apoio técnico administrativo, no valor inicial de R$ 1.086.002,77 pelo 

prazo de 12 meses. 

O contrato em questão era complexo, dividido em oito grupos de serviços, 

entretanto, a fiscalização contratual fora totalmente deficiente, não havendo um 

efetivo controle por parte dos Gestores Públicos frente aos serviços que eram 

prestados e que deveriam ser pagos. 

Analisando as informações referentes ao contrato, se percebeu que a análise 

das planilhas de medições em conjunto com planilhas de campo revelou uma série 

de deficiências no acompanhamento da execução do contrato haja vista que na 

verificação destas, por meio dos documentos apresentados foram identificados 

serviços cobrados sem seus correspondentes registros nas planilhas de campo, bem 

como, foram identificados serviços registrados como executados nas planilhas de 

campo sem seus devidos registros nas planilhas de medições/liquidações. 

Isto evidencia uma falha no acompanhamento do contrato, que demonstra a 

falta de zelo para com o dinheiro público. 

Demonstra-se nos autos que a análise procedida apontou para um saldo de R$ 

12.739,45 de valores entre serviços cobrados, mas não constantes nas “planilhas 

de campo” e os serviços registrados nas “planilhas de campo”, mas não 



constantes nas planilhas de liquidações dos meses analisados, confirmando 

deficiências no acompanhamento da execução contratual. 

Ademais, se constatou uma série de problemas na documentação apresentada, 

com informações contraditórias, planilhas contendo informações rasuradas, planilhas 

sem assinatura e identificação do servidor responsável, o campo dos horários 

apontava sempre um horário cheio, nunca tendo uma hora fracionada, o que coloca 

em dúvida se representaria efetivamente a realidade da hora trabalhada. 

Ainda, as liquidações das planilhas de medições tendo por base as “planilhas 

de campo” fornecidas pelos servidores encarregados do acompanhamento da 

execução contratual apresentaram-se deficientes, contendo elementos de 

confirmação de despesa que infringiram os artigos 62 e 63 da Lei federal 4.320/64, 

bem como, o item 4.5 da Cláusula Quarta do Contrato n.º 078/2008. 

Para além destas irregularidades, foram encontrados problemas na Verificação 

da Adequação dos Preços de Materiais Praticados Nesta Contratação aos 

Preços de Mercado. 

Realizando uma análise dos valores cobrados no contrato, procedeu-se uma 

pesquisa de preços no mercado, de modo a permitir um comparativo para fins de 

verificação se o valor contratado estava dentro da realidade de mercado. 

Para tal, a Auditoria do Tribunal de Contas do Estado consultou quatro (04) 

fornecedores de materiais elétricos2, todos localizados em Porto Alegre e, no que se 

refere aos serviços executados em semáforos, foi realizada consulta dos preços de 

alguns componentes junto à Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) 

de Porto Alegre (fls. 1482 a 1485) e a fornecedora destes equipamentos. 

Daí se constatou que os preços praticados no Contrato n.º 078/2008 estavam 

em média 30% acima dos valores praticados no mercado. 

                                                 
2
 Fornecedores consultados: ABT Materiais Elétricos Ltda., Av. São Pedro, 934 – CNPJ 00212675/0001-02 

(fls.12), EMEL Materiais Elétricos S. A., Av. São Pedro, 1150 – CNPJ 04523811/0002-09 (fls. 13); Santa Rita 

Comércio e Instalações Ltda., R. Guido Mondin, 505 – CNPJ 86365350/0005-09 (fls. 14); PROMEL – Materiais 

Elétricos Ltda., Av. São Pedro, 1080 – CNPJ 10492952/0001-23 (fls. 15). 



Com isto, concluiu a Auditoria, que o valor de R$ 43.337,03 torna-se passível 

de restituição ao Erário por infringência ao princípio da economicidade inscrito no 

artigo 70 da Constituição Federal. 

A contratação de mão-de-obra e a aquisição de produtos superfaturados neste 

contrato, trouxeram danos ao erário e somado a todos os demais fatos já trazidos, 

resultaram no desequilíbrio financeiro do Município. 

Ainda, em relação ao mesmo contrato, se constatou Participação em 

Duplicidade do Custo da Mão-de-Obra na Composição dos Serviços de 

Manutenção Elétrica em Prédios Públicos ou Eventos Públicos. 

Isto porque, a análise feita pelo Tribunal de Contas do Estado demonstrou que 

os serviços de manutenção elétrica em prédios públicos (ou locados pela 

Administração), no período de 01/04 a 30/06, foram resumidos nas “planilhas de 

campo” referentes aos dias 15/04 e 09/053. Também foram constatados outros 

serviços de manutenção elétrica em prédios públicos4 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. 

Com isto, a mão-de-obra era paga em duplicidade, evidenciando um 

descontrole total frente à execução do contrato. 

Portanto, apontou o Tribunal de Contas, que o valor de R$ 25.602,82 referente 

à soma das parcelas de mão-de-obra afeta a cada um dos materiais utilizados, é 

passível de devolução ao Erário. A liquidação em duplicidade da mão-de-obra para 

os serviços executados nos locais considerados infringiu aos artigos 62 e 63 da Lei 

federal 4.320/64, bem como, o item 4.5 da Cláusula Quarta do Contrato n.º 

078/2008. 

                                                 
3
 As “planilhas de campo” mensais, a título de conferência de cópias, foram numeradas pela Equipe de Auditoria 

– numeração escrita à mão junto ao nome da Contratada – obtendo o n.º 24 a planilha do dia 15/04 (fls. 6) e o n.º 

37 a planilha do dia 09.05 (fls. 8). 
4
 No caso, incluem-se entre os prédios públicos, os prédios locados pela Administração, ou mesmo, locais 

públicos (eventos) como feiras, praças, largos, etc. 



 

Despesas 

 

A análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, constatou, 

também, inconformidades em relação à Inobservância à Ordem Cronológica no 

Pagamento de Débitos, em Desatendimento ao disposto no art. 5º, “caput”, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

A não observância da ordem de pagamento viola princípios da impessoalidade, 

dando margem a um pagamento em detrimento de outro, à mercê da pura vontade 

do gestor público, o que coloca a administração financeira sujeita à total 

discricionariedade dos gestores. 

Vale referir que a análise das contas deve buscar a tutela não somente da 

saúde financeira, mas também da sua transparência, primando por um cuidado para 

com a coisa pública e um respeito para com os munícipes. 

 

 

Ações e Serviços Públicos com a Saúde 

 

Neste ponto, se constatou irregularidades em relação à Despesa com PASEP, 

uma vez que se constatou que o Gestor 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, as orientações do Tribunal de Contas se davam no sentido de que a 

despesa com o PASEP fosse empenhada com recursos livres.  

Desta forma, era necessário que essa despesa fosse excluída da apuração do 

montante aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde –ASPS, quando da 

verificação do cumprimento do disposto no art. 77 (inc. III, § 1º) do ADCT da CF por 

este Tribunal.  



Ainda, verificou-se que o Município empenhou despesas com o PASEP 

utilizando os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 

MDE no exercício de 2008. 

Isto apresentava uma situação errônea no que tange a aplicação dos índices 

previstos no Art. 212 da Constituição Federal, na medida em que contabilizava no 

montante de investimentos em educação, valores que não deveriam ser lançados 

como tal. 

 

Educação Infantil 

 

De modo a evidenciar o desequilíbrio financeiro e o descaso para com as 

finanças públicas, não se verificou o índice devido no que tange ao INVESTIMENTO 

EM EDUCAÇÃO INFANTIL. 

De acordo com 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, evidenciando uma gestão inadequada do dinheiro público, com gastos 

excessivos e oferta deficiente de serviços públicos essenciais e prioritários. 

A ampla análise demonstrou que não fora atendida a educação infantil no 

Município, contudo na análise da execução orçamentária não se verificou a alocação 

de recursos para outras esferas de ensino, não tendo havido infringência ao Art. 11, 

V, da LDB. 

No entanto, se verificou uma insuficiente alocação de recursos na educação 

infantil, resultando na oferta não regular de educação às crianças de 0 a 5 anos, 

desrespeitando o Art. 7º. XXV, 208, IV e 227 todos da Constituição Federal, além do 



Art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei n.º 8.069/90), além do Plano 

Nacional de Educação, trazido na Lei Federal n.º 10.172/01. 

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. 

A taxa de atendimento total em creches no Município de São Leopoldo foi de 

13,25%, em 2007, e de 11,57%, em 2008. Já a pré-escola, teve uma taxa total de 

atendimento de 35,04% em 2007, e de 39,51%, em 2008. Não foi, portanto, atendida 

a Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001 (Plano Nacional de Educação), Objetivo 1 

do subitem 1.3 do Nível de Ensino I - Educação Infantil, segundo o qual, a partir de 

2006, o atendimento nas creches e pré-escola deveria atingir taxas de 30 e 60%, 

respectivamente. 

Isto demonstra a insuficiência de investimentos, resultando em um atendimento 

muito aquém do ideal em termos de educação infantil, o que corrobora com a toda a 

análise que demonstra um total descontrole da verba pública, com ausência de 

investimentos adequados. 

 

 

Atendimento à Lei Complementar n.º 101/2000 

 

Todo este quadro desenhado, que apontou para uma diversidade de 

irregularidades em diversas frentes de atuação da Administração Pública, nas mais 

variadas áreas e de múltiplos níveis de intensidade, resultou no descumprimento da 

Lei Complementar n.º 101/2000. 

Importa esclarecer que a referida Lei Complementar é o diploma legal que 

regula as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal, contendo uma série de normas que orientam a atuação do gestor público. 

Portanto, a lei de responsabilidade fiscal é de suma importância, pois traz as 

diretrizes para uma atuação responsável do gestor público, de modo que sua 



inobservância acarreta na responsabilização do Gestor, pois viola preceitos legais e 

representa prejuízos às finanças públicas. 

O rol de situações previstas na lei de responsabilidade se sustenta em uma 

diretriz que visa à tutela do interesse público, com medidas que garantam o respeito 

às finanças públicas. 

O descumprimento destas orientações evidencia uma gestão despreocupada 

com a saúde financeira do ente público e com uma atuação responsável em termos 

contábeis e orçamentários. 

No período em análise, o ex-gestor, descumpriu o que dispõe o Art. 42 da Lei 

Complementar 101/20005, ao contrair despesas no último quadrimestre, a serem 

pagas no exercício posterior, sem disponibilidade de caixa. 

Os documentos constantes dos autos demonstram que não havia suficiente 

disponibilidade financeira para as despesas empenhadas nos últimos dois 

quadrimestres do mandato, no recurso livre e em diversos recursos vinculados, que 

não foram pagas dentro exercício em análise 

Com isto, o Gestor contraiu despesas sem condições de realizar os 

pagamentos, deixando um cenário de indisponibilidade financeira para o exercício 

seguinte. 

Esta situação resultou em um grave quadro de desequilíbrio financeiro, uma 

vez que se verificou no encerramento do exercício de 2008, uma insuficiência 

financeira de R$ 25.750.317,71 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinqüenta 

mil, trezentos e dezessete reais e setenta e um centavos), sendo muito 

superior àquela apresentada no encerramento do exercício de 2004. 

Esta atuação do gestor contrariou, sobremaneira, as orientações insculpidas na 

Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme preceitua o seu Art. 1º: 

                                                 
5
 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. 



Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com 
amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

        § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

Este agir descuidado e em total inobservância às normas legais e 

constitucionais contrariou tudo o que a lei exige do Gestor público, com uma ação 

planejada e transparente que garante o equilíbrio financeiro. 

Constatou-se também que os saldos das disponibilidades financeiras dos 

recursos livres do Poder Executivo/Administração Direta (código 0001), de 

R$ 733.216,16, e da Fund. Hospital Centenário – São Leopoldo (código 0400), de 

R$ 146.820,96, não eram suficientes para cobertura dos valores inscritos em 

Depósitos de Terceiros, no Passivo Circulante, os quais somam R$ 2.292.832,44 e 

R$ 3.631.857,67, respectivamente. 

Todas estas situações explicam o total desequilíbrio financeiro, com um 

endividamento da máquina pública, diante da insuficiência financeira para cobrir as 

despesas contraídas. 

Não se pode ter como apta a justificar uma situação de tamanha gravidade a 

alegação de que os valores representaram investimentos em áreas essenciais para 

sanar demandas reprimidas no município. 

Uma vez que isto não basta para afastar a inobservância e o descumprimento à 

Lei de Responsabilidade, haja vista que não pode o gestor desrespeitar o basilar 

princípio da legalidade, que figura como norteador de toda ação pública, sob a vaga 

e imprecisa justificativa de atenção ao princípio do interesse público. 

A Lei de Responsabilidade vem, justamente, para fazer a correta e devida 

observância do interesse público, no sentido de prestação de serviços à população, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii


com o respeito aos ditames legais que salvaguardam a saúde financeira da 

administração pública. 

E, por isto, a importância fundamental na observância das disposições legais, 

na medida em que, em atenção ao princípio da legalidade, “a Administração só pode 

atuar conforme a lei” 6,  o que não se verificou no presente caso. 

Não se pode banalizar o descumprimento à lei, haja vista que a legalidade 

representa os limites de atuação do Gestor, sendo a base de todos os demais 

princípios que instruem, condicionam, limitam e vinculam as atividades 

administrativas. 

Sustentou, outrossim, o Ex-Prefeito que no período 2005-2008 houve um 

incremento significativo nas receitas municipais, com um incremento de 55%. 

          Ora, tal fato apenas corrobora com o já demonstrado descontrole dos gastos e 

irresponsabilidade na gestão das finanças, haja vista que, mesmo com este 

implemento de receita de tributos próprios não foi suficiente para dar suporte ao 

pagamento de restos a pagar inscritos em 2008 por recurso vinculado, restando 

apuradas insuficiências de R$ 25.750.317,71 no exercício (restos a pagar do 

exercício e de exercícios anteriores) e de R$15.562.614,23 nos dois últimos 

quadrimestres. 

O Ex-Gestor tentou imiscuir-se de sua responsabilidade argüindo que o ano de 

2008 fora o pico da crise econômica com uma retração de 3,4%, o que atingiu a 

receita do Município, que teria uma redução de R$ 7,5 milhões na receita corrente. 

Não se desconhece o afetamento gerado na crise econômica, mas isto 

contradiz o argumento anterior que se valeu o próprio município afirmando que 

conseguiu um acréscimo de 55% no valor de sua receita por tributos próprios, o que 

demonstra que os efeitos da crise não foram sentidos em tamanha extensão pelo 

ente público. 

Sabe-se que as receitas vão muito além dos tributos, mas a mera alegação de 

“crise” não justifica as condições em que o Município ficou, uma vez que, conforme 

apontado, muitas foram as ações do Gestor que deram causa a isto. 

                                                 
6
  FILHO, Marino Pazzaglini. Princípios Constitucionais Reguladores da Administração Pública. 1

a
 ed. São 

Paulo, Atlas, 2000, p. 23/26. 



Ademais, não cabe a alegação de que exonerou 207 cargos em comissão 

visando reduzir as despesas, optando por isso ao invés de outras medidas que 

pudessem inviabilizar o gerenciamento do Município. 

Tal argumento não somente não se justifica, como se apresenta despido, 

inclusive, de boa-fé. A exoneração de cargos em comissão se deu por um problema 

criado pelo próprio Gestor que aumentou significativa e irrazoavelmente o número 

de cargos em comissão, consoante explorado anteriormente. 

Ademais, houve determinações judiciais declarando inconstitucionais e 

determinando a exoneração de diversos servidores, o que denota que não fora a 

boa vontade, tampouco a tentativa de reduzir despesas que motivou a exoneração 

destes servidores. 

Afora tudo isto, a medida fora insuficiente, uma vez que não houve suporte 

financeiro para a inscrição de restos a pagar realizada nos últimos quadrimestres de 

2008 e para o exercício, com inscrições feitas em 2008 e em exercícios anteriores, 

por recurso vinculado, o que exigiria da administração a adoção de medidas 

diversas que visassem o equilíbrio entre os empenhos elaborados e não pagos e os 

respectivos recursos vinculados para a quitação. 

Outro argumento utilizado para justificar a insuficiência nos dois últimos 

quadrimestres, no valor de R$ 12.067.056, 25, conforme alegado pelo ex-Gestor, a 

Fundação Hospital Centenário teria contribuído com R$ 2.756.699,16 de valor de 

restos a pagar, sendo justificáveis estes restos em decorrência dos essenciais 

serviços que presta à população local. 

Primeiramente, os valores não seriam aqueles relatados pelo ex-Gestor, na 

medida em que a insuficiência financeira nos dois últimos quadrimestres do 

exercício, segundo apontou o Tribunal de Contas fora de R$ 15.265.614,23, 

representando uma diferença de R$ 3.198.557,98 entre os valores. 

Feitas estas considerações contábeis, por óbvio que o fato da Fundação 

Hospital Centenário prestar serviços essenciais não isenta a obrigação de inscrever 

em restos a pagar apenas despesas para as quais haja recursos suficientes para a 

sua quitação, por recurso vinculado, sendo este o ponto da irregularidade. 



O ex-Gestor alegou que havia condições de cobrir o resultado negativo a curto 

prazo, entretanto, tais elementos não podem servir para elidir a responsabilidade do 

gestor pelos fatos consubstanciados. 

Importa frisar que o equilíbrio financeiro é observado quanto aos aspectos da 

evolução dos restos a pagar e das insuficiências financeiras e nestes tópicos 

ocorreram incrementos quanto ao percentual verificado no exercício de 2004. 

Assim, o foco da análise do equilíbrio financeiro é o comparativo de restos a 

pagar e as disponibilidades financeiras respectivas por recurso vinculado, não 

envolvendo uma análise da duração da dívida de curto prazo, tampouco avaliação 

de grau de risco do Município, por serem elementos que não se prestam para 

justificar o planejamento financeiro inadequado, que culminou em situações de 

desequilíbrio. 

Em sentido similar, a existência de um ativo financeiro ser maior que o passivo 

financeiro não representa, necessariamente, disponibilidade financeira suficiente 

para suportar as despesas empenhadas ou liquidadas por recurso vinculado no 

exercício. 

O ex-Gestor referiu nos autos, também, o cumprimento dos demais indicadores 

do Art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o atendimento de limites de 

despesa de pessoal e de contratação de operações de crédito, não tendo realizado 

operações de garantias de valores nem empréstimos por adiantamento de receita 

orçamentária. 

Entretanto, a observância de parte da Lei de Responsabilidade não pode servir 

de fundamento para afastar os demais pontos que não restaram atendidos, pois é 

fato inconteste e indubitável que restaram apuradas insuficiências financeiras por 

recursos vinculados relacionados a empenhos elaborados e não pagos tanto nos 

dois últimos quadrimestres/2008, como também em todo o exercício em análise, 

desatendendo o disposto no Art. 42 e no § 1º do Art. 1º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

Relatou, também, o ex-Gestor que o montante de encargos patronais e gastos 

com a folha de pagamento tiveram valores empenhados em dezembro de 2008, mas 



pagos em janeiro de 2009. Entretanto, tais fatos não possuem o condão de afastar 

as irregularidades, na medida em que a Corte de Contas considerou os empenhos 

emitidos e não pagos no exercício e os respectivos recursos vinculados para sua 

quitação. Sendo assim, os valores da folha e as obrigações patronais, os quais 

foram empenhados e não-pagos em dezembro, deveriam, nessa oportunidade, 

contar com recursos específicos para o seu pagamento, o que não ocorreu. 

Ademais, não se pode relacionar pagamentos dos encargos e gastos com a 

folha, com insuficiência financeira em dezembro de 2008, com receitas provenientes 

de dívida ativa a receber em 2009, pois no momento da apuração da insuficiência 

(dezembro de 2008), não havia suporte financeiro para arcar com as despesas. 

Ora, a irresponsabilidade fiscal e financeira do Gestor se efetiva com a 

utilização de recursos do exercício de 2009 para pagar as dívidas do exercício de 

2008, o que gera uma inevitável “bola de neve”, comprometendo a execução 

orçamentária do ano subseqüente, no caso, 2009. 

Portanto, não pode servir tal elemento de justificativa, pois se estaria 

resolvendo uma situação e projetando um problema para o futuro. 

Todo este contexto revela um quadro de extrema fragilidade do sistema de 

gestão do Município no ano de 2008, o que além de configurar uma violação às 

normas de administração financeira, orçamentária e contábil, afetaram sobremaneira 

a saúde financeira do Município. 

Neste sentido e diante de todos os elementos amplamente avaliados e 

tecnicamente valorados, não há reparo a ser feito em relação às conclusões que 

chegaram os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

A carência de gestão no ano de 2008 resultou em um profundo desequilíbrio, 

fruto de um descaso para com a máquina pública e um desrespeito total aos ditames 

legais e constitucionais que deveriam balizar a atuação do Gestor. 

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

Prefeito em Exercício Nestor Pedro Schwertner não foram constatadas 

irregularidades de suas responsabilidades no período em que estiveram, 

respectivamente, a frente do executivo municipal. 



Por todo o exposto, as contas do Sr. Ary José Vanazzi referentes ao exercício 

de 2008, devem ser rejeitadas. 

 

 

São Leopoldo, 15 de setembro de 2016.  

 

 

 

Ver. Claudio Giacomini 

Relator 


