
CÂMARA. MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO LEGISLATIVO N2 13/11L/96

Aprova o Parecer Prévio do
Tribunal de Contas do Estado,
favorável à aprovação das Contas
e Balanço Geral da Receita e da
Despesa, relativos ao Exercício
de 1993.

LUIZ CARLOS SCHENLRTE, PRESIDENTE DA
cÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, faço saber que esta aprovou
e eu promulgo o seguinte

D E C R E T O L E G I S L A T I V O

Art. 1Q Fica aprovado o Parecer Prévio do
Tribunal de contas, favorável à

aprovação das Contas e Balanço Geral da Receita e da Despesa
da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, relativos ao
Exercício de 1993.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entrará
em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDtNCIA "VICTOR HUGO
KUNZ", aos treze dias do mês de dezembro do ano de mil
novecentos noventa e seis.

~~~.
Presidente.

Registre-se e p~bl~ue-se.

Bel.~~r4~,
Diretora-Geral.
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TRIBUNAL DE CONTAS
RIO GRANDE DO SUL

Gabinete do Superintendente.Geral

Of. Gab. SG ng ~lB.5 Porto Alegre, // de f?/(JVáU~de 1996.
Proc. ng 2093-02.00/94-7
Relator: Cons. Hélio Saul Mileski
Assunto: Prestação de Contas

Senhor Presidente:

Levo ao seu conhecimento que a Segunda Câma-
ra deste Tribunal, em Sessão de 14-03-96, examinando o processo
que trata da Prestação de Contas do exercício de 1993, desse
Município, emitiu Parecer sob ng 7819, FAVORÁVEL à aprovação das
Contas.

Cumpre-me, agora, encaminhar-lne cópia do re-
ferido Parecer; juntamente com a documentação do processo, pa-
ra julgamento dessa Câmara Municipal, nos termos da legislação
vigente.

Atenciosamente,

Ao Exmo. lSr.
Presidente da Câmara Municipal de
NOVO HAMBURGO - RS.

RR.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
T R I B UNA LO E CONTAS
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P A R E C E R Na 78~9

SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROCESSO Na 2093-02.00/94-7

súMuLA: Prestação de
Contas do Senhor Pre-
feito Municipal de NOVO
HAMBURGO, referente ao
exerc1cio de ~993.

Trata o presente Processo da Prestação de Contas do
Senhor Prefeito Municipal de NOVO HAMBURGO referente ao
exerc1cio de 1993, encaminhado a este Trib~nal de Contas
para fins de exame e Parecer Prévio, nos termos dos arti-
gos 31, parágrafos IR e 2R- da Constituição Federal e 71
da constituição do Estado.

Os resultados da Análise da Prestação de Contas e
das Inspeções realizadas encontram-se pormenorizados no
Relatório da 38 supervisão de Controle Externo, que fica
fazendo parte integrante deste Parecer.

Assim, é o Tribunal de Contas, pela Segunda Câmara,
no exerc1cio de sua competência, à unanimidade, de Pare-
cer que as Contas do Senhor Prefeito Municipal de NOVO
HAMBURGO relativas a 1993, sejam APROVADAS péla Câmara
Municipal de Vereadores, com fundamento no artigo 5R da
Resolução nR 414/92, deste Tribunal.

Plenário Gaspar silveira Martins,
14 de março de 1996.

Presidente
em exercício
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS

me.

Continuação do Parecer na 7819

ELHEIRO HÉLIO SAUL HILESKI

CONSELHEIRA, SUBSTITUTA,

Fui presente:
PRO~~

.'
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Prestação de Contas. Prefeitura Municipal de Novo
Hamburgo. Exercicio de 1993. Falhas formais e de

controle interno. Pagamento de diárias indevidas.

Glosa. Advertência. Multa por infração à dispositivos
legais. Parecer Favorável.

o processo acima mencionado versa sobre a Prestação de Contas do Senhor
ATAlIBIO ANT6NIO FOSCARINI, responsável pelo Ordenamento da Despesa da
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, referente ao exercício de 1993.

Inicialmente, a presente Prestação de Contas deu entrada nesta Casa em 30-
03-94, portanto, dentro do prazo regimental.

Integram as contas, dentre outros documentos, a instrução técnica de fls. 619 a
661, os esclarecimentos de fls. 665 a 678, com documentação comprobatória apensada
às fls. 679 a 926 e a reinstrução procedida pela 3a Supervisão de Controle Externo -

Serviço de Tomada de Contas, fls. 927 a 933, que conclui pela permanência das falhas

apontadas no relatório consolidado, as quais passo a relatar:

I - Análise da Execução Orçamentária

Verificou-se que a Despesa de Pessoal excedeu o limite previsto na legislação
vigente, conforme folha 18, atingiu 65,48% das receitas correntes (item 4.1, fl.656).

11 - Análise das Demonstraçõers Contábeis

O Balanço Orçamentário não foi estruturado de acordo com o Anexo 12 da Lei

nO4320/64, quanto ao fechamento (item 1.1, fl.656). /<~)
r)"~
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l0: sa~do de caixa registrado o Balanço Financeiro não confere com o valor
::

constante,' no Boletim de Tesouraria do último dia de exercício, apresentando uma
!

diferença a menor de CR$104:640,00 (item 2.2, fl.656).

Não constava no Boletim de Tesouraria informações sobre a custódia de ações
registrada~ no Boletim Patrimonial, no valor de CR$17.329.552,01 (item 2.3, fl.657).

"

C~nciliações entre os saldos da tesouraria com os bancos e saldo da

contabilidade com a tesouraria, gerando dessa forma, duplicidade de papéis e

trabalho,Í'naior quantidade de pendências e prejudicando o controle interno da
municipalidade (item 2.8, f1.657).,,

i,

V~rificou-se uma excessíva quantidade de contas bancárias, em número de
trinta e quàtro (34), fato que dificulta a administração financeira e os controles internos
da Auditada. Além disso, observa-se a existência de contas com bancos não oficiais do

estado (B~MER'NDUS, BRADESCO, ITAÚ e outros), contrariando o art. 147 da
Constituição Estadual e art. 10 da Lei Orgânica Municipal (item 2.10, fI.658).

: -
~ -

Venficou-se que os débitos registrados no Passivo Financeiro se encontram
I'

deduzidos ~e contas com saldo final expresso no Demonstrativo da Receita e Despesa
{

Extra-Orçamentária (item 3.2, fI.658).
i:

"° ~aldo de Bancos registrado no Balanço Financeiro não confere com o saldo
constante no Boletim de Tesouraria do último dia do exercício, apresentando as

\ I'

seguintes qiferenças: (item 2.4, fI.659).

-c~nta Bancos cI disposição CR$534.019,32 a menor no Boletim.
~
t

-Cqnta Bancos cI vinculada CR$473.145,37 a menor no Boletim.

Total CR$1.007.164,69

i

Os 'extratos bancários das contas não apresentam data de final de exercício
(item 2.5, f1(657).

!

I
Verlficou-se que os Boleti'ns de Tesouraria e Conciliações não possuem

r

qualquer identificação, rubrica ou assinatura dos responsáveis pela sua elaboração,
conferência;, ciência de chefia e do executivo municipal, prejudicando o nível de
confiança np controle interno da Auditada (item 2.6, fI.657).
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Nas conciliações das oontas constam débitos e créditos, datados de início de

exercício, ainda não contabiliz~dos (item 2.7, fI.657).

Verificou-se que a mLCiPalidade ao invés de elaborar conciliações entre os
registros contábeis e os regist~f.S das instituições financeiras inadequadamente, elabora

conciliações entre os saldos da tesouraria com os bancos e saldos da contabilidade

com a tesouraia, gerando d~sta forma, duplicidade de papéis e trabalho, maior

quantidade de pendências e brejUdicando o controle interno da municipalidade (item

2.8, fi. 657)

o teste de relevação contabil do Saldo Patrimonial não confirma o resulta~o
apurado no exercício, apresentando uma diferença a maior de CR$3.307.101.925,38

(item 4.1, fls. 658 e 659).

As variações que determinaram o Resultado Patrimonial {lo. Exercício

.provocaram um decréscimb da Situação líquida Financeira, no valor de

CR$138.425.043,44, que, d>njUgada ao acréscimo de CR$3.760.279.458,74 na

Situação Líquida PermanentJ, totalizou um superávit de CR$3.761.854.415,30, não
conferindo com o demonstrad~ nas Variações Patrimoniais (item 4.2, fI.659).

I
As contas do Ativo e Passivo Permanente, indicam as suas movimentações, a

I '
diferença de CR$3.307.101.718,81 (item 4.3, fI.659).

o Balancete Orçamentário da Receita registra operação de crédito no valor de

CR$12.969.643,93, porém, J Demonstração das Variações Patrimoniais, Grupo de
Mutações, registra CR$13.38t017,02, alterando o Resultado Patrimonial do exercício

(item 4.4, fI.659).

Encontra-se registrado sob o título de reavaliação de bens

CR$6.615.085.810,65, repres~ntando 95,47% em relação ao resultado patrimonial do

exercício, não constando no Erocesso o laudo de avaliação, os critérios de 'avaliação
utilizados, bem como o demonstrativo de apuração dos valores de reavaliação

individualizados por item (ite~ 4.5, fl.659).

111• Despesa

Pagamento de diáriias a maior a professora MARIA JOSEFINA KLEIN

MACHADO, no montante de fR$43.286,40 (item 3.6.1, fI.634). !J-



Co'nstatou-se atraso no recolhimento de diárias não utilizadas pelo funcionário
EUDO CAMPANHONI S. MACHADO (item 3.6.2, fl. 635).

,I

Constatou-se que a prestação de contas de diárias não foi efetuado no prazo
I

estipulado pela Lei Municipal n037/72, que em seu art. BO, determina um prazo máximo

de 30 (trint~) dias e algumas não são comprovadas com documentos hábil de modo a
verificar a ~fetiva realização da viagem (itens 3.6.3 e 3.6.5, fls. 635 e 636).

Pagamento a maior a título de diárias a servidora MARIA DO CARMO DE ,

OLIVEIRA WINTRE, no montante de Cr$767.205,00 (item 3.6.6, fls. 636 e 637).

Pagamento a mai0r a título de aluguel do funcionamento da Vara Única da
Justiça Federal, no montante de CR$54.719,B5, em decorrência do descumprimento de
c1aúsulas contratuais (item 2.2, fls. 622 a 624).

Despesa com mensagens radiofônicas, onde não foi anexado o texto

veiculado, no montante de Cr$25.490.000,OO (item 3.1.1, fI.624).

Despesa com publicidade no Grupo Editorial Sinos S/A, no montante de
Cr$44.631.035,00 (item 3.1.2, fls. 624 e 625).

I
I

I

IV - Pessoal

i
A Comissão Parlamentar de Inquérito, verificou que horas-extras estão sendo

,!
pagas sem p devido controle da autoridade competente, pois o livro-ponto e cartão-,
ponto são preenchidos manuscritamente, o que denota a fragilidade de controle interno
da Audltada '(item 4.1, fls. 637 a 644).

Irregularidades na contratação de Advogados para a prestação de serviços de
Consultoria Jurídica e Assessoria Judiciária, tendo em vista que não foi realizado os
procedimentos licitatórios e constatou-se a superposição com o cargo de Procurador do
Município porparte do Dr. RUY E. N. DE MELLO (item 4.2.1, fls. 644 a 646).

V - Receita

Constatou-se fragilidade no controle fiscal da Auditada, pois averiguou-se
vestígios de sonegação por parte da empresa Heliogravura Maristela Ltda., cujo
valores constantes nas 38s vias das notas fiscais de serviços foram adulteradas para
menor, permancendo o Executivo operando normalmente com a citada empresa (item
5, fl.650).
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VI - Licitação

A Auditada 'firmou contrato com a empresa Beltrame e Bergmann para

prestação de serviço, no entahto não foi realizado os procedimentos Iicitat6'rios e não
existia permissão legislativa (it~m 2.1, fls. 621 e 622).

As Licitações não ~stão sendo iniciadas com a abertura de processo
administrativo protocolado (item 3.3, fI.627).

A Auditada realizou ,llicitação para seleção de empresas de publicidade e
aquisição de equipamento para o Posto de Saúde, no entanto não indicou a existência
de recursos orçamentários par6 o pagamento, da mesma forma não houve observância

do prazo de 05 (cinco) dias út~is entre a data de expedição do convite e a da abertura
das propostas e a particiPaçãb de no mínimo 03 (três) interessados no objeto licitado

..(itens 3.3.1 e 3.3.2, fls. 627 e J28). >

I . - ~
~ " Irregularidades no procedimento Iicitatório para aquisição de' gêneros

alimentícios, pois a Auditada ~ão exigiu toda a do~umentação que o edital requisitava
(item 3.3.3, f1.628).

Não foi realizado os procedimentos licitatórios para a contratação de docentes

para ministrarem curso de ap~rfeiçOamento e atualização para professores da Rede
Pública Municipal (item 4.2.2, fI.s 646 a 650).

Constatou-setracioJmento de despesa visando burlar os procedimentos
licitatórios (item 3.4.1, fI.629).

A Auditada não realizou licitação para firmar contratos de locação e
manutenção de máquiinas cdriadoras com a Xerox do Brasil S/A e com a Petrobrás
Distribuidora S/A, para aquisi~o de derivados de petróleo (itens 3.4.2 e 3.4.3, fls.629 e
630).

Não foi realizado os procedimentos licitatórios para aquisição de uma
ambulância 1991, a gasolina, dom direção hidraúlica (item 3.4.4, fl.631).

VII - Subvenções Sociais

Constatou-se irregulari1âades nas concessões de Subvenções Sociais, quanto a

prestação de contas e devolução dos valores recebidos (item 3.5, fls. 631 a 634). /)

, ,I ID!/



VIII - Contabilidade

•

Constatou-se que a Auditada não efetuou tombamento de alguns materiais e
equipamentos (item 3.2, fls. 625 e 626).,

Constatou-se deficiência na contabilidade do órgão, em decorrência da falta de
I

funcionário treinado, as Demonstrações Contábeis sem a devida conciliação dos saldos

contábeis, incorreção na classificação da despesa e realização dos serviços com atraso
(item 6.1.1, f1.650).

A Tesouraria não mantém um controle em relação aos cheques emitidos, pois

entrega os ;mesmos ao Chefe do Departamento de Material, para que realize as
compras., bem como dos pagamentos efetuados (item 6.1.2, f1.651).

A co[1tabilidade da Auditada não possui as conciliações bancárias de todos os
bancos, a ,listagem com o montante pago a cada credor individualmente e bens
adquiridos não possuiam registro no patrimônio (item 6.1.3, f1.651).

-
A Auditada não desencorporou do seu patrimônio bens pertencentes. a Cia.

Municipal de 'Urbanismo - COMUR, o que ocasionou diferenças no Balanço Patrimonial
do Município (item 6.1.4, f1.652).

A Contabilidade não possui um controle efetivo sobre o saldo da dívida para
com o FUNDOPIMES (item 6.2, fl.652).

<!
:l

Irregularidades no controle do estoque dos materiais, pois é feito através de
fichas denominadas .Cartão de Estoque" que não contém o preço individual, o que
prejudica averiguar a verdadeira situação do almoxarifado ocasionando distorções nos
resultados apurados (item 6.3, fls. 652 e 653).

Ouvido o douto Ministério Público, este através do Parecer nO091/96, da lavra
do Dr. Mario Romera, opina nos seguintes termos:

- pel~ manutenção e acolhimento das análise técnicas;

i
- pela emissão de Parecer Prévio desfavorável;

- pela remessa de cópia do processo ao Procurador-Geral de Justiça,
noticia de crime em tese.
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Este é o relatório.

&/".

Constato no presente processo que a gestão do Ordenador de Despesa em
epigrafe, se mostrou deficiJnte em relação aos mecanismos de controle interno.
Envolveram-se neste contextb irregularidades nas Demonstrações Contabeis, Boletins

de Tesouraria, conCiliaçõesJBancárias, Licitações, horas-extras e Contabilidade, que
por infringência à dispositivos legais, colocam o responsável ao alcance de penalidade,
como disposto no art. 69, da ei nO6850/74.

Nesse mesmo conte~, registrou-se, ainda, pagamentos indevidos de diárias
as servidoras MARIA DO CtRMO DE OLIVEIRA WINTRE e MARIA JOSEFINA K.

MACHADO, nos valores de 9r$767.205,OO e CR$43.286,40, respectivamente. Tal fato
originou-se quando do paga~ento a Sra. MARIA DO CARMO de 05 (cinco) diárias,

. quando de direito 3,5 diárias, face a realização do seminário àbranger o período de 02 a

~5-05-93, cabendo a diferenJ percebida a maior ser devolvido aos cofres municipais.

bém como as efetuadas a Sr~. MARIA JOSEFINA. tendo em conta que ~ Port~ria nO
723/93, ter autorizado o afasta1mento sem ônus parél o município.' .

. Relerentemente as disas com mensagens radiofônicas na Rádio Gaúcha e
Rádio Progresso LIda. (nem 3.11. f) não vejo como impugna-Ias, na medida em que não
foi anexado o texto com a ma~éria divulgada, não podendo no caso alegar que houve
promoção pessoal do adminis~rador.

Por fim, quanto as detesas com publicidade no Jornal Novo Hamburgo (item
3.1.2), no meu entendimento.1 não vislumbro ilegalidade, por entender tratar-se de
matéria de carater informativo }elaCiOnadas exclusivamente ao IPTU.

. Isto posto e considera Ido a existência de glosa de diárias, falhas de natureza
formal e outras de controle nterno, que colocam o administrador ao alcance de

penalidade por descumprimenl~O a dispositivos legais. consagrados na Constituição
Federal, Leis Federais nOs4320/64 e 8666/93, sem contudo levar a rejeição das contas,
voto:

a)pela emissão de PA~ECER FAVORÁVEL a aprovação das contas do Senhor
ATALlBIO ANTONIO FOSCARINI, Prefeito Municipal de Novo Hamburgo, no exercício
de 1993, com fundamento no a~. 5° da Resolução n0414/92, deste Tribunal;

b)pela aplicação de mliJlta no valor de R$100,00 (cem reais) ao Sr. Prefeito

Municipal, por descumprimento às normas de administração financeira e orçamentá/'].
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com fundamento no art. 69 da Lei n06850/74, devendo seu recolhimento ser efetuado
aos cofres estaduais, como disposto no Parecer Coletivo nOlO/92 da Auditoria;

'lío .•

c)pela glosa e conseqüente devolução das diárias percebidas a maior pelas

Senhoras [MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA WINTRE e MARIA JOSEFINA K.
MACHADO; no montante de Cr$767.205,OO e CR$43.286,40, respectivamente de

I
responsabilidade do Senhor Prefeito Municipal;

I
d)~ue a Supervisão competente efetue a atualização dos débitos referente ao

item "c", cdmo disposto na Resolução n0456/96, deste Tribunal;
I

I
i

e)fixar o prazo regimental de 30 (trinta) dias para recolhimento e comprovação

do que trat6m os itens "b" e "c";desta decisão; .

f)S~ não atendida a presente decisão, extraia-se Certidão d~ Débito-Titu,'o
executivo 10 responsável nos termos da Instrução Normativa n° 02/96, deste Tribunal;

g)Jdvertência a Origem para que adote medidas corretivas das falhas
I

apontadas no relatório de fls. 619 a 661, o que será verificado em futuras inspeções;
..,..' # •

h)intime-se o Responsável na forma regimental.
II '
I
!
I

. "
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