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CONTAS DE GOVERNO. DESATENDIMENTO A
DISPOSITIVOS DA LRF. PARECER DESFAVORÁVEL.
RECOMENDAÇÃO.

As condutas infringentes a regras e pnnClplOs
constitucionais e à legislação incidente justificam a emissão
de parecer desfavorável à aprovação das Contas.

Diante da inobservância às regras do equilíbrio fiscal, é de
se declarar o desatendimento à Lei Complementar Federal
nº 101/2000 quanto aos artigos 1º, 91 º, e 42.
As infringências ao ordenamento jurídico justificam
recomendação ao atual administrador no sentido da
implementação de medidas preventivas e corretivas.

RELATÓRIO

Os autos apresentam informes acerca da gestão fiscal, em vários de
seus aspectos; dos Índices constitucionais e normas de regulação atinentes à
educação e à saúde; e substratos dizentes com outras obrigações do Gestor.
Também são acostados documentos previstos em normativas específicas.

A partir do exame desses elementos, o Órgão Técnico elaborou o
Relatório Geral de Consolidação de Contas, o qual concluiu pela presença de
inconformidades no período analisado.

Devidamente intimado, o Prefeito José Luis Lauermann prestou
esclarecimentos (peças 1214079, 1214078, 1214082, 1214107, 1214109,
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1214110, 1214101), analisados pela Supervisão de Instrução de Contas
Municipais - SICM, que entendeu pela permanência de todos os apontamentos.
Consigno que o Vice-Prefeito não foi instado a se manifestar, haja vista que não
lhe foi atribuída responsabilidade pelas falhas noticiadas nos autos.

Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas
pronunciou-se no seguinte sentido: não atendimento à Lei Complementar
Federal nº 101/2000; emissão de parecer favorável à aprovação das Contas de
Governo do Administrador Roque Valdevino Serpa; e de parecer desfavorável
àquelas do Gestor José Luis Laudermann; além de recomendação ao atual Gestor
para que "corrija e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos".

É o relatório.

VOTO
I - A partir dos aspectos examinados pelo Órgão Técnico (peça

1232014) e pelo Parquet (peça 1282526), tenho por configuradas as seguintes
inconformidades:

1- Da Gestão Fiscal

2.4 - Da Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527/2011.
Com base na análise das informações contidas em sítio eletrônico, constatou-se
que as exigências da Lei Federal nº 12.527, de 18-11-2011, foram cumpridas
apenas parcialmente (peças 680155, 680156 e 761473).

o Gestor não se manifestou quanto a este aponte.

5.1 - Do Artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. O
Executivo não atendeu aos preceitos inscritos no artigo 42 da LC Federal
nº 101/2000, tendo em vista que não havia suficiente disponibilidade financeira
para as despesas empenhadas nos últimos dois quadrimestres do mandato nos
recursos 0001, 0020, 0031, 0040, 0400, 1830, 3117, 4230 e 4995, que não
foram pagas dentro do referido período (peça 761473).

5.2 - Do Equilíbrio Financeiro. Tendo por base os valores atualizados
monetariamente, observou-se que a insuficiência financeira existente no
encerramento do exercício de 2016, no valor de R$ 32.744.385,39, é superior
em 14,88% em relação à apresentada no encerramento do exercício de 2012,
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demonstrando uma situação de desequilíbrio financeiro durante a Gestão.
Ainda, os saldos das disponibilidades financeiras dos Recursos 0001 - Livre e
8001 - Extraorçamentário, que totalizaram R$ 14.499.946,74, não eram
suficientes para a cobertura dos valores restituíveis (valores de terceiros),
inscritos no passivo circulante, os quais somaram R$ 14.672.755,51. Assim,
conclui-se pelo não atendimento do disposto no 9 1º do artigo 1º da LC Federal
nº 101/2000 (peça 761473).

Os tópicos acima foram abordados conjuntamente nos
esclarecimentos pelo Gestor, o qual embora tenha questionado critérios de
atualização monetária da insuficiência financeira apurada pela Área Técnica,
concordou que a mesma aconteceu, atribuindo a mesma ao "o período de
recessão atravessado no período, no qual se observou importante queda na
arrecadação devido recuo do PIE (2016, 3,6%) e o maior déficit observado nas
contas da União, conforme se demonstra através das reportagens que ora se
anexa".

Inicialmente, convém recordar que o artigo 1º da Lei Complementar
nº 101/2000 estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a
ação planejada e transparente, que previna riscos e corrija desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas. Assim, é elementar que a eventual
escassez de receitas exija um esforço maior na contenção de despesas. O
legislador, ao professar "equilíbrio", certamente pressupôs descompassos entre
receitas e despesas; do contrário, ou seja, em uma perspectiva de ausência de
oscilações de ambas, a regra não se justificaria.

Porém, no caso concreto examinado, uma vez que o Gestor convida a
analisar o comportamento das receitas no período do seu mandato, verifico que
para o Município de Novo Hamburgo, entre 2012 e 2016, houve aumento das
receitas correntes nominais e também crescimento real, quando corrigidas pelo
IPCA, conforme a seguir:

Receitas Correntes Arrecadadas (R$ milhões)

Ano

2012

2016

Variação (%)

Nominais

471,88

668,89

41,75%

Corrigidas (IPCA)

625,57

668,89

6,92%
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Portanto, não se comprova que em 2016 houve um processo de
recessão capaz de justificar o agravamento da insuficiência financeira apurado
pela Área Técnica de 14,88% em relação à apresentada no exercício de 2012.

Além disso, relevante destacar que da insuficiência financeira
apurada no final de 2016, no montante de R$ 32.744.385,39 (apurada no tópico
5.2), R$ 30.449.371,96 (92,99%) foi gerada no período alcançado pelo artigo 42
da Lei Federal nº 101/2000 (conforme tópico 5.1).

Ressalta-se que o cenário do ano de 2016 é de ocorrência de
relevante acréscimo de receitas correntes nominais em relação ao exercício
anterior (R$ 606,73 milhões em 2015 em comparação com R$ 668,89 milhões
em 2016) e tudo previsto pela Administração, uma vez que as receitas correntes
previstas no Orçamento anual de 2016 foram arrecadadas no percentual de
100,2%. Desse modo, a redução da insuficiência financeira de 2015 para 2016
no montante de R$ 1.746.621,741 é acentuadamente tímida quando comparada
com o acréscimo de R$ 62,16 milhões de reais ocorrida no exercício sob exame.

Concluindo a análise, cabe ressaltar que a insuficiência financeira
apurada no exercício de 2016 (R$ 32.744.385,39) corresponde a 4,633% da
Receita Corrente Líquida (R$ 706.739.990,55) do mesmo período, o que
significa 128% do valor médio mensal das despesas com pessoal de 2016
(R$ 25.475.493,70).

Portanto, amplamente caracterizadas as infringências à LC
nº 101/2000 nos seus artigos 1º, 9 1º, e 42, em cenário que não há que se falar
em frustração de receitas no período capaz de afetar o equilíbrio das contas
públicas no caso concreto.

Por fim, refiro, ainda, que o Gestor utilizou indevidamente recursos
de terceiros no montante de R$ 172.808,77 em 2016 para o pagamento de
despesas com insuficiência financeira, nos termos da instrução técnica.

2 - Da Informação - Relatório da Educação Infantil

O Município de Novo Hamburgo atendeu 88% das crianças de 4 e 5
anos. Ao não universalizar o atendimento educacional nessa faixa etária, o

1 Diferença entre as insuficiências financeiras registradas em 2016 e 2015, nos valores nominais,
respectivamente, de R$ 32.744.385,39 e de R$ 34.491.007,13, conforme valores extraídos da peça
761473, deste processo, e 426041, do Processo nQ 3308-0200/15-6, referente às Contas de Governo de
2015. Destaco que, se a análise realizada expurgasse o efeito inflacionário ocorrido entre os anos de
2015 e 2016 (utilizando-se o Índice de preços IPCA), o aumento da receita teria alcançado o montante
de R$ 24 milhões, ao passo que a queda no valor da insuficiência financeira teria sido de R$ 3,92
milhões. Portanto, mesmo a análise dos valores em termos reais demonstra que a queda no passivo foi
relativamente menor que o aumento das receitas.
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Município descumpriu o disposto no artigo 208, inciso I, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nQ 59/2009. Em
relação às crianças de O a 3 anos, diante da baixa evolução verificada no
Município (apenas 28,70% de atendimento), não se vislumbra um movimento
tendente ao atendimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação. Assim,
entende-se deva o Gestor ser alertado para a necessidade de observâncias das
estratégias previstas na Meta 1do Plano Nacional de Educação, com vistas ao
atingimento de referida meta até o final do decênio (peça 790625).

O Gestor alegou que gradativamente estão sendo oferecidas as vagas
à educação infantil, mas não apresentou um programa de busca ativa que
revelasse o esforço em demonstrar a efetiva população de O a 5 anos do
município.

De fato, embora insatisfatórios, os percentuais de atendimento de
crianças tanto em creches como na pré-escola vêm aumentando.

A propósito, recente Pesquisa do Ministério da Educação (2018)
revela que o Município indicou ter interesse na utilização da plataforma
desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e demais
parceiros, desenvolvida com tal objetivo. Porém, até o momento, mantém-se
inerte a respeito.

Desse modo, deve o atual Gestor diligenciar no sentido de superar a
situação de insuficiência de matrículas, o que deverá ser objeto de verificação
em futura auditoria.

3 - Da Documentação

3.1.1 - Da cópia das atas de encerramento dos inventários de bens e
valores, elaboradas pela comissão inventariante, evidenciando eventuais
diferenças e as respectivas providências, em atendimento ao artigo 2Q, inciso I1I,
alínea "d", da Resolução nQ 1.052/2015. O documento acostado demonstra que o
inventário não foi realizado em todos os setores. Ademais, nele se afirma que a
comissão composta não tem condições de elaborar o inventário dos bens do
Município (peças 505265 e 831162).

A propósito do tema, tenho sustentado que a omissão em tela não
pode, a priori, ser tratada como uma infração formal. O zelo para com o acervo
patrimonial do ente público decorre não apenas dos deveres básicos do Gestor,
estando também expresso em vários dispositivos do ordenamento jurídico:
Resolução TCE nQ 1.052/2015, o artigo 23, inciso I, da Constituição da
República, e os artigos 94 e 96 da Lei nQ 4.320/1964. Assim, a mesma atenção
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que esta Casa dedica ao processamento do gasto público deve se estender aos
produtos adquiridos com tais dispêndios, sob pena da incompletude do controle
e dos fins por ele colimados. E ao Administrador incumbe guardar e bem utilizar
o acervo, controlando e evidenciando tal proceder.

Também é certo que irregularidades têm suas consequências
conforme as características, e no caso concreto encontramos reincidências ao
longo de todo o mandato.

Reproduzo os apontes, os quais não foram sanados:

Processo nº 502.0200/13-8, exercício de 2013:

3.2 - Da cópia das atas de encerramento dos inventários de bens e valores,
constantes nas fls. 723 a 727, elaboradas pela comissão inventariante
encaminhada por força do inciso I, letra "e", do art. 113 do RlTCE, regulamentado
pela Resolução nº 962/2012. A comissão inventariante concluiu que o inventário
patrimonial apresentado não espelha a realidade das quantidades e valores
patrimoniais pertencentes à Auditada (fls. 760 e 771).

Processo nº 595.0200/14-0, exercício de 2014:

3.1 - A cópia das atas de encerramento dos inventários de bens e valores,
elaboradas pela comissão inventariante encaminhada por força do inciso I, letra
"e", do art. 113 do Regimento Interno do TCE, regulamentado pela Resolução nº
962/2012, demonstra, na peça 147.537, que o inventário não foi realizado em
todos os setores. Ademais, informa que mais de doze mil bens não foram
localizados e não apresenta nenhuma providência efetivamente realizada.

Processo nº 3308.0200/15-6, exercício de 2015:

3.1 - A cópia das atas de encerramento dos inventários de bens e valores,
elaboradas pela comissão inventariante encaminhada por força do inciso I, letra
"e", do art. 113 do Regimento Interno do TCE, regulamentado pela Resolução nº
962/2012, demonstra, na peça 288.097, que o inventário não foi realizado em
todos os setores. Ademais, afirma que a comissão composta não tem condições de
elaborar o inventário dos bens do município.

As manifestações do Gestor não comprovam o saneamento do aponte
(peça 1214079).

Desse modo, não somente no exercício sob exame, mas em todo o
mandato, não houve evidenciação do patrimônio do Município através de
regular processo de inventário. Também houve o descumprimento das decisões
dos processos citados, os quais demandaram a tomada de providências para a
correção das falhas.

III - De outro lado, tenho por regularizado o aponte no item 2.1.1 da
Gestão Fiscal, tendo em vista que o atraso de um dia na publicação dos



Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola

Relatórios de Gestão Fiscal, além de não ser significativo, ocorreu unicamente
na divulgação do relatório do 1º quadrimestre de 2016.

IV - Conclusão

As ocorrências descritas nos autos evidenciam a afronta a regras e a
princípios constitucionais, bem assim a diferentes normas de regulação,
(ressalvando-se que diversas delas vêm sendo reiteradamente apontadas).

É nesse quadro que se colocam inconformidades como as que
seguem, as quais se veem confirmadas, mesmo após as amplas faculdades
oferecidas no contexto do devido processo legal:

- infringência a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000);

- infringência à Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº
12.527/2011);

- desatendimento a exigências dispostas na Emenda Constitucional
nº 59/2009 e no Plano Nacional de Educação;

- descumprimento de decisões prolatadas por este Tribunal de
Contas.

Consoante se denota, tal conjunto de incidências não pode ser
considerado como práticas isoladas, configurando, na verdade, atos de gestão já
capitulados por esta Casa como suficientes para justificar a emissão de parecer
desfavorável à aprovação das Contas do Senhor José Luis Laudermann, nos
termos do contido no artigo 2º, caput, e incisos XVII, XIX, XX e XXVIII, da
Resolução nº 1.009/2014.

Além disso, considerando o que dispõe a Lei Federal nº 10.028/2000,
com a redação dada ao artigo 359-C do Código Penal, deve-se dar ciência deste
relatório e voto e da respectiva decisão ao Ministério Público Estadual.

V - Em face do exposto, voto por:

a) emitir parecer desfavorável à aprovação das Contas de Governo do
senhor José Luis Lauermann, Administrador do Município de Novo Hamburgo,
no exercício de 2016, com fundamento no 2º, caput, e incisos XVII, XIX, XX e
XXVIII,da Resolução nº 1.009/2014;
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b) emitir parecer favorável à aprovação das Contas de Governo do
senhor Roque Valdevino Serpa, Administrador do Município de Novo Hamburgo
no exercício de 2016;

c) quanto aos aspectos examinados nos autos, declarar não atendida
a Lei Complementar nº 101/2000, relativamente ao disposto nos artigos 1º, 91 º,
e 42;

d) recomendar ao atual Administrador que adote providências de
modo a prevenir ocorrências como as apontadas nestes autos;

e) determinar ao atual Gestor que implemente as medidas
necessárias ao integral atendimento à Meta 1 do Plano Nacional de Educação,
tudo a ser acompanhado pela Direção de Controle e Fiscalização;

f) dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto e da decisão que
vier a ser prolatada ao Sistema de Controle Interno do Município e ao Ministério
Público Estadual; e

g) remeter a matéria à Câmara de Vereadores do Município de Novo
Hamburgo para os fins do julgamento estatuído no 9 2º do artigo 31 da
Constituição da República, uma vez observados os consectários legais e
regimentais e após o trânsito em julgado da decisão.

É o meu voto.

Gabinete, em 12-09-2018

Conselheiro Cezar Miola,
Relator.

VT002793162-10.docx/18/04



Relator: Conselheiro Cezar Miola
Processo n. 002793-02.00/16-2 -
Decisão n. 2C-0837/2018

- Contas de Governo dos Administradores do Executivo Municipal
de Novo Hamburgo no exercício de 2016.

A Secretária da Segunda Câmara certifica que as ocorrências
pertinentes a este processo, nesta Sessão, estão abaixo consignadas.

Apresentado o relatório da matéria, o Relator, Conselheiro Cezar
Miola, prolatou o seu voto, constante nos autos.

Colocada a matéria em discussão, ocorreram manifestações,
consoante registros efetivados:

Conselheiro-Presidente, Algir Lorenzon: "Eminente Conselheiro,
eu vou divergir mais uma vez de Vossa Excelência na parte relacionada com o item
da letra 'c' do seu voto, que é da parte dispositiva quanto ao desatendimento, não
'?"e ..

Conselheiro-Relator, Cezar Miola: "Na letra 'c', exatamente.
Perfeito.".

Conselheiro-Presidente, Algir Lorenzon: "Muito bem. Então,
havendo essa divergência, como vota Vossa Excelência, Conselheiro Marco
Peixoto?".

Conselheiro Marco Peixoto: "Acompanho a sua divergência.".

Conselheiro-Presidente, Algir Lorenzon: "Acompanha a
divergência, vencido nesse particular o Eminente Conselheiro Cezar Miola.".

Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte decisão:

A Segunda Câmara, por unanimidade, acolhendo o voto do
Conselheiro-Relator, por seus jurídicos fundamentos, decide:

a) emitir Parecer sob n. 19.857, Desfavorável à aprovação
das Contas de Governo do Senhor José Luis Lauermann (p.p.
Advogado Marcelo Ribeiro da Silva, OAB/RS n. 65.733),
Administrador do Executivo Municipal de Novo Hamburgo no
exercício de 2016, com fundamento no artigo 2º, caput, e incisos
XVII, XIX, XX e XXVIII, da Resolução TCE n. 1.009/2014;

b) emitir Parecer sob n. 19.857, Favorável à aprovação das
Contas de Governo do Senhor Roque Valdevino Serpa,

TC-08.1 SS2C/TY
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Administrador do Executivo Municipal de Novo Hamburgo no
exercício de 2016;

c) recomendar ao atual Administrador que adote providências
de modo a prevenir ocorrências como as apontadas nestes autos;

d) determinar ao atual Gestor que implemente as medidas
necessárias ao integral atendimento à Meta O 1 do Plano Nacional de
Educação, tudo a ser acompanhado pela Direção de Controle e
Fiscalização;

e) cientificar do inteiro teor do Relatório e Voto do Conselheiro-
Relator, bem como desta Decisão, o Sistema de Controle Interno do
Município e o Ministério Público Estadual;

f) remeter a matéria à Câmara de Vereadores do Município de
Novo Hamburgo para os fins do julgamento estatuído no parágrafo
2º do artigo 31 da Constituição da República, uma vez observados
os consectários legais e regimentais e após o trânsito em julgado
desta Decisão.

Restou vencido, em parte, o Conselheiro Cezar Miola, que votou
também para que constasse na parte dispositiva desta Decisão o não atendimento à
Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante manifestações registradas.

Participaram do julgamento deste processo o Conselheiro-
Presidente, Algir Lorenzon, o Conselheiro-Relator, Cezar Miola, e o Conselheiro
Marco Peixoto.

Plenário Gaspar Silveira Martins, em 12-09-2018.

Lisiane Glass,
Secretária da Segunda Câmara.

TC-08.1 SS2C/TY
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PARECER N. 19.857

Processo n. 002793-02.00/16-2

Processo de Contas de Governo dos
Administradores do Executivo Municipal
de Novo Hamburgo no exercício de 2016.
Senhor José Luis Lauermann - Parecer
Desfavorável - Falhas prejudiciais ao
Erário. Determinação. Recomendação.
Cientificação. Senhor Roque Valdevino
Serpa - Parecer Favorável - Inexistência
de falhas.

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, reunida em Sessão Ordinária de 12 de setembro de 2018, em cumprimento ao
disposto nos parágrafos 10 e 20 do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da
Constituição Estadual;

- considerando o contido no Processo n. 002793-02.00/16-2, de Contas de
Governo dos Administradores do Executivo Municipal de Novo Hamburgo,
Senhores José Luis Lauermann e Roque Valdevino Serpa no exercício de 2016;

TC-08.1 SS2C1TY
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Continuação do Parecer n. 19.857

- Quanto ao Administrador, Senhor José Luis Lauermann:

- considerando o fato de o Balanço-Geral da Administração Municipal e os
demais documentos que integram o referido Processo de Contas de Governo, no
período de sua responsabilidade, conterem falhas prejudiciais ao Erário, as quais, na
sua globalidade, comprometem as Contas em seu conjunto, situações ensejadoras
de determinação, recomendação e cientificação no sentido de sua correção para os
exercícios subsequentes;

Decide:

- Emitir, por unanimidade, Parecer Desfavorável à aprovação das Contas
de Governo do Administrador do Executivo Municipal de Novo Hamburgo,
correspondentes ao exercício de 2016, gestão do Senhor José Luis Lauermann,
em conformidade com o artigo 2º da Resolução TCE n. 1.009, de 19 de março de
2014, determinando ao atual Gestor que implemente as medidas necessárias ao
integral atendimento à Meta 1 do Plano Nacional de Educação, tudo a ser
acompanhado pela Direção de Controle e Fiscalização, recomendando ao atual
Administrador que adote providências de modo a prevenir ocorrências como as
apontadas nos autos e cientificando do inteiro teor do Relatório e Voto do
Conselheiro-Relator, bem como da Decisão, o Sistema de Controle Interno do
Município e o Ministério Público Estadual;

- Quanto ao Administrador, Senhor Roque Valdevino Serpa:

- considerando o fato de o Balanço-Geral da Administração Municipal e os
demais documentos que integram o referido Processo de Contas de Governo, no
período de sua responsabilidade, demonstrarem a inexistência de falhas;

Decide:

- Emitir, por unanimidade, Parecer Favorável à aprovação das Contas de
Governo do Administrador do Executivo Municipal de Novo Hamburgo,
correspondentes ao exercício de 2016, gestão do Senhor Roque Valdevino Serpa,
em conformidade com o artigo 3º da Resolução TCE n. 1.009, de 19 de março de
2014;

TC-CHU SS2C/TY



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Continuação do Parecer n. 19.857

- Encaminhar o presente Parecer, bem como os autos que embasaram o
exame técnico procedido, à Câmara Municipal de Vereadores correspondente, para
os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal.

Plenário Gaspar Silveira Martins,
12 de setembro de 2018.

Presidente
CONSELHEIRO ALGIR LORENZON

Relator
CONSELHEIRO CEZAR MIOLA

CONSELHEIRO MARCO PEIXOTO

Estive presente:
ADJUNTA DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

FERNANDA ISMAEL

Tc-oa.1 SS2C/TY



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
SERViÇO DE CONTROLE PROCESSUAL E OPERACIONAL

Certidão de Disponibilização Oficial

Consoante disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do

Rio Grande do Sul, e conforme pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o

Controle Externo, certifico a disponibilização no Diário Eletrônico relativa ao expediente

abaixo, nos seguintes termos:

Comunicado/intimado:

Processo: 002793-0200/16-2

Órgão: PM DE NOVO HAMBURGO

Matéria: Contas de Governo

Gabinete: Cezar Miola

Data decisão: 12/09/2018

Decisão: 2C-0837/2018

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, dis-

ponibilizado em 06/11/2018, no Boletim n° 1891/2018, considera-se publicado na data de

07/11/2018.

Porto Alegre, 06 de novembro de 2018.

JÚLIO CÉSAR LANDIN

Oficial de Controle Externo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
DIREÇÃO-GERAL

Ofício DG nº 10945/2018
Porto Alegre, 22 de novembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Armin Siebel Junior
Responsável pelo Controle Interno de Novo Hamburgo
Rua Guia Lopes, 4201 - Canudos
93410-340 - Novo Hamburgo - RS

Senhor Responsável:

Levo ao seu conhecimento que a Segunda Câmara desta Corte de Contas,
em Sessão de 12/09/2018, examinando o Processo de Contas de Governo nO2793-0200/16-2, do
exercício de 2016, desse órgão, decidiu, entre outras deliberações, pela cientificação, nos termos
da(s) alínea(s) "e" do decisum.

Comunico-lhe, outrossim, que na home page deste Tribunal
www.tce.rs.gov.br (Consultas - Consulta Processual Pública), estão disponíveis o inteiro teor da
Decisão e do Relatório e Voto do referido processo.

Atenciosamente,

Sandro Correia de Borba,
Diretor-Geral.

/SEPROC/PAN

Rua Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico - Fone (051) 3214-9700 - Fax (051) 3214-9701 - CEP 90010-190 - Porto Alegre (RS)
Home Page: http://www.tce.rs.gov.br

http://www.tce.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
DIREÇÃO-GERAL

Ofício DG nº 1094412018
Porto Alegre, 22 de novembro de 2018.

A Sua Excelência a Senhora
Fátima Cristina Caxinhas Daudt
Prefeita de Novo Hamburgo
Rua Guia Lopes, 4201 - Canudos
93410-340 - Novo Hamburgo - RS

Senhora Prefeita:

Levo ao seu conhecimento que a Segunda Câmara desta Corte de Contas,
em Sessão de 12/0912018, examinando o Processo de Contas de Governo nO002793-0200/16-2,
do exercício de 2016, desse órgão, decidiu, entre outras deliberações, pela recomendação e
determinação, nos termos da(s) alínea(s) "c" e "d" do decisum.

Comunico-lhe, outrossim, que na home page deste Tribunal
www.tce.rs.gov.br (Consultas - Consulta Processual Pública), estão disponíveis o inteiro teor da
Decisão e do Relatório e Voto do referido processo.

Atenciosamente,

Sandro Correia de Borba,
Diretor -Geral.

/SEPROC/PAN

Rua Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico - Fone (051) 3214-9700 - Fax (051) 3214-9701 - CEP 90010-190 - Porto Alegre (RS)
Home Page: http://www.tce.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício GP nº 59012018

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Fabiano Dallazen
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Nesta Capital

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral,

Levo ao seu conhecimento que a Segunda Câmara desta Corte de Contas, em
Sessão de 12/09/2018, examinando o Processo de Contas de Governo nO2793-0200/16-2, do
exercício de 2016, da PM de Novo Hamburgo, decidiu, entre outras deliberações, pela
cientificação, nos termos da alínea "e" do decisum.

Por derradeiro, informo-lhe que as peças processuais encontram-se disponíveis
para consulta e eventual reprodução, conforme acordo de cooperação firmado, na home page
deste Tribunal (www.tce.rs.gov.br).

Atenciosamente,

Conselheiro Iradir Pietroski,
Presidente.

/SEPROCIPAN

Rua Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico - Fone (051) 3214-9700 - Fax: (051) 3226-0772 - CEP 90010-190 - Porto Alegre (RS)
Home page: http://www.tce.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
SERViÇO DE CONTROLE PROCESSUAL E OPERACIONAL

Certidão de Trânsito em Julgado

Processo: 002793-0200/16-2

Certifico, para que surtam todos os efeitos jurídicos e legais, conforme consulta ao

Sistema de Controle Externo desta Egrégia Corte de Contas, que na data abaixo ocorreu

o Trânsito em Julgado da Decisão referente ao seguinte expediente:

Data do Trânsito em julgado: 07/02/2019

Processo: 002793-0200/16-2

Órgão: PM de Novo Hamburgo

Matéria: Contas de Governo

Exercício: 2016

Recursos: -x-

Assim, lavrei a presente certidão nesta data.

Porto Alegre, 22 de Fevereiro de 2019.

Mariza Elena Lang

Oficial de Controle Externo
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Ofício DG nº 150612019

Ao Senhor
Luiz Carlos Weber
Procurador Regional Eleitoral
Ministério Público Eleitoral
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, n° 800, 9° andar
CEP 90010-395 - Praia de Belas - Porto Alegre -RS

Senhor Procurador:

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019

Em atendimento ao disposto no artigo 140 do Regimento Interno desta
Corte, comunico que a Segunda Câmara desta Corte de Contas, em Sessão de 12-09-2018,
examinando o Processo de Contas de Governo nll 002793-0200/16-2, do exercício de 2016,
administração do Senhor José Luis Lauermann, CPF nll 463.194.330-00, proferiu a decisão
contida na cópia anexa.

Outrossim, encaminho copIa do Relatório e do Voto do Excelentíssimo
Senhor Conselheiro-Relator que fundamentou a referida decisão.

Atenciosamente,

Sandro Correia de Borba,
Diretor -Geral.

/SEPROC/HL

Rua Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico - Fone (051) 3214-9869 - Fax (051) 3214-9701 - CEP 90010-190 - Porto Alegre (RS)
Home Page: http://www.tce.rs.gov.br
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Ofício GP nO14012019

A Sua Excelência o Senhor
Fabiano DalIazen
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Nesta Capital

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral,

Porto Alegre, 10 de abril de 2019.

Em atendimento ao disposto no artigo 140 do Regimento Interno do TCE-RS,
informo-lhe que a Segunda Câmara desta Corte de Contas, em Sessão de 12-09-2018,
examinando o Processo de Contas de Governo nO002793-0200/16-2, do Executivo Municipal
de Novo Hamburgo, exercício de 2016, emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do
Senhor José Luis Lauermann, não havendo, até a presente data, informação acerca da
apreciação do referido Parecer pelo respectivo Legislativo Municipal.

Comunico-lhe, ainda, que cópia da decisão foi remetida ao Procurador-Regional
Eleitoral para os fins legais.

Por derradeiro, informo-lhe que as peças processuais encontram-se disponíveis
para consulta e eventual reprodução, conforme acordo de cooperação firmado, na home page
deste Tribunal (www.tce.rs.gov.br).

Atenciosamente,

Conselheiro Iradir Pietroski,
Presidente.

/SEPROC/HL

Rua Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico - Fone (051) 3214-9700 - Fax: (051) 3226-0772 - CEP 90010-190 - Porto Alegre (RS)
Home page: http://www.tce.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Supervisão de Serviços Processuais
Setor de Arquivo

I Procedência: SEADE-SECALC
I Destinatário: SEADE-SEARQ - Setor de Arquivo
I Processo/Expediente nº 02793-0200/16-2
Contas de Governo Exercício: 2016

Órgão: Executivo Municipal de Novo Hamburgo

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO (ELETRÔNICO)

a) A decisão da Segunda Câmara, em Sessão de 12-09-2018, transitou em julgado em
07-02-2019 e todas as alíneas foram cumpridas (peça nº 1521340).

b) Emitido Parecer, sob o nº 19.857, Favorável à aprovação das Contas do senhor Roque
Valdevino Serpa e Parecer Desfavorável à aprovação das Contas do senhor José Luis
Lauermann , Administradores do Executivo Municipal de Novo Hamburgo, no exercício de
2016 (peça nº 1535871).

c) O processo está em condições de ser encaminhado ao Legislativo Municipal para fins de
julgamento, nos termos do S 2º do artigo 31 da Constituição Federal.

AD-95.2.1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
DIREÇÃO-GERAL

Ofício DG nº 3213/2019
Proc. nº 002793-0200/16-2 Porto Alegre, 24 de abril de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Legislativo Municipal de Novo Hamburgo
Rua Almirante Barroso, nº 261
93510-290 - Novo Hamburgo - RS

Senhor Presidente,

A decisão referente às Contas de Governo desse Município, exercício de
2016 pode ser examinada para posterior julgamento no "Portal > Jurisdicionados >
Consulta Processual e Geração de Guias de Recolhimento> Consulta Processual
e Geração de Guias (Apenas Jurisdicionados)", nos termos do ~2º do artigo 31 da
Constituição Federal. Ressalto que o Parecer Prévio emitido por este Tribunal sobre as
contas que o Prefeito deve anualmente prestar somente deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

A comunicação a esta Corte de Contas da decisão final dessa Câmara
Municipal pode se dar de forma física, entregue neste Tribunal, ou forma eletrônica, no
"Portal>Jurisdicionados >Processo Eletrônico>Acesso ao Sistema, gerando um
protocolo avulso, do tipo "Manifestações Processuais", nos termos do artigo 72 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

Atenciosamente,

Sandro Correia de Borba,
Diretor-Geral.

Rua Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico - Fone (051) 3214-9700 - Fax (051) 3214-9701 - CEP 90010-190 - Porto Alegre (RS)
Home Page: http://www.tce.rs.gov.br
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