
PROCESSO Nº 00506-200/13-9 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

ADMINISTRAÇÃO Aníbal Moacir da Silva (Prefeito), Daniel 

Daudt (Vice-Prefeito) e Luiz Carlos de Andrade Nascente 

(Presidente da Câmara Municipal). 

    

 

          Tratam os presentes autos de processo de contas do Chefe 

do Poder Executivo Municipal de São Leopoldo, expediente 1213, 

relativas ao exercício de 2013. 

          De conformidade com as disposições contidas nos artigos 

187 e seguintes do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 

cumpre a Comissão de Finanças, realizar a análise da matéria 

posta em exame.  

RELATÓRIO FINAL 

          Trata-se de processo de contas de Governo dos senhores 

Aníbal Moacir da Silva, Daniel Daudt Schaefer e Luiz Carlos de 

Andrade Nascente, Administradores de São Leopoldo no 

exercício de 2013, cujos autos encontram-se instruídos pelos 

documentos: Informação SAM n° 197/2014 (fls. 511 a 524); 

documentos previstos no artigo 113 do RITCE, vigente à época, 

enviados pela Origem (fls.526 a 597; 599 a 606); Relatório Geral 

de Consolidação das Contas (fls. 607 a 610); Esclarecimentos 

apresentados pelo Gestor (fls. 615 e 616; 6701 a 683); Instrução 

Técnica – Análise de Esclarecimentos realizada pela Supervisão 

de Instrução de Contas Municipais – SICM (FLS. 660 A 669; a 684 



a 690; 708 a 717); e Parecer do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Estado – MPC (fls. 691ª 700; 720 a 723). 

          O Relatório Geral de Consolidação das Contas informa a 

existência das inconformidades a seguir elencadas, as quais, após 

esclarecimentos trazidos pelo Gestor, foram devidamente 

examinadas pela SICM. 

 

Relatório de Gestão Fiscal   

          2.4 – Com base nas análises das informações contidas em 

sítio eletrônico, constatou-se que as exigências da Lei Federal 

n° 12.527/2011 não estão sendo cumpridas em sua totalidade, 

conforme se demonstra do Recibo de Envio de Informações n° 

9/2013. 

          O Esclarecimento afirma que o sítio eletrônico do 

Município de São Leopoldo passou por profunda reformulação e 

segue sendo objeto de constantes aperfeiçoamentos. Reitera 

que o portal possui amplo acesso às informações referentes à 

Administração, mas que segue sendo objeto de constantes 

melhorias que buscam o fornecimento amplo e dinâmico de 

informações à população. 

          5.2 – Insuficiência Financeira no encerramento do 

exercício de 2013, no valor de R$ 53.952.277,55 superior 37,24 

pontos percentuais à apresentada no encerramento do 

exercício de 2012, demonstrando Desequilíbrio Financeiro, que 

acarreta ao desatendimento do disposto no § 1° do art. da LC 

Federal n° 101/2000. Inexistência de disponibilidades 

financeiras suficientes no Recurso 0400 – Administração 

Indireta, da Fundação Hospital Centenário – São Leopoldo (FHC) 



e do Serviço Municipal de Água e Esgotos – São Leopoldo 

(SEMAE), para cobertura dos valores inscritos em Depósitos. 

Utilização de R$ 1.157.752,94 pela Fundação Hospital 

Centenário e de R$ 2.187.131,90 pelo SEMAE, de propriedade 

de terceiros, para cobertura de outras obrigações financeiras 

assumidas. 

          O Gestor apresentou com declarações do setor de 

contabilidade das autarquias citadas no aponte para esclarecer 

os pontos levantados. 

          De acordo com o Memorando Contabilidade FHC n° 

103/2015, emitido pela contadora da Fundação Hospital 

Centenário, havia um saldo a pagar de Depósitos de Terceiros no 

Total de R$ 1.221.823,75 e um saldo em conta bancária e caixa 

de R$ 808.815,95 acarretando uma insuficiência financeira de R$ 

413.007,80 ao final do exercício de 2013. A justificativa 

apresentada se baseia no fato de que as obrigações para com 

terceiros tinham vencimento para o exercício seguinte, 2014, e 

que, considerando a dificuldade financeira enfrentada pela 

Fundação Hospital Centenário e pelo Município, o Administrador 

necessitou utilizar os recursos financeiros disponíveis para 

quitação de obrigações já vencidas e que poderiam acarretar 

problemas na prestação ao Hospital, se não fossem pagas. 

          Já o ofício n° 035/2015, emitido pelo Procurador Geral do 

Município, em nome do SEMAE, afirma que a constatação de 

insuficiência financeira por parte daquela autarquia é resultado 

de dificuldades financeiras herdadas de administrações 

anteriores, que, somada a demanda de serviços e ações a serem 

atendidas, agravam o equilíbrio financeiro no exercício de 2013. 

O Procurador constata que o montante utilizado dos Depósitos 



de Terceiros é composto pelas retenções de IRRF  e ISSQN, a 

serem repassados para a Administração Direta e pelas retenções 

previdenciárias dos servidores, a serem recolhidas ao RPPS do 

Município. Registram que os repasses ao RPPS municipal estão 

em dia e que em fevereiro de 2015 foi firmado um termo de 

parcelamento, com cláusula de confissão de dívida, objetivando 

quitação dos débitos relativos às retenções de IRRF e ISSQN. 

Conclui informado que a atual administração busca 

derradeiramente uma resolução para os apontamentos 

efetuados pelo Tribunal de Contas, através de medidas e 

esforços no sentido de buscar o equilíbrio das contas. 

          Em esclarecimentos complementares, o Administrador 

informa que o saldo de R$ 7.916.637,01 refere-se aos valores de 

notas fiscais anteriores ao exercício de 2013 e que “não foram 

empenhados”, ou seja, ficaram “à margem do orçamento 

(anulados ou na gaveta do governo anterior)”. Informa também 

que o valor de R$ 19.229.008,99 refere-se aos valores pagos no 

exercício de 2013 e que foram empenhados anteriormente. 

Nessa esteira, aponta ainda que o valor de R$ 16.088.613,23 

refere-se “às despesas que foram empenhadas em 2013e 

pertenciam a exercícios anteriores”. Por fim conclui que o 

comprometimento total foi de R$ 43 milhões com despesas que 

não pertenciam a este exercício financeiro, alegando que se 

diminuídos os R$ 43 milhões com despesas que não pertenciam 

a este exercício financeiro, alegando que se diminuídos os R$ 43 

milhões, o valor da insuficiência financeira oficial de 2013 seria 

um pouco mais de R$ 3 milhões, portanto, inferior a do exercício 

de 2012. 

Informação SAM n° 197/2014      



          1.1 – Ausência de cumprimento das metas do Plano 

Nacional de Educação para a Educação Infantil. Os valores 

investidos em educação infantil são insuficientes para 

cumprimento das metas do PNE. Taxas de atendimento em 

creche e pré-escolas de 22,39% e 61,20%, respectivamente, das 

crianças com idade entre 0 e 3 anos e com 4 e 5 anos de idade. 

Necessidade de criação de 2.954 vagas na creche e de 2.142 

vagas na pré-escola, a fim de atender o PNE e a Emenda 

Constitucional n° 59/09. Alocação insuficiente de recursos na 

educação infantil, deixando de aplicar os recursos do FUNDEB 

transferidos. Investimentos insuficientes na educação infantil 

não asseguram a prioridade dos direitos da criança e resultam 

em perdas no repasse do FUNDEB ao Município. Infração ao 

art. 7°, inciso XXV, art. 208, inciso IV e art. 227da CF, e, ao art. 

29 da Lei Federal n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação) e o art. 54 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). Sugestão de apresentação de um 

plano de ação para o aumento progressivo das vagas para o 

atendimento da meta 100% das crianças, de 4 e 5 anos em 

2016, e para o atendimento da meta de 50% das crianças de 0 a 

3 anos em creche, meta esta que já deveria ter sido atingida em 

2011, com demonstração da consignação na LDO e na LOA de 

dotações orçamentárias compatíveis com o atingimento dessa 

meta. 

          O Gestor apresentou o Memorando n° 154/2015, emitido 

pela Secretária Municipal de Educação em Exercício, cujo 

conteúdo diz que “Mesmo com todas as dificuldades inerentes 

ao processo de acomodação dos menores e matrícula em 

Educação Infantil pelo Poder Público, o Município de São 

Leopoldo segue empenhando em cumprir com o estabelecido no 



Plano Nacional de Educação. Afirma que foram retomadas 

algumas obras paralisadas em Escolas Municipais e estão sendo 

atualizados alguns projetos e inseridos novos no Programa 

Proinfância do FNDE. Informa também a existência do Edital de 

Credenciamento 02/2013, que tem como objetivo credenciar 

entidades educacionais para aquisição e vagas escolares de 

Educação Infantil. 

          A Secretária informa que existe uma grande dificuldade de 

credenciamento de vagas para crianças de 0 a 3 anos, devido à 

falta de interesse das Escolas de Educação Infantil da rede 

privada do Município em ofertar a vaga, haja vista o 

investimento e o cumprimento dos requisitos que se faz 

necessário para o atendimento desta faixa etária. Relata que 

existem vagas excedentes para crianças de 4 e 5 anos em 

algumas regiões do Município. 

          Conclui com a informação de que há atendimento de 80% 

da demanda de faixa etária de 4 e 5 anos e que será 100% 

quando a obra na EMEI Arthur Ostermann for finalizada. Em 

relação à demanda da faixa estaria de 0 a 3 anos, diz que está 

sendo exaustivamente no Fórum Municipal de Educação.  

DA DOCUMENTAÇÃO 

         3.1.1 – Não foram enviados os pareceres dos Conselhos 

que, por força de Lei, devem se manisfestar sobre as contas do 

fundo previdenciário próprio, nos termos da Resolução n° 

962/2012. 

          Em esclarecimentos completares, o Gestor apresenta 

documento à fl. 677 firmado pelo Conselho Previdenciário do 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais 

de São Leopoldo (IAPS). 



         3.1.2 – Não foram enviadas cópias das atas de 

encerramento dos inventários de bens e valores, elaboradas 

pela comissão inventariante, evidenciando eventuais diferenças 

e as respectivas providências adotadas (alínea “e” do inciso I do 

art. 2° da Resolução n° 962/2012). O documento apresentado 

na fl. 563 não supre a exigência regimental. 

          Em esclarecimentos complementares, o Gestor apresentou 

a “Ata de Inventário de Bens”, datado de 16/01/2015 (fl.671), 

“Declaração sobre Inventário de Bens e Valores”, datado de 

12/03/2015 (fl.672), além de “Relação de Inventários 

Patrimoniais” (fls.673 a 676). 

          3.1.3 – Não foi enviado relatório e parecer do Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

previsto na Lei Federal n° 11.494/07, relativo à alocação e à 

aplicação dos recursos vinculados a esse Fundo (alínea “a” do 

inciso II do art. 2° da Resolução n° 962/2012). O documento 

apresentado na fl. 569 não supre a exigência regimental, eis 

que se refere ao exercício de 2012. 

          Nos esclarecimentos o Gestor apresenta Parecer 

Conclusivo do conselho de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB (COMFUNDEB) relativo ao exercício 2013 (fls. 651 a 

656). 

         O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do 

Estado, por intermédio do Parecer n° 10433/2016, ambos da 

lavra do Adjunto de procurador, Ângelo G. Borguetti, opina pór: 

         1°) Multa ao senhor ANÍBAL MOACIR DA SILVA (Prefeito) 

por infringência de normas de administração finaceira e 

orçamentária, com base nos artigos 67 da Lei Estadual n° 

11.424/2000 e 135 do RITCE. 



          2°) Não Atendimento à Lei Complementar Federal n° 

101/2000. 

          3°)  Parecer Favorável à aprovação das contas de governo 

dos Senhores ANÍBAL MOACIR DA SILVA (Prefeito), DANIEL 

DAUDT SCHAEFER (Vice-Prefeito) e LUIZ CARLOS DE ANDRADE 

NASCENTE (Presidente Da Câmara de Vereadores), 

Administradores do Executivo Municipal de São Leopoldo no 

exercício de 2013, com fundamento no artigo 5° da Resolução n° 

414/1992. 

          4°)  Recomendação ao atual Administrador para que corrija 

e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos, bem 

como verificação, em futura auditoria, das medidas 

implementadas nesse sentido. 

VOTO 

          Em abril de 2016 mediante despacho exarado pela 

Conselheira Substituta Ana Warpechowski, o processo foi 

remetido ao Serviço de Acompanhamento de Gestão (SAG) para 

análise e manifestação quanto às alegações e documentos 

apresentados pelo Gestor em esclarecimentos complementares. 

O retorno ao SAG se fez necessário, pois a análise realizada 

anteriormente não contemplou os argumentos que sustentavam 

o posicionamento de não aceitar a documentação apresentada 

pelo Gestor. Assim após nova análise realizada pelo SAG, bem 

como a nova manifestação regimental do MPC, retornou o 

processo ao Gabinete para decisão. 

          DE acordo com os votos o Tribunal de Contas do Rio 

Grande Do sul decidiu: 



a) Pela Emissão de Parecer Favorável à aprovação das 

contas de governo dos senhores Aníbal Moacir da Silva, 

Daniel Daudt Schaeffer e Luiz Carlos de Andrade 

Nascente, Administradores do Executivo de São 

Leopoldo no exercício de 2013, com fundamento no 

artigo 5° da Resolução n° 1.009/2014; 

b) Pelo atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

exceto em relação ao artigo 1°, do § 1° da Lei 

Complementar Federal n° 101/2000, no que tange à 

Gestão Fiscal do executivo de São Leopoldo no exercício 

de 2013, de responsabilidade do senhor Aníbal Moacir 

da Silva; 

c) Pelo atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, no 

que tange à Gestão Fiscal do Executivo de São Leopoldo 

no exercício de 2013, de responsabilidade dos senhores 

Daniel daudt Schaeffer e Luiz Carlos de Andrade 

Nascente; 

d) Pela recomendação ao atual Gestor para a adoção de 

medidas efetivas em relação às inconformidades 

apresentadas no Relatório deste Voto, em especial 

quanto à situação indicada no item 5.2 do relatório de 

Gestão Fiscal; 

e) Pela remessa dos autos à Supervisão competente para 

a aplicação dos consectários decorrentes desta decisão, 

nos termos do Regimento Interno deste tribunal. 

Decide: 

          Emitir, por unanimidade, Parecer Favorável à aprovação 

das Contas de Governo dos Administradores do Executivo 

Municipal de São Leopoldo, correspondentes ao exercício de 

2013, gestão dos senhores Aníbal Moacir da Silva, Daniel Daudt 



Schaefer e Luiz Carlos de Andrade Nascente, com fundamento no 

artigo 5° da resolução TCE n° 141/1992 c/c o artigo 5° da 

Resolução TCE n° 1009/2014, recomendando ao atual Gestor a 

adoção de medidas efetivas em relação às inconformidades 

apresentadas no relatório do voto do Conselheiro-Relator, em 

especial quanto à situação indicada no item 5.2 do Relatório de 

Gestão Fiscal. 

          Por tais razões e considerando o parecer unânime do 

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, decido sugerir aos 

colegas vereadores que votem pela aprovação das referidas 

contas em análise.    

São Leopoldo, 20 de setembro de 2017. 

 

Vereadora Iara Cardoso 

Relatora 

 

 

          

           

           

 


