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DECRETO LEGISLATIVO W003/2016

~\SLATIVO /)
~Dispõe sobre a aprovação das contã's:públicas do Prefeito

V~MuniCiPal Sent:wr.,.-Renato Süss ~rk(e~te!aoexercício do
~ ano de 2013/ '\. /~

!i) ~,O \ C
(;) Art. 10 As contas públicas do Mynicípio de Cafazinho, ~êrenteao

exerêício' de 2013, sob a resp.ônsabilidade do Senhor Renato Süss~,refeito
M't~ltipal,são cpnsideradas-aprovadas, ~omb.aS8Mno-Parecer",F?réviodo~Tr;punal
dé,9.sntas do Estado do RS n° 18.059, dt 28~ulhO de 2015. I ("

palágrafO único. q Parecer,Prévio do Tribunal de ~ontas do Estado
do Rio Grande do Sul mencionado no capul deste artigo faz parte integrante deste
Decreto Legislal'ivo. '..]., ,.,( ~ I I

10E D '1"'" dtdArt,; 2 ~s~~ ecreto-(Legls ~tIVO.entra ei)l vigor na a a e sua
publicação i ..'~ .~f I J

I I
Regislre,~s,ee publique-~e no ~ainel/e"
Publicaçõé~ da Cãmara Municipal..

rl .."-.,,,_._./
í, "I

Sala de Reuniões, em 14,de março de 2016.
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Tribunal de Contas

n 799 I Rubrica

lIB~
,

PARECER N. 18.059

S~,ICiEHii

Processo de Contas de Governo
do Senhor Administrador do
Executivo Municipal de
Carazinho, referente ao exerclcio
de 2013. Falha formal e de
controle interno, Recomendação.
Parecer Favorável.
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'AjPrilflélrá:Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio

Grande do slirreunlda em Sessão Ordinária de 28 de julho de 2015, em
cumprimento. ào disposto nos parágrafos l' e 2' do artigo 31 da
ConslituiÇão"Fedéraie artigo 71 da Constituição Estadual;

'l'~ ";;,~~Jf,r'
• ".t:;;'oCo'1siderando;o. contido no Processo n. 000644-02.00/13-9, de
Contasdé'GQíiêrnâdo'J\dministrador do Executivo Municipal de Carazinho,

.• , I ' . j ,•.'. .-

Senhor ReriatoSOss,:teferente ao exercicio de 2013;
0'0 \.,: o 01,,; o"",~:" lU~t... .~c

o",.;c(llísi~êr'ando;':ó; fato de o Balanço-Geral da Administração
Municipal ,'él'demãisrdo'tum~ntos que integram o referido Processo de

. '.- ~'l!'." I'~---"i'''''''''''''~'.., iContãs )de, Gâverrio',conterem tão somente falha de natureza formal, não
o;tllltp~jl:Jd~~~fán9;tbém ° como de controle interno, decorrente de

, 4,; ,', déliCiI~irelisrtm~~;~~!\l!f' '~umanas da Entidade, devidamente comprovada
•• ,' nos;~a!-~I;t':!\i!.~u, 'globalidade, não compromete as con~s em seu
,,o ~'o,,: ~[1I~i1lõJll;n.:!~p.r;I';e!1l!eJeicomendação no sentido de sua correçao ~ara os

o,. 0o.tt~llrcleios subsequerites .o ,
"'.,.....;~:..~'~~-hJ,.
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Relator
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Tribunal de Contas
fi Rubria.
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Continuação do Parecer n. 18.059

Decide:
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"';'Eri1itii',f'por,fuiianimidade, Parecer Favorável à aprovação das
Contas de,GovElmOdó Administrador do Executivo Municipal de Carazinho,

. 'v~. ,...•.• ' "_ .••.. "••..~' .
correspondel)tesao exerclciq de 2013, gestão do Senhor Renato Süss, em
conformidade com'o'artigo 5° da Resolução TCE n, 414, de 05 de agosto de
1992, recomendandq, "O atual Gestor que evite a ocorrência da
inconformidade7deiStáClidl!,:noRelatório do Voto do Conselheiro-Relator e

C ~J~;~dd~~~!.~Vjd~riCias!try~rtivas e'corretivas, a serem verificadas em futura
, ...• ' !",ae na, I' ' """fl', "" ,; 11')" ".'t • ;};l<l;I., •.ll'l'"

, ,'.Iit'ri' _.,,-i.. , ..... '~í1'J1''''\~)ÜfI'4~.,"- ~iicãml~'!t~rfp ,pre,sente parecer, bem como os autos que
f, ,:;~ ,!,I.~,e'I,~a~~!'1, ~~1Cllll)~WéCmCO procedido, à Câmara MUniCipal de
, _Ver:eadOTi:!S;\;pamos,litísdejulgamento estatuldo no parágrafo 2° do artigo
• 31 â~Cóns~tiJiªtn~~aéraL'
~h i';! ,.!I.c' \.~~. - ..,~
~ -H\., h ~i'~';"- ,~,' , ,{~i.l~./"',Plenário Gaspar Silveira Martins,f "l':,mf~,' '~i;w" 28 de Julhode2015.
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