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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DECISÃO

Adota-se o relatório e fundamentação de fls, 82-84.

CIIAZINRD-IIS

Houve a inquirição do servidor GUSTAVO BERNARDO SIMON
e do vereador ERLEI ANTÔNIO VIEIRA (fls. 87-88)

Sobreveio informação do INLEGIS (fI. 92).

Anexou-se complementação da prestação de contas do
servidor EZELlNO MARTINS RAMOS (fls 95-97)

Vieram os autos conclusos

Decide-se.

Quanto ao possível desvirtuamento da finalidade da diária, em
especial, sua incompatibilidade com as atribuições do cargo de Diretor de Expediente,
importa trazer à baila recente precedente do TCERS, sem prejuízo, claro, do já
sustentado nas fls. 82-84, senão veja-se:

RELA TÓRIO __Traia o presente processo das Contas de Gestão de Márcio
Dimer Biasi (Prefeito), responsável pelo Poder Executivo Municipal de Dom
Pedro de Alcântara, no exercício de 2014. Constam, nos autos, os relatórios
e informes produzidos pelas Supervisões (fls. 63f69 e 90/96), os
esclarecimentos prestados pelo Gestor (fls. 81/89), por meio de seu
procurador (Adv. Leandro Jacociunas - OAB/RS nO51.659 - Procuração na
fi. 80), desacompanhados de documentação, e a manifestaçâo do Ministério
Público junto a esta Corte de Contas, exarada por meio do Parecer MPC nO
02911/2016 (fls. 97f102). A Supervisão registrou a ausência de processos de
Tomadas de Contas Especiais, de Inspeções Extraordinárias ou Especiais,
em andamento, de responsabilidade do Gestor no exercício sob exame.
Os apontes constantes dos autos, que remanesceram, são os que seguem:
(...] Do Relatório de Auditoria Ordinária: Item 1.1 (fls. 65 e 90/91) -
Fragilidade do Departamento Juridico. A atividade juridica é prestada por
empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) cedido ao
Municipio e por advogado contratado com base no art, 25, 11,da Lei de
Licitações e Contratos. Afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade
e eficiência, além da regra do concurso público. Item 2.1 (fls. 65 e 91) -
Pagamento indevido de diárias. Item 2.1.1 (fls. 65/66 e 91/93) - Diárias pagas
ao Vice-Prefeito, Adenir Mengue Webber, no exercicio da chefia do Poder
Executivo Pagamento de diarias para viagem a Cr;ciúma nos dias 8, 9, 15 e
24 de janeiro de 2014 para, respectivamente, realizar pesquisa de mercado.
buscar preços, levar peças para recuperação e, novamente, buscar peças.
Tais tarefas operacionais não guardam relação com o exercício da
função política de Chefe do Poder Executivo. Violação aos princípios
constitucionais da legalidade e da eficiência. Sugestão de débito de R$
1.136,91. Item 2.1,2 (fls. 66 e 92/93) - Diárias pagas ao Secretario de Obras
e Viação, Jacó Francisco da Luz, O Secretário viajou nos dias 12 e 28 de
dezembro de 2013 (pagamento no exercício ora auditado) para buscar
material para conserto da patrola, atribuíção de caráter operacional sem
relação com o cargo do agente político. Violação aos princípiosr
constitucionais da legalidade e da eficiência, Sugestão de débito de R$
291,80. Item 21.3 (fls. 66 e 92/93) - Diárias pagas ao Fiscal Marcelo de
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Oliveira Raupp. O servidor realizou diversos deslocamentos para atuar como
motorista, atividade diversa das atribuídas ao seu cargo, conforme
previsão da Lei Municipal nO 25/1997. Violação aos princípios
constitucionais da legalidade e da eficiência. Sugestão de débito de R$
566,13. Item 2.1.4 (fls. 66/67 e 92/93) - Diárias pagas ao Tesoureiro Simão
Justo dos Santos, O servidor viajou, em 31 de janeiro, a Porto Alegre, para
buscar peças para retroescavadeira, atividade sem qualquer relação com
as atribuições de Tesoureiro, previstas na Lei Municipal nO 25/1997.
Violação aos principios constitucionaisda legalidade e da eficiência.
Sugestão de débito de R$ 145,90. [...} Meu entendimento a respeito do
tema é de que se insere na órbita do poder discricionário do
Administrador a escolha/autorização de servidores a se deslocarem a
outras localidades para cumprir tarefas em nome do Municipio, posto
que detém autoridade para avaliar a oportunidade e conveniência,
considerando eventual carência de recursos humanos em
determinadas áreas e aproveitamento de momentânea ociosidade em
outras. Ademais, ainda que se possa tecer críticas quanto ao desvio de
função dos Agentes Políticos e servidores envolvidos, não há qualquer
questionamento nos autos de que as viagens não tenham ocorrido ou
de que os objetivos das mesmas tenham desbordado o interesse
público. Portanto, com a devida vênia, afasto as inconfonnidades e a
respectivas glosas propostas para esses itens. Quanto ao julgamento das
Contas, verifiCO que as inconformidades relatadas nos autos e tidas como
remanescentes revelam a prática de atos de gestão contrários a normas e
dispositivos de ordem constitucional e legal. No entanto, não chegam a
comprometer a global idade das Contas, embora deixem o Administrador ao
alcance da imposição de pena pecuniária. Com esses fundamentos e
acolhendo, em parte, o posicionamento da Agente Ministerial, VOTO para
que esta Colenda Câmara decida nos seguintes termos: a) pela imposição de
multa ao Senhor Márcio Dimer Biasi (Prefeito), no valor de R$ 1.000,00, por
infração de normas e dispositivos de ordem constitucional e legal, conforme
previsto no artigo 67 da Lei Estadual nO 11.42412000; b) pela recomendação
ao atual Gestor para que evite a ocorrência de falhas como as apontadas
neste relatório e promova a correção daquelas passiveis de regularização; c)
pela regularidade, com ressalvas, das Contas de Márcio Dimer Biasi
(Prefeito), Administrador do Executivo Municipal de Dom Pedro de Alcãntara,
no exercicio de 2014, nos tennos do inciso 11do artigo 75 do RITCE. (Contas
de Gestão, n. processo 002060-02.00/14-5. Exercício. 2014. Origem:
Executivo Municipal de Dom Pedro de Alcântara. JULGARAM AS
CONTAS REGULARES, COM RESSALVAS. UNÂNIME. Publicado em
19/0BI2016)

o só fato, por assim dizer, de servidor público se deslocar da
sede para cumprir atividades estranhas ao seu cargo (o que não é o caso), é motivo
insuficiente a ensejar a rejeição de contas, se demonstrada sua finalidade publica.

Dito isto, prossiga-se.

o ponto reaberto das contas referentes às diàrias do servidor
EZELlNO se resume à possível ausência dele no compromisso no INLEGIS, às 9h, do
dia 07 de março de 2017, como constou quando de sua solicitação de diâria.

Instruído o feito, isto não mais se sustenta.

Veja a razão.
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Tanto o senhor GUSTAVO BERNARDO SIMON, quanto o
senhor ERLEI ANTÓNIO VIEIRA, que acompanharam o senhor EZELlNO na viagem,
confirmam, em suas inquirições, que estiveram com ele nas dependências do instituto
INLEGIS, na manhã do dia 07 de março de 2017.

E mais.

Ainda que no atestado de consulta técnica emitido pelo
lNLEGIS (fI. 15) conste que o senhor EZELlNO esteve em sua sede apenas às 14h do
dia 07/03/2017, e na resposta ao OF. 503/2017 tenha o INLEGIS se restringido a dizer
que "o mesmo está de acordo com o emitido no dia 07103/2017", as informações não
são, a toda evidência, contraditórias.

A um porque o próprio EZELlNO, em sua complementação de
prestação de contas, anexa conversa de whatsApp, datada de 02/03/2017, entre ele e
o Diretor do INLEGIS, agendando consulta técnica justamente para às 09h do dia
07103/2017 (fI. 97).

A dois porque, a despeito de o INLEGIS ser categórico ao
afirmar que as consultas técnicas se deram apenas por volta das 14h, não afirmou, em
nenhum momento, que o servidor EZELlNO não estivesse em sua sede já na parte da
manhã (fI. 92)

A três porque os envolvidos (EZELlNO, GUSTAVO E ERLEI)
confirmam que estiveram na manhã e na tarde do dia 07/03/2017 na sede do INLEGIS
(fls. 87, 88 e 95/6).

E, ainda que assim não fosse, todos os compromissos
agendados pelo servidor EZELlNO para o dia 07/03/2017 (solicitação de levantamento
de cursos já realizados por vereadores e servidores e solicitação de orçamento ao
INLEGIS e consulta técnica no TCERS sobre contratos e padronização de marcas),
independente do período do dia, denotam finalidade pública.

Mas não é só.

o servidor EZELlNO, além de comprovar a efetiva realização
de sua agenda do dia 07/03/2017 (fls. 15-6) e o seu agendamento propriamente dito
(fI. 97), apresentou nota fiscal de hotel (fI. 14), em que comprova seu efetivo
deslocamento, de sorte que preenchidos estão os requisitos para concessão de diária
integral

Nesse sentido, aliás, são, novamente, as palavras do TCERS,
a saber:

RELATÓRIO Trata-se do Processo de Contas de Gestão do Senhor Sérgio r
Ovidio Rosa Coradini, Administrador do Executivo do Municipio de Vila Nova
do Sul no exercicio de 2014, Apontadas irregularidades no Relatório de "_
Auditoria (fis. 165 a 175), o Gestor, devidamente intimado, presta
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Esclarecimentos (fls. 182 a 188) e junta documentação comprobatória (fls.
189 a 475). Analisando os respectivos informes, a Supervisão de Instrução de
Contas Municipais - SICM conclui pela permanência dos apontes, com
exceção dos tópicos 1.1.1.1, 1.2.1 e 1.5.1, mantidos parcialmente (fls. 476 a
480). Instado, o Ministério Público de Contas manifesta-se por meio do
Parecer MPC nO 346212016 (fls. 484 a 491), exarado pelo Adjunto de
Procurador Ãngel0 Grabín Borghetli, concluindo, em síntese, pela imposição
de multa, fixação de débito (tópicos 1.1.1.1 e 1.5.1), julgamento pela
regularidade das contas, com ressalvas, do Administrador, determinação para
adequação do Sistema de Controle Interno e recomendação ao atual Gestor
para que "corrija e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos". [...]
a) Irregularidades passíveis de fixação de débito 1.5.1 - Pagamento
de diárias sem a comprovação da efetiva participação no evento.
Sugestão de débito de R$ 18.630,00. Matéria apontada nos processos dos
exercícios de 2012 e 2013 (fls. 172/173). O Administrador alega que "o
Município está desenvolvendo estudos no sentido de adequar a sua
legislação da concessão de diárias" com "exigências mais claras quanto à
comprovação da utilização das mesmas" (fi. 187). Junta os comprovantes não
alcançados à Equipe durante a fiscalização, visando á validação das
despesas apontadas (certificados, atestados, notas fiscais, etc,).
A Supervisão reduz a sugestão de débito de R$ 18.630,00 para R$ 1.880.00
frente á consideração dos certificados juntados pelo Gestor, entendendo que
as certificações demonstram a efetiva participação dos servidores nos
eventos para os quais houve o pagamento de diárias. A supervisão ressalva
que (fi. 479): No entanto, não foi apresentada comprovação relativa aos
empenhos 2932 e 2933, cada um no valor de R$ 310,00 (fls. 135/136). E
entende.se incompleta a comprovação relativa ao empenho 917, no
valor de R$ 1.160,00 (fls. 3291339), uma vez que não foi apresentado o
certificado de participação no evento, ainda que anexada prova de
estadia no local do destino (fI. 331). Portanto, o aponte permanece
parcialmente, com a sugestão de débito reduzida para R$ 1.880,00 (R$
360,00 + R$ 360,00 + R$ 1 160,00). O Parquet, por sua vez, anui ás
considerações da SICM, acrescendo que há ainda deficiéncia de
comprovação de gastos com estadia (inexistência de notas referentes á
hospedagem). Nesses casos(1), entende que deveria ter sido paga
somente meia diária, e não a "diária pousada". Conclui o 6rgão Ministerial
que, além do débito no valor de R$ 1.880,00 demonstrado pela SICM,
também o valor de RS 2.200,00 deve ser ressarcido em decorrência da falia
de comprovação de despesa com hospedagem, opinando pela glosa total de
RS 4.080,00 (R$ 1.880,00 + R$ 2.200,00). No mérito, divergindo
respeitosamente do Parecer do MPC, entendo que os comprovantes
acostados pelo Gestor, muito embora em parte desassistidos de recibos
de hospedagem, devem ser considerados para fins de atestação da
finalidade pública afela às diárias glosadas. Assim, deixo de acatar a
sugestão de débito de R$ 2.200,00 adicional defendida pelo Parque!.
Relativamente ao empenho nO917, no valor de R$ 1.160,00, cujo débito
foi sugerido pela Área Técnica, verifico que, muito embora não tenha
sido apresentado o certificado de participação no evento, há
comprovaçâo de despesas no local de destino: nota fiscal do hotel
nominal ao servidor, com data de entrada e de saída em consonância ao
empenho, além de documentos fiscais que atestam refeições no destino
(Santa Maria) durante toda duração do curso (de 17 a 21-02-2014) (fls.
329/339). [...] 111- Em face do exposto, voto por: a) fixar débito, no valor de
R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), relativamente ao subitem 1.5.1 (parte)
do Relatório de Auditoria, de responsabilidade do Senhor Sérgio Ovidio Rosa
Coradini, Administrador do Executivo Municipal de Vila Nova do Sul no
exercicio de 2014; b) impor multa no valor de R$ 1,000,00 (mil reais) ao
Senhor Sérgio Ovidio Rosa Coradini, nos termos dos artigos 33, inciso VII, e
67 da Lei Estadual nO 11.424/2000 e 135 do Regimento Interno deste
Tribunal, por afronta ás normas constitucionais e legais reguladoras da
gestão administrativa; c) recomendar ao atual Gestor, com fundamento no
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artigo 75, parágrafo 2°, do RITCE, que evite a ocorrência de falhas como as
destacadas neste relatório e volo e implemente medidas corretivas em
relação àquelas passíveis de regularização, especialmente no que diz
respeito aos apontes 1.1.1.1, 1.2.1, 1.5.1 e 2.1, lodos do Relatório de
Auditoria, o que deverá ser considerado em futuro procedimento de
fiscalização; d) julgar regulares, com ressalvas, as contas Senhor Sérgio
Ovidio Rosa Coradini, Administrador do Executivo Municipal de Vila Nova do
Sul no exercicio de 2014, com fundamento no artigo 75, inciso 11,do RITCE: e
e) em sobrevindo o trânsito em julgado e cumpridos os consectários legais e
regimentais, arquivar o expediente (CONTAS DE GESTÃO, n, processo
003182-02,00/14-0. Exercício 2014, Origem: Executivo Municipal de Vila
Nova do Sul. JULGARAM AS CONTAS REGULARES, COM RESSALVAS.
UNÂNIME. Publicado em 26107/2016)
Em conclusão, os compromissos agendados pelo servidor

EZELlNO para o dia 07/03/2017, conjugado com as notas fiscais da cidade de destino
e dos recentes precedentes do TCERS, só reforçam o acerto na aprovação de suas
contas.

Por tais razões, mantenho, na íntegra, a provação das contas
das diárias do servidor EZELlNO MARTINS RAMOS, referentes aos dias 06 a 08 de
março de 2017.

Publique-se.

Sala José Maria Medeiros, em 03 de outubro de 2017.

I .) ) -

TEVÃ~O
SIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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