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RESUMO 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é um órgão de controle externo em 

auxilio ao poder Legislativo, com competências outorgadas pela constituição do Estado e 

disciplinadas por sua lei orgânica, tais como a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 

O julgamento das contas municipais divide-se em três tipos: regulares, regulares com 

ressalvas e irregulares, que neste último caso cabe a responsabilização daqueles que em seus 

atos incorram em prejuízo ao erário. Este artigo buscou avaliar as principais irregularidades 

apontadas por este órgão fiscalizador nos exercícios de 2012 a 2014 nos municípios 

pertencentes a Associação dos municípios do Alto Jacuí - AMAJA/RS. Os dados foram 

coletados através do portal do respectivo Tribunal onde constam os relatórios no período 

mencionado, extraídos de 20 municípios componentes da amostra, por meio de análise de 

conteúdo, através de coleta realizada em dezembro de 2015, uma vez que o Tribunal libera 

conforme recursos impostos após o julgamento. Os principais resultados indicam cerca de 

62% dos municípios com contas regulares com ressalva, 14% como regular e 24% com 

irregulares, a ineficiência do sistema de controle interno, falta de aplicação da legislação 

específica na gestão de recursos humanos, configurando desvios de função, recebimento 

indevido de adicionais de insalubridade e horas extras e descumprimento de aspectos 

normativos sobre licitações (Lei 8666/93), em sua maioria de cunho administrativo e 

financeiro. 

 

Palavra-chave: Controle Externo; Tribunal de Contas; Irregularidades; Julgamento. 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT) 

1 INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna reconhece que os agentes públicos devem ser responsabilizados 

por suas atividades e prestar contas de seus atos aos cidadãos ou instituições especializadas, 

ao passo que gerenciam um patrimônio coletivo, constituindo assim, uma das características 

fundamentais dos sistemas democráticos. 
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Segundo estudo de Slomski (2003), o controle é função essencial na verificação dos 

resultados, pois sua intervenção inibe o abuso de poder, fazendo com que a autoridade 

administrativa paute a sua atuação em defesa do interesse coletivo, mediante a fiscalização 

orientadora, corretiva e até punitiva. É, ainda, indispensável para acompanhar a execução de 

programas de governo e apontar suas falhas e desvios, verificar a correta aplicação das 

normas e princípios adotados e constatar a veracidade das operações realizadas. 

A Constituição de 1988 vem elucidar em seu Art.70 que define que “toda pessoa 

sendo ela física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos” prestarão contas. Neste contexto, é reconhecida a 

importância efetiva dos controles fiscalizadores da “coisa pública”, sendo eles internos 

representados pelos sistemas de controle interno público, e externos ao ente público 

representados por sua vez pelo Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. 

Um dos mecanismos de fiscalização mais evidentes na administração pública nos 

últimos anos, sem sombra de dúvidas, é o controle externo. Com o avanço dos escândalos 

fraudulentos envolvendo agentes públicos na esfera federal, como também, o apontamento 

das famosas “pedaladas fiscais”, bem como, nos municípios, a crescente divulgação das 

punições financeiras aplicadas aos gestores públicos. 

Vê-se neste cenário a necessidade de conhecer a singularidade do trabalho dos 

Tribunais de Contas do RS, influente órgão fiscalizador dos atos públicos, que tem como 

missão exercer o controle externo através da fiscalização da gestão dos recursos do Estado e 

dos municípios, em conformidade com os princípios que regem a administração pública, 

tendo em vista a plena satisfação da sociedade, baseado em valores como: efetividade, 

independência, transparência e profissionalismo (TCE/RS, 2014). 

Dentro deste contexto, o problema que envolve esta pesquisa é: Quais são as 

irregularidades, no período de 2012 a 2014, apontadas pelo Tribunal de Contas nos relatórios 

de gestão dos municípios da AMAJA/RS? Com isso, este artigo objetiva avaliar quais são as 

irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do RS nos municípios pertencentes a 

AMAJA/RS, tema que se está em evidência visto os acontecimentos de escândalos de 

corrupção e a crise política que se encontra o país.  

 Justifica-se essa abordagem pela elaboração de um panorama que contribua para 

relatar as características e os mecanismos de atuação do Tribunal de Contas do RS, 

considerando as irregularidades apontadas nas auditorias, tomando como base as normas e leis 

que influenciam significativamente na gestão municipal, bem como na ocorrência de 

infrações aos ordenamentos instituídos aplicáveis às administrações públicas e as respectivas 

penalidades aplicadas pelo Tribunal de Contas a que estão sujeitos os gestores municipais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

No referencial são apresentados conceitos básicos sobre o tema escolhido e que foram 

utilizados para melhor compreensão e atendimento do problema de pesquisa estabelecido. 

 

2.1 A atuação do controle externo e o Tribunal de Contas no RS 

Na fiscalização externa da administração pública encontra-se o controle externo, órgão 

responsável pelas auditorias dos atos incidentes nessa esfera de governo. Na concepção de 

Corbari e Macedo (2011) a independência e a imparcialidade são características para um 

controle eficiente e, que muitas vezes, só é alcançado quando uma instituição independente e 

autônoma o executa.  

A abordagem de Fernandes (2005) definia que o sistema de controle externo como o 

conjunto de ações de controle desenvolvidas por uma estrutura organizacional, com 

procedimentos, atividades e recursos próprios, não integrados na estrutura controlada, visando 
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fiscalização, verificação e correção de atos. 

 Já para Oliveira (2010), no contexto do setor público, o controle externo é exercido 

diretamente pela sociedade, acompanhando obras e serviços, e indiretamente pela promotoria 

pública ou pelo poder legislativo. Complementando, o mesmo autor coloca ainda que do 

ponto de vista da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, esta será exercida pelo 

Congresso Nacional, sendo que a União, terá como órgão auxiliar o Tribunal de Contas da 

União e, nos estados, distrito federal e municípios, o órgão auxiliar é formado pelos 

respectivos Tribunais de Contas em cada Estado. 

Na mesma linha de pensamento, Meirelles (2007) complementa que o controle externo 

do poder executivo, no país, é exercido pelo poder Legislativo, que tem o objetivo de 

comprovar a probidade na administração de bens e recursos públicos, ou seja, fiscaliza-se a 

arrecadação, a guarda, a aplicação de tais recursos e a conservação do patrimônio. 

Cabe salientar ainda que na visão de Castro (2013), os Tribunais de Contas são 

instituições importantes e fundamentais no processo de sustentação da democracia agindo na 

defesa da boa e regular aplicação dos recursos públicos tendo também como membros 

auxiliares os controles internos municipais. 

      Já na abordagem de Corbari e Macedo (2011), a Constituição de 1988 instituiu o 

controle externo como função do Tribunal de Contas em auxilio ao poder Legislativo, órgão 

nascido na Europa Central no sec. XVIII. Para os autores, os Tribunais de Conta são órgãos 

independentes e autônomos e estão sujeitos, exclusivamente, a lei, e não a ordens de 

instituições políticas. 

Historicamente, no Brasil, os Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) configuram-se 

como órgão de controle técnico das finanças públicas, desempenhando, enquanto tal, papel de 

relevância no controle externo da administração pública. Esse papel foi reafirmado e 

reforçado pela Constituição Federal de 1988, que lhes conferiu funções de ouvidoria e de 

auditorias, bem como de fiscalizações e avaliações operacionais de políticas governamentais. 

No desempenho de suas atribuições, os TCEs vêm introduzindo aprimoramento nos 

instrumentos que adotam, englobando tanto suas atribuições clássicas de controle de 

regularidade quanto suas funções mais recentes de controle operacional ou de resultados 

(Quintão & Carneiro, 2015). 

  Segundo a Resolução n.º 1028/2015 do Tribunal de Contas/RS, este é um órgão de 

controle externo com sede na capital do Estado, jurisdição própria e privativa em todo o 

território estadual, tendo suas competências outorgadas pela Constituição Rio-Grandense e 

disciplinadas por sua Lei Orgânica. 

Segundo estudo de Quintão e Carneiro (2015) dentre outras atribuições, compete ao 

Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados mediante 

convênio, acordo, ajuste ou instrumentos congêneres, e impor aos responsáveis, em caso de 

ilegalidade da despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. Isto se aplica, 

em particular, às transferências voluntárias de recursos feitas pela União ou pelos estados para 

os municípios e as entidades sem fins lucrativos. No exercício dessa função fiscalizatória, um 

dos mecanismos utilizados pelos TCEs com o objetivo de resguardar o erário e 

responsabilizar os agentes malversadores de recursos públicos é a denominada tomada de 

contas especial. 

 Tem se então, de acordo com a Resolução 1058/2015 na composição do Tribunal além 

do Ministério Público de Contas, ao qual compete promover a defesa da ordem jurídica 

através do Tribunal Pleno, as Câmaras e as Câmaras Especiais; os Conselheiros; os Auditores 

Substitutos de Conselheiro; a Presidência; a Vice-Presidência e a Segunda Vice-Presidência; a 

Corregedoria-Geral; a Ouvidoria; a Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, 

bem como o Corpo Técnico e os Serviços Auxiliares. 
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Segundo Corbari e Macedo (2011) cabe ao controle externo a fiscalização sob os 

aspectos da legalidade, da legitimidade e da economicidade como se fossem os princípios que 

dão suporte aos tipos de monitoramento. A legalidade se refere à observação aos dispositivos 

legais, a legitimidade diz respeito ao atendimento ao bem comum, a economicidade, por sua 

vez, reporta se a minimização dos custos. 

   Referente ao exposto no art. 34, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (2014) sua 

jurisdição abrange: todos os responsáveis, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiro, bens e valores 

públicos pelos quais respondam o Estado ou quaisquer dos Municípios que o compõem. 

Também cabe ao Tribunal de Contas, responsabilizar aqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte danos ao erário; aos responsáveis pela 

aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a Município, mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, os herdeiros e sucessores das pessoas que 

devam responder.  

Dentre as competências do Tribunal de Contas elencadas na Resolução 1028/2015 

cabe salientar: emitir parecer prévio sobre as contas do Governador do Estado e dos Prefeitos 

Municipais, realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional, patrimonial e de gestão ambiental, e avaliar a eficiência e eficácia dos sistemas 

de controle interno dos órgãos e entidades fiscalizados.  

Em se tratando das contas anuais do Governador ou prefeitos municipais, o Tribunal 

de Contas emite parecer prévio favorável ou desfavorável a sua aprovação, sendo esse 

parecer, posteriormente, encaminhado ao respectivo Poder Legislativo, a quem cabe a decisão 

final sobre a sua manutenção ou não. Convém destacar que este parecer prévio só deixará de 

prevalecer por decisão de dois terços dos membros da câmara municipal (TCE/RS, 2014). 

As referidas orientações sugerem ainda, que quanto ao julgamento das contas dos 

administradores, em que se incluem as contas de gestão dos presidentes das câmaras 

municipais, o Tribunal poderá decidir pela sua regularidade, regularidade com ressalvas ou 

irregularidades. Quando julgadas irregulares em decisão definitiva será dado conhecimento do 

processo a Procuradoria-Geral de Justiça, para os fins legais, e ao Ministério Público 

Eleitoral. 

 

2.2 As auditorias e inspeções realizadas pelo TCE segundo as normatizações  

Embora o conceito de auditoria não seja estático, e venha evoluindo ao decorrer do 

tempo é cabível a delimitação do tema, para Castro (2013) auditoria é uma atividade de 

assessoramento com a finalidade de garantir que os controles fossem adequados, corretamente 

executados as informações geradas fidedignas espelhando a realidade da entidade. 

As auditorias de regularidade e operacional contemplam a vasta atuação do Tribunal. 

Auditoria de regularidade é o exame das contas governamentais, das operações e dos sistemas 

financeiros, do cumprimento das disposições legais e regulamentares dos sistemas de controle 

interno, da probidade e da correção das decisões administrativas adotadas pelo ente (TCE/RS, 

2014). 

 As mesmas orientações determinam ainda que a Auditoria operacional acompanhe e 

avalie a ação governamental compreendendo o exame de funções e subfunções, 

implementação de programas, projetos serviços e sistemas. Abrange, além dos aspectos 

operacionais propriamente ditos, a avaliação de programas governamentais e todos os 

aspectos ao que se denomina “otimização de recursos”. 

Também pode se destacar as inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas em 

Extraordinárias (contas já julgadas, determinada pelo Tribunal pleno) e inspeções Especiais 

determinadas pelo presidente, quando as contas não possuem julgamento (TCE/RS, 2014). 
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Além do já exposto, o Art. 46 da Lei Orgânica do TC/RS (2016) determina que os atos 

que importarem em danos ao erário, ocasionados por ação ou omissão dos administradores ou 

por agentes subordinados a estes, serão objeto de impugnação para constituírem tomadas de 

contas especiais. 

A Constituição Federal (1988) em seu Art. 37 determina os princípios que serão 

norteadores da gestão pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

De acordo com estudo de Slomski (2003) dentre esses princípios os mais importantes 

são, sem dúvida, o da legalidade que busca a verificação da obediência dos atos 

administrativos aos mandamentos preconizados em lei e o da legitimidade que, por sua vez, 

afere a regularidade do ato, tratando-se tais sujeições de fundamento do Estado Democrático 

de Direito. 

Com isso, Quintão e Carneiro (2015) ressaltam que no histórico administrativo 

brasileiro de controle, ocorreram três picos nos ajustes legais, a saber: o Decreto-Lei nº 200, 

de 25/02/1967, ainda em vigor, que classifica o controle como um dos princípios 

fundamentais da administração pública; a Constituição Federal/1988, em seu artigo 70 a 75, 

tratam de controle e, também, a Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, Lei Complementar nº 

101/2000, que além de tratar de controle, trouxe referência à transparência como algo a ser 

buscado pela divulgação de relatórios de fiscalização.  

  

2.3 Os sistemas de inspeção, as opiniões de auditoria e as penalidades aplicadas pelo 

Tribunal de Contas/RS 

 De acordo com Corbari e Macedo (2011) a prestação de contas, feita anualmente 

chamada de contas anuais é um documento feito pelo chefe do executivo ao Tribunal de 

Contas, relatório contendo os demonstrativos contábeis, financeiros e orçamentários e ainda o 

relatório de gestão indicando o cumprimento das metas fiscais e financeiras, bem como outras 

informações a respeito da gestão. 

Nesta perspectiva a Resolução n. 1028/2015 estabelece que os atos que importarem 

danos ao erário ou ao meio ambiente constituirão tomada de contas especial, a ser instaurada 

por determinação do órgão julgador, ou, ainda, de ofício. A instauração do processo de 

tomada de contas especial será precedida de ampla apuração dos fatos ou omissões que 

resultarem em prejuízo ao erário, por meio da realização de auditoria, sindicância, inquérito, 

processo administrativo ou disciplinar, objetivando, a identificação dos responsáveis e a 

quantificação do prejuízo. 

 A supracitada resolução complementa que sendo insuficientes os elementos coligidos 

na tomada de contas especial instaurada pelo administrador ou pelo responsável pelo sistema 

de controle interno, poderá o órgão julgador determinar a apuração complementar dos fatos, a 

ser realizada pelo corpo técnico do Tribunal de Contas, observando-se, no que couberem os 

procedimentos relativos à inspeção especial ou extraordinária.  

As contas de gestão serão julgadas segundo a Resolução 1028/2015 como: regulares 

com ressalvas, quando houver falhas formais ou irregulares. A legislação determina ainda que 

nas hipóteses de julgamento das contas por contas regulares com ressalvas ou irregulares, a 

decisão poderá compreender, além da fixação de multa e débito, a determinação para a adoção 

de medidas corretivas e recomendações. 

Sobre o mesmo assunto, Silva (2014) expõe que as prestações de contas são analisadas 

sob os aspectos dos princípios da administração pública, após são julgadas regulares (a conta 

expressa, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a 

legitimidade), regulares com ressalvas (existência de impropriedades ou falhas de natureza 

formal de que não resultem danos ao erário), irregulares (omissão, prática de ato de gestão 
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ilegal) ou iliquidáveis (caso fortuito ou força maior tornar materialmente impossível o 

julgamento de mérito).  

 No julgamento desses processos são respeitados o contraditório e o direito à ampla 

defesa dos responsáveis. Assim, o Tribunal, diante de irregularidades detectadas em suas 

análises, determina a realização de diligência, audiência prévia ou citação dos interessados, 

que, não as atendendo, são considerados revéis e como tal julgados (Silva, 2014). 

É sabido que o Tribunal realiza trabalho que instiga o aparecimento de erros e 

possíveis fraudes, neste sentido há a determinação de um planejamento que abrange: 

determinar, a qualquer momento, remessa de peças ao Ministério Público e às demais 

autoridades competentes, quando houver fundados indícios de ilícito penal e de atos de 

improbidade administrativa, aplicar multas e determinar ressarcimentos ao erário. Em caso de 

irregularidades ou ilegalidades, processar, julgar e aplicar a multa referente à infração 

administrativa prevista no Art. 5º da Lei Federal n. 10.028/2000, e assinar prazo para que o 

responsável pelo órgão ou pela entidade adote as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei (Quintão & Carneiro, 2015). 

Segundo Art. 67 da Lei orgânica do Tribunal de Contas do RS (2014) as infrações às 

leis e regulamentos relativos à administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial sujeitarão seus autores à multa de valor não superior a R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), independentemente das sanções disciplinares aplicáveis. Na hipótese da não 

efetivação do recolhimento previsto neste artigo e não havendo a interposição de recurso, o 

Tribunal de Contas, sem prejuízo da adoção de outras providências, emitirá o respectivo título 

executivo e o encaminhará à autoridade competente com vista à sua cobrança. 

Ainda, sob o que trata a normatização no que se refere às decisões das Câmaras e do 

Tribunal Pleno que imputarem débito e/ou multa, as quais terão eficácia de título executivo, 

serão intimados os sujeitos da ação para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolherem a 

importância correspondente, corrigida monetariamente e, no caso de débito, acrescida de juros 

de mora. 

 

3 METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos e as finalidades deste artigo, foi utilizada a pesquisa descritiva 

e documental, pois segundo Diehl e Paim (2002), decorrem do intuito de buscar através dos 

relatórios de auditoria entender como se dão os pareceres dos auditores sobre o tema abordado. 

A população de estudo é formada por municípios componentes da AMAJA/RS, sendo 

eles: Almirante Tamandaré do Sul, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Carazinho, 

Colorado, Coqueiros do Sul, Cruz Alta, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Lagoa dos Três Cantos, 

Não-Me-Toque, Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Santa Bárbara do 

Sul, Santo Antônio do Planalto, Selbach, Tapera, Victor Graeff e Espumoso. 

Os dados foram coletados em dezembro/2015 através do portal do Tribunal de 

Contas/RS no qual se obteve os relatórios de apreciação da gestão municipal no período de 

2012 a 2014. Após a coleta realizou-se uma análise de conteúdo, nas referidas gestões, com 

objetivo de elencar quais são as irregularidades apontadas, nesses municípios, pelo controle 

externo. Os resultados foram apresentados através de quadros e tabelas. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), a técnica análise de conteúdo tem a 

finalidade de descrever, sistematicamente, o conteúdo das comunicações. A análise de 

conteúdo foi acrescida de mais uma característica, ou seja, o desenvolvimento de técnicas 

quantitativas, para responder aos objetivos do estudo. 

Em relação ao período do estudo é importante ressaltar que os relatórios do ano de 

2015 ainda não haviam sido disponibilizados nem mesmo aos gestores públicos, que ao 

receberem poderão discutir juridicamente o conteúdo dos relatórios de gestão, sendo liberados 
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para consulta somente após finalizado o processo de discussão.  

Salienta-se que foi possível obter apenas 53 % dos relatórios de gestão dos exercícios 

de 2012 e 2013, e outros três relatórios relativos ao ano calendário de 2014, pois aqueles que 

estavam sendo julgados não puderam compor o estudo. Com isso, os relatórios disponíveis 

não compreendiam os mesmos municípios nos três anos, limitando a possibilidade de 

comparação entre os mesmos. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com Iser (2008) a AMAJA iniciou suas atividades em 10 de outubro de 

1978, fundada como entidade jurídica de direito privado de natureza civil sem fins lucrativos, 

tendo como sede e foro o município de Ibirubá/RS. Essa associação nasceu com o intuito de 

ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos municípios, 

prestando-lhes assistência técnica relacionada às atividades de suas prefeituras. 

Outra intenção da AMAJA é promover uma cooperação intermunicipal de inter-

governantes. Os referidos municípios são auditados pelo Tribunal de Contas/RS sendo as 

regionais de Passo-Fundo e Santo Ângelo que atendem a região. 

 

4.1 Relatórios emitidos no período de 2012 e 2013 

  Os relatórios de gestão são importantes instrumentos para o administrador público e 

também para seus servidores, ao passo que eles têm caráter não somente punitivo, mas 

também, instrutivo orientando através dos princípios basilares da administração municipal 

qual a forma legal para a execução de seus atos. 

No Quadro 1, se apresenta um resumo dos relatórios do período analisado: 

Quadro 1: Tipos de relatórios emitidos 2012 e 2013 

Municípios Pareceres em 2012 Pareceres em 2013 

Almirante Tamandaré do Sul Irregular Indisponível 

Boa Vista do Cadeado Indisponível  Regular 

Boa Vista do Incra  Regular com ressalva Indisponível 

 Carazinho Indisponível  Irregular 

 Coqueiros do Sul  Regular com ressalva Indisponível 

 Colorado Indisponível Irregular 

 Cruz Alta Indisponível Indisponível 

 Espumoso Indisponível Irregular 

 Fortaleza dos Valos  Regular Indisponível 

 Ibirubá Regular com ressalva  Regular com ressalva 

 Quinze de Novembro Regular com ressalva Indisponível 

 Lagoa dos Três Cantos Indisponível  Regular com ressalva 

 Não me Toque  Regular com ressalva Indisponível 

 Saldanha Marinho Regular com ressalva Indisponível 

 Santa Bárbara do Sul  Regular com ressalva Indisponível 

 Santo Antônio do Planalto Indisponível  Regular com ressalva 

 Selbach  Regular com ressalva Indisponível 

 Salto do Jacuí Irregular Indisponível 

 Tapera  Regular com ressalva Regular com ressalva 

 Vitor Graeff  Regular Indisponível 

Fonte: Relatórios do TCE (2012 e 2013) 
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 Pelo Quadro 1, verifica-se que no ano de 2012, dos vinte munícipios pesquisados, 

estavam disponíveis apenas treze relatórios de auditoria do Tribunal de Contas, o que perfaz 

somente 65% da amostra pesquisada. No ano de 2013, o número de relatórios disponível é 

ainda menor, com apenas oito relatórios, ou seja, cerca de 40% dos municípios pesquisados. 

Em 2012, da amostra disponível de treze relatórios de gestão, verificou-se que nove 

deles incidindo 70% deles tiveram julgamento da gestão como regular com ressalva, já em 

outros 15% perfazendo dois munícipios apresentaram julgamento de contas como irregular, 

por fim, outros 15% em dois municípios tiveram julgamento como regular.  

Em 2013, dos oito relatórios disponíveis, observou-se que em quatro relatórios os 

municípios tiveram suas contas julgadas regulares com ressalvas, três munícipios com 

julgamento por contas irregulares e apenas um município teve sua gestão regular. É 

importante destacar que o munícipio de Carazinho, neste mesmo ano obteve relatório irregular 

e no ano anterior, em 2012, consta como indisponível. 

Ao considerar os vinte e um relatórios de gestão avaliados, percebeu-se referente ao 

julgamento de suas contas que 62% dos municípios tiveram sua gestão julgada regular com 

ressalvas, outros 24% irregulares e 14% regulares. Isso representa mais da metade da amostra 

possui impropriedades ou falhas de natureza formal que não resultam danos ao erário. 

Em 24% dos relatórios, que compreendem cinco municípios, possuem omissão e 

prática de ato de gestão ilegal. Em 14% dos municípios que apresentaram pareceres regulares, 

encontrou-se atendimento aos preceitos e legislações pertinentes, bem como a apresentação de 

seus demonstrativos contábeis, acrescentando ainda que os atos e ações foram realizados 

dentro da legalidade e da legitimidade requeridas conforme legislação.  

 

4.2   Irregularidades que motivaram os relatórios com ressalvas de 2012 

No que se refere a avaliação das contas de gestão dos entes públicos em estudo, pode-

se constatar como demonstra o Quadro 2 que as principais irregularidades que ensejaram no 

julgamento de suas contas, foram as seguintes: 

 

Quadro 2: Irregularidades apontadas nos relatórios de 2012 
Munícipios Irregularidades apontadas 

Almirante 

Tamandaré 

do Sul 

• Contratação sem licitação e com ausência de liquidação da despesa; 

• Furto de caminhão sem conclusões em sindicância; 

• Pagamento de horas extras para servidor, em dias e horários que colidem com sua 

jornada normal; 

Boa Vista do 

Incra  
• Instituição de gratificação por decreto; 

• Servidores comissionados com atividades rotineiras típicas de cargos efetivos; 

• Contratação de agência de eventos sem licitação; 

• Taxa administrativa onerosa cobrada pelo CIEE para intermediação de serviços de 

estágio; 

• Atraso na escrituração de valores movimentados pela tesouraria; 

• Sistema de informações sobre as obras públicas-SISCOP com atraso; 

Coqueiros do 

Sul 
• Sobre preço na execução de tabuleiros de concreto armado; 

• Falhas no Sistema de Controle Interno; 

• Diferenças entre os valores contratados e pagos de coleta de resíduos, sem demonstrativo 

da coleta excedente; 

Ibirubá •  Falta de regulamentação da promoção por escolaridade; 

•  Desvio de função dos cargos de pedreiro e operário; 

•  Ausência de segregação de funções e de dedicação exclusiva da Central de Controle 

Interno; 

• Contrato de empresa realizado de forma direta e sem respaldo nas hipóteses de dispensa 

e inexigibilidade de licitação;  
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• Não indicação de fiscais em contratos; 

Fortaleza dos 

Valos 
• Deficiência do Sistema de Controle Interno; 

• Sistema de informações sobre as obras públicas-SISCOP com atraso; 

• Remessa da Base da Legislação Municipal com atraso; 

Quinze de 

Novembro 
• Irregularidade nas informações da Base da Legislação Municipal; 

• Irregularidade nas   informações do SISCOP; 

• Deficiência na estrutura do Controle Interno; 

• Atuação fiscalizatória do setor tributário deficiente; 

Não-me-

Toque 
• Precariedade legal no embasamento de pagamento de diárias; 

• Não possui departamento ou setor de informática estruturado; 

• Atraso na entrega da reforma do ginásio Poliesportivo; 

• Atraso na entrega de obras PAC 2; 

• Realização de processo licitatório que restringia o caráter competitivo, devido a 

delimitações desnecessárias no objeto da licitação; 

• Ausência de licitação para manutenção de parque de máquinas; 

Santa 

Bárbara do 

Sul 

• Irregularidade no pagamento de horas extras; 

• Cargos em comissão em desacordo com a Constituição; 

• Ausência de registro contábil de estoques; 

• Existência de vales e adiantamentos na tesouraria; 

• Realização das conciliações bancárias em atraso; 

• Manutenção de elevado valor em espécie na tesouraria; 

• Manutenção em contas de bancos não oficiais; 

• Remessa da Base da Legislação Municipal com atraso; 

• Retenção parcial de ISSQN em pagamentos realizados a empresas prestadora de serviços 

de transporte escolar; 

• Não recolhimento de contribuições previdenciárias patronais e de serviços ao Regime 

Próprio de Previdência; 

Saldanha 

Marinho 
• Remessa da Base da Legislação Municipal com atraso; 

• Deficiência do Sistema de Controle Interno; 

•  Ausência de controle na execução de serviços de máquinas; 

Salto do 

Jacuí 
• Servidores nomeados para cargos em comissão, cujas atribuições não se coadunam com 

direção, chefia e assessoramento; 

• Servidores em desvio de função; 

• A prestação de horas extras, pelos servidores, não foi precedida de autorização da 

autoridade competente; 

• Não realização de Inventário de bens móveis e bens imóveis desde o exercício de 2010; 

• Contratação de prestadora de serviços de saúde, de forma direta, sem procedimento 

licitatório; 

Selbach • Remessas do SISCOP com atraso; 

• Dispensa de controle de frequência a servidores detentores de cargo em comissão; 

• Ausência de regulamentação ao recebimento de adicionais de insalubridade e 

periculosidade; 

• Ausência de controle sobre as horas extras; 

•  Desvio de função; 

• Patamar de horas extras exorbitante; 

• Servidores em desvio de função recebendo horas extras; 

• Ineficiência de legislação definidora de atividades insalubre e perigosas; 

• Pagamento de insalubridade superior ao estabelecido em lei; 

• Contratação e renovação de seguros de veículos sem licitação; 

• Não atendimento ao princípio contábil da competência em registros financeiros; 

• Falta de compilação do Código Tributário Municipal; 

• Ineficiência do Sistema de Controle Interno; 
Tapera • Sistema de informações sobre as obras públicas-SISCOP com atraso; 

• Contratação de empresa para intermediação de verbas nas esferas estadual e federal; 

• Deficiência no Sistema de Controle Interno; 
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Victor Graeff 

•  Pagamento de diárias sem finalidade pública; 

• Pagamento de insalubridade sem expedição de portaria; 

• Pagamento de insalubridade após readaptação sem laudo técnico; 

• Defasagem na avaliação de estágio probatório; 

• Pagamento de horas extras para servidor em desvio de função; 

• Não atendimento de requisição de documentos para equipe de auditores; 

• Inexistência de compilação de legislação tributária; 

• Ineficiência de cobrança de serviços de máquina para particulares; 

• Deficiência para cobrança de Dívida Ativa; 

• Morosidade na cobrança de da certidão de título executivo; 

• Atuação deficiente do Sistema de Controle Interno; 

• Contratação de empresas sem o devido processo licitatório; 

• Relatividade a serviços de contabilidade, consultoria e assistência técnica; 

•  Remessa da Base da Legislação Municipal com atraso; 

Fonte: Pesquisa nos relatórios TCE 

 

Conforme as irregularidades elencadas no Quadro 2, verificou-se que muitos dos 

municípios da amostra tiveram apontamentos no exercício de 2012 no que se refere as 

deficiências do sistema de controle interno, sendo que essa ocorrência apareceu nos relatórios 

de 60% dos munícipios pesquisados, o que denota que ainda há muito o que avançar nesse 

requisito essencial criado em 2001, pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Outro apontamento recorrente observado, presente em 54% dos municípios, foi 

referente a deficiências nos processos licitatórios, fato que sempre é ressaltado e frequente nos 

apontamentos do TCE. 

Entretanto, um fator que chamou atenção neste estudo, foram as irregularidades 

cometidas na gestão de pessoal (recursos humanos), onde se observa que em 

aproximadamente 38% dos municípios foi constatado pagamento irregular de horas extras, em 

20% também ocorreram pagamentos indevidos de adicionais de insalubridade, periculosidade 

baseando-se nos apontamentos realizados pelo Tribunal. 

Por fim, em 54% dos relatórios, os apontamentos são de falha na gestão nos sistemas 

informatizados, principalmente do sistema da base da legislação municipal e no sistema de 

obras públicas. 

 

4.3 Irregularidades que motivaram os relatórios de 2013 

No que refere às contas de gestão deste período, pode se constatar como demonstra o 

Quadro 3 que as principais irregularidades presentes no julgamento de suas contas, foram: 
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Quadro 3: Irregularidades apontadas nos relatórios de 2013 
Munícipio Irregularidades Apontadas 

Boa Vista do 

Cadeado 
• Sistema de informações sobre as obras públicas-SISCOP com atraso; 

• Remessa da Base da Legislação Municipal com atraso.  

Carazinho 

 
• Deficiências do Sistema de Controle Interno; 

• Alteração de horário através de ato impróprio; 

• Pagamento impróprio de vale alimentação a funcionários inativos; 

• Contratações irregulares mantidas; 

• Pagamento irregulares de adicional de insalubridade; 

• Irregularidade no cadastro do bolsa família; 

• Deficiência nos contratos celebrados com o Hospital de Caridade; 

• Locação de maquinas sem a devida observância a vantagem para a administração 

pública; 

• Não observância ao cadastro de empresas inidôneas; 

• Não cobrança de multas contratuais.  

Colorado •  Remuneração mensal de médicos superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal; 

• Criação de cargos em comissão em desvio de finalidade; 

• Pagamento de horas extras com utilização de percentual de acréscimo indevido 

(100% ao invés de 50%); 

• Duplicidade de despesa. Contratação de escritório de advocacia, sem licitação 

quando já existia no quadro funcional servidora comissionada no cargo de 

Consultoria Jurídica; 

• Deficiências do Sistema de Controle Interno; 

• Contratação de empresa para intermediação de verbas públicas.  
Espumoso • Ausência de finalidade no pagamento de diárias; 

• Pagamento de horas extras sem registro de ponto; 

• Desvio de finalidade da criação de cargos em comissão; 

• Falta de processo seletivo para recrutamento de estagiários; 

Ibirubá 

 
• Desvios de função; 

• Servidores em desvio de função realizando horas extras com habitualidade; 

• Ineficiência de leis definidoras das atividades insalubres e perigosas; 

• Pagamento de insalubridade em percentual superior ao definido em lei; 

• Contratação e renovação de seguros de veículos sem licitação; 

• Os valores disponíveis nas contas financeiras não foram aplicados; 

• Falta de compilação do código tributário municipal; 

• Deficiência no Sistema de Controle Interno. 

Lagoa dos 

três Cantos 
• Contratação considerada desnecessária de assuntos jurídicos; 

• Infringência ao limite máximo estipulado na lei 8666/93 de 60 meses para 

contratações.  

Santo 

Antônio do 

Planalto 

 

 

• Inadequação na criação de cargo comissionado; 

• Servidores em gozo de auxílio doença a mais de 5 anos; 

• Contratação irregular de serviços de engenharia; 

• Indevida transferência de poder de polícia para particular; 

• Inexistência do cargo de fiscal ambiental; 

• Desnecessária contratação de serviços para captação de recursos federais; 

• Terceirização de atividades típicas do estado; 

• Deficiência no Sistema de Controle Interno; 

• Falta de confiabilidade das informações oriundas do sistema informatizado do RPPS.  

Tapera • Instituição de benefícios a iniciativa privada sem a exigência de contrapartida e 

prejuízo ao interesse público; 

• Desvio de finalidade de cargos comissionados; 

• Deficiência na liquidação de despesas de hora máquina; 

•  Contratação de empresa para intermediar a obtenção de verbas públicas junto a 

outras esferas governamentais.  

Fonte: Pesquisa nos relatórios TCE 
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No Quadro 3 elencou-se síntese abstraída dos relatórios dos municípios onde constam 

irregularidades apontadas no exercício de 2013, é importante ressaltar que novamente com um 

elevado percentual, de cerca de 71% dos munícipios foi relativo a gestão e processos com o 

pessoal, principalmente em relação aos servidores em desvio de função e de contratações 

indevidas, configurando burla aos concursos públicos. Também constam irregularidades no 

pagamento de insalubridade em 29 % dos casos. 

A ineficiência do sistema de controle interno estava presente em 57% dos relatórios do 

TCE nos municípios pesquisados. A deficiência na aplicação da lei 8666/93 que trata sobre a 

execução dos processos licitatórios, também aparece em 43 % dos casos, sendo estes que 

influenciaram no julgamento dos atos do gestor público de forma desfavorável. 

 

4.4 Irregularidades entre os exercícios de 2012 e 2013 nos municípios da AMAJA/RS 
No que se refere as irregularidades encontradas nos municípios da AMAJA, observa-

se o constante no Quadro 4: 

 

Quadro 4: Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas nos Municípios da AMAJA 
Irregularidades Infringência Legal % de Municípios 

Irregularidade na remessa da Base da Legislação 

Municipal 

- Resolução TCE/RS 843/2009 

- Ins. Nor. TCE/RS nº 12/2009 

 30% 

Burla ao Concurso Público - CF 88 (Art.37)  25% 

Irregularidade do SISCOP - Resolução TCE/RS 612/2002 

- Ins. Nor. TCE/RS nº 23/2004 

 30% 

Deficiência do Sistema de Controle Interno Municipal - Resolução TCE/RS 936/2012  

- CF 88 

- Lei Federal 4320/64 

60% 

Desvios de Função - Estatuto dos Servidores 

- CF 88 

20% 

Irregularidade no pagamento de Insalubridade - Estatuto dos Servidores 

- Portarias reguladora 

15% 

Irregularidade no pagamento de horas extras - CF 88 (Art.37 e 70)  25% 

Deficiências nos processos licitatórios - Lei 8666/93 

- CF 88 

48% 

Fonte: Tribunal de Contas RS (2016) 
 

Em relação ao exposto no Quadro 4, pode-se destacar quais são as principais 

irregularidades apontadas pelo órgão fiscalizador externo, as quais são das mais variadas áreas, 

sendo elas: contábil, tributária, humana e de gestão. 

No que se refere a alimentação de sistemas determinados pelo Tribunal de Contas para 

acompanhamento dos atos municipais, como a Base da Legislação Municipal regulamentada 

pela Resolução TCE/RS nº 843/2009  e pela Instrução Normativa  nº 12/2009, as quais 

determinam a alimentação das leis municipais que  servem de consulta para os jurisdicionados 

no portal do Tribunal, bem como prazos trimestrais que devem ser seguidos pelo responsável 

pela disponibilização da mesma sendo o seu não cumprimento passível de multa, aparece em 

31% da amostra, apontada pelo TCE.  

Quanto ao sistema SISCOP, que se refere a manutenção das informações relativas a 

obras públicas, regulamentado pela resolução do Tribunal de Contas nº 612/2002, 

apresentando irregularidades em 30% dos municípios pesquisados. No que se refere a esses 

pontos, há uma comprovada deficiência dos responsáveis municipais na implementação eficaz 

destes mecanismos, não sendo objeto de prejuízo ao erário e sim problemas de gestão 

informacional acerca da condução dos procedimentos das obras públicas. 
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Uma das grandes infringências cometidas pela administração pública observada, diz 

respeito a gestão de seus recursos humanos, isto porque a Constituição Federal/88 em seu Art. 

37 determina que a investidura de funcionários efetivos para a realização dos atos públicos se 

dê através de concursos. Entretanto, verificou-se a infringência deste aspecto federal, como 

também a aspectos legais municipais, pois 25% dos municípios vem investindo em cargos 

comissionados em atividades de caráter efetivo, o que configura burla aos concursos públicos.  

No que se refere a recursos humanos, em 20% dos municípios, o Tribunal orientou 

sobre os desvios de função ensejando a falta de qualidade na prestação dos serviços. Outra 

irregularidade constada foi a realização e o pagamento de horas extras em patamares 

exorbitantes que infringem ao princípio da razoabilidade, ao passo que essas horas são 

acrescidas de no mínimo um adicional de 50% da hora normal, esse aponte infringe o que 

determina a Constituição Federal/88. 

Também vem ocorrendo pagamento de adicionais sobre insalubridade, ferindo o 

princípio da legalidade, das instruções legais municipais e suas respectivas portarias, fato que 

ocorre em 15% dos municípios avaliados, nos quais há pagamentos em índices superiores ao 

que determina a lei. 

O sistema de controle interno municipal regulamentado pela resolução do Tribunal nº 

936/2012 também é alvo de grandes apontes do Tribunal, em cerca de 60% da amostra ao 

passo que os servidores que desempenham suas atividades neste setor não têm atividade 

exclusiva, tampouco independência e eficiência na realização de suas tarefas, dificultando 

com isso a missão institucional do Tribunal. 

O controle interno municipal, deveria servir como instrumento de suporte ao trabalho 

do Tribunal de Contas do RS. Nos relatórios foi detectado também o pagamento de 

gratificação aos membros do controle interno, através de decreto e não instituído através de lei 

municipal. 

Um apontamento que ocorre em cerca de 48% dos municípios, diz respeito ao 

atendimento da Lei 8666/93 sobre a realização de processos licitatórios, através do não 

atendimento ao princípio da isonomia e no que estabelece a supracitada lei sobre os critérios 

que configuram dispensa de licitação. Paralelamente o problema também se estende a 

posteriori do processo quando os entes não rescindem contratos devido ao não cumprimento 

do objeto licitatório e não executam a cobrança de multas contratuais. Observou-se também a 

ocorrência de delimitações nos processos licitatórios que prejudicaram o caráter competitivo 

do certame. 

 

 4.5 Relatórios de contas gestão de 2014  

Os relatórios publicados do ano de 2014, até esta coleta de dados, foram dos 

municípios de Colorado com o relatório de gestão considerado irregular, e também de Selbach 

e Saldanha Marinho com pareceres regular com ressalva.  

Dentre os apontamentos mais encontrados destacam-se: irregularidades no pagamento 

de promoção por escolaridade, descontos em folha de pagamento superior ao limite legal de 

30%, médicos em descumprimento de carga horária fixada, despesa sem processo licitatório, 

deficiências de controles de estoque, defasagem dos valores dos cadastros imobiliários, vale 

alimentação de caráter remuneratório, fornecimento de merenda escolar com prazo de 

validade vencido, horas extras concedidas de forma contínua e em quantidade fixa, atraso na 

alimentação da base de legislação municipal, irregularidade na contratação de empresas e 

sempre presente deficiências no sistema de controle interno. 

No município de Colorado houve reincidência de falhas referente a contratação de 

empresa para intermediação de verbas públicas, já apontada no exercício de 2013, que se 

manteve em 2014. Também teve apontamento referente a sua jurisdicionada não dispor em 
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seu quadro de pessoal de cargo efetivo de procurador ou advogado, para execução das 

atribuições de representação e de defesa judicial, bem como de assessoramento jurídico da 

administração, possuindo apenas o cargo comissionado. 

Já no município de Saldanha Marinho os apontamentos alertados em 2012, referentes a 

deficiência do sistema de controle interno e o atraso na remessa da base da legislação 

municipal permaneceu objeto de irregularidade no exercício de 2014. 

No executivo de Selbach a deficiência do sistema de controle interno foi novamente 

salientada na apreciação do Tribunal de 2014, matéria já mencionada no exercício de 2012. 

Portanto, verificou-se nos últimos relatórios disponíveis no portal do Tribunal de 

Contas/RS, que os municípios não atendem as recomendações para adoção de medidas 

efetivas em relação às inconformidades apresentadas, vindo a reincidir no erro. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Atendendo ao pressuposto das auditorias realizadas nos municípios pertencentes a 

AMAJA/RS, o Tribunal de Contas desempenha em sua missão institucional, missão de 

relevância incondicional para o bom uso dos recursos públicos. 

Através da técnica empreendida, buscou-se realizar uma avaliação dos relatórios de 

auditorias no período selecionado, onde foi possível verificar que a maior inconsistência 

apontada no julgamento das contas em regulares com ressalvas, foi a existência de um sistema 

de controle interno inadequado trabalhando de forma dependente e ineficiente, seguido do não 

cumprimento dos processos licitatórios baseados na lei 8666/93.  

Outra irregularidade expressiva é a deficiência na gestão de recursos humanos através 

de atendimentos aos dispositivos legais, no que se refere a sua investidura e remuneração de 

adicionais aos agentes públicos. O julgamento das contas deu-se com imposição de multa que 

variou de R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00, além é claro, de fixação de débito no que se referiu a 

infringência de normas financeiras e orçamentárias chegando até o montante de R$ 

398.000,00, em um dos municípios, processo esse que concederá ao ente público defesa sobre 

a determinação do Tribunal. 

É importante salientar que todos os atos públicos devem ser baseados nas leis federais, 

estaduais e municipais e normativas do próprio Tribunal, para que sejam atos legítimos dentro 

do poder público, cabe um alerta também aos gestores, pois perante o Tribunal esses 

respondem com seu patrimônio particular, deve se adotar então, maior zelo no trato da coisa 

pública. 

Outro ponto relevante apontado pelo estudo, decorre da legislação licitatória que não 

apresenta fragilidade nos procedimentos adotados na maioria dos municípios componentes do 

estudo, seja por falha documental ou por seja por não seguir o instituído no bojo da lei, 

quando se trata de adoção de modalidade não convencional em alguns casos, como a 

modalidade convite ou de critérios de dispensa, quando o correto seria seguir outra mais 

rigorosa. Isso acaba por repercutir em formatos de contratos administrativos entre o órgão 

público e prestadores de serviço, de modo inadequado. 

Salienta-se que os relatórios pertencentes aos municípios que não estavam disponíveis 

no portal do Tribunal, decorriam de processos ainda em trânsito de julgamento, os quais ficam 

disponível para acompanhamento somente do gestor através do seu certificado digital. 

  Com as evidências encontradas nos relatórios de auditoria, conclui-se que através 

desta pesquisa foram elencados pontos críticos de infringência nas administrações dos 

municípios componentes da AMAJA/RS, ensejando maior observação devida a sua 

importância, ao passo que o gestor público responde com seu patrimônio particular sobre os 

atos públicos, no sentido de adotar processos mais eficientes e pautados nos princípios da 
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administração pública, para que sejam sanadas  e, com isso, evitar futuros apontamentos e 

prejuízos ao erário municipal.  
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