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 PARECER MPC 9257/2021 

Processo nº  003423-0200/19-7 

Relator:  Gabinete Iradir Pietroski 

Matéria:  Contas de Governo - EXERCÍCIO DE 2019  

Órgão: PM DE FAXINAL DO SOTURNO 

Gestores: Clovis Alberto Montagner (Prefeito) e Lourenço Domingos 
Moro (Prefeito Municipal em Exercício) 

 

CONTAS DE GOVERNO. PARECER FAVORÁVEL. 

RECOMENDAÇÃO AO ATUAL GESTOR. 

Eventual desequilíbrio financeiro no exercício, sem 
repercussão em exercícios pretéritos ou futuro, sujeita o 

Gestor à advertência, mas não impede a emissão de 
parecer favorável à aprovação das contas (Prefeito). 

A inexistência de falhas enseja a emissão de parecer 
favorável às contas do Administrador (Vice-Prefeito). 

 

 

Para exame e parecer o Processo de Contas de Governo dos 

Administradores acima nominados. 

Registre-se que o Sr. Clovis Alberto Montagner (Prefeito) prestou 

esclarecimentos por meio de Procurador devidamente habilitado1, conforme 

instrumento de mandato acostado à peça 3576364, acompanhados da 

documentação tida como probante. 

O Sr. Lourenço Domingos Moro (Prefeito Municipal em Exercício) 

não foi intimado para prestar esclarecimentos, em razão da inexistência de 

irregularidades de sua responsabilidade no período em que esteve à frente do 

Executivo Municipal. 

                                                 
1
 Diogo Cargnelutti Zanella, OAB/RS n. 63706. 
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I – RESULTADO DAS VERIFICAÇÕES PROCEDIDAS 

Preliminarmente, cumpre referir que as falhas serão examinadas 

apenas para fins da emissão de parecer sobre as contas, descartando-se a 

incidência da aplicação da penalidade pecuniária, tendo em vista que esta 

Corte, no Processo nº 5907-0200/16-5, decidiu que descabe em processos de 

contas de governo a aplicação de multa ao Administrador. 

Ressalva este Agente Ministerial, contudo, sua posição em sentido 

contrário, a qual foi consignada no processo já citado, no Parecer MPC nº 

11834/2016. 

1. A SICM registra a inexistência de processos de Tomadas de 

Contas Especiais, Inspeções Extraordinárias ou Especiais em andamento, de 

responsabilidade do Gestor no exercício sob exame. 

2. A irregularidade a seguir, constante do Relatório Consolidado 

Sobre Contas de Governo, desvela a transgressão a dispositivos 

constitucionais e a normas de administração financeira.  

RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO 

8.2.5.2 – B) Equilíbrio Financeiro. Tendo por base os valores 

atualizados monetariamente, observou-se que a Insuficiência Financeira 

existente no encerramento do exercício de 2019, no valor de R$ 

523.694,30, era superior em 2,22% em relação à apresentada no 

encerramento do exercício de 2018, demonstrando uma situação de 

DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO durante esta gestão. Assim, conclui-se 

pelo não atendimento ao disposto no § 1º do art. 1º da LC Federal nº 

101/2000. 

A Defesa, em síntese, argumenta que a situação de desequilíbrio foi 

sazonal, tendo representado menos de 0,5% do orçamento e que não teria 

restado caracterizado o desequilíbrio financeiro na gestão. Destaca que no 
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mandato do gestor não houve agravamento com relação aos Restos a Pagar, 

observando que a Administração não mediu esforços para chegar ao fim do 

mandato em equilíbrio. 

A Supervisão, por sua vez, considera que as razões trazidas pela 

defesa merecem guarida, concluindo-se que “a situação de insuficiência 

verificada no exercício não maculou as contas da gestão, não se 

caracterizando situação de desequilíbrio financeiro que comprometesse as 

contas da Administração”, sugerindo o afastamento do aponte.  

Destaca-se, do parecer instrutivo: 

Com efeito, verificando-se a tabela evolutiva da insuficiência 

financeira apresentada na peça 2776555, p. 28 (a qual vinha 

demonstrando queda da referida insuficiência) e ainda, considerando 

a evolução apresentada pela defesa, na qual se verifica a existência 

de suficiência financeira no exercício de 2020 (informação 

corroborada com consulta procedida nos autos do Processo de 

Contas Anuais nº 000456-0200/20-2, peça 3271947, p. 02), constata-

se que o crescimento de 2,22% da insuficiência apresentada no 

exercício de 2019 (R$ 11.375,36) foi uma exceção durante o mandato 

do Gestor (observa-se que o valor absoluto dos Restos a Pagar 

diminuiu de 2018 para 2019 no percentual de 9,42%). (Grifamos). 

Observa-se, de plano, que o eventual desequilíbrio financeiro tratou-

se de situação de avaliação restrita ao exercício de 2019, pois embora aferida 

nos exercícios anteriores2, seus reflexos não foram apontados por esta Corte 

de Contas, bem como se verifica, ainda, que também não foi constatada no 

exercício de 2020. 

Portanto, no entendimento deste MPC, o apontamento deve ser 

mantido unicamente para fins de advertência, mas sem reflexo negativo no 

julgamento das contas de governo. 

                                                 
2
 Parecer MPC 14419/2019 (peça 2329785). Processo n° 001355-0200/18-7. 
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II – CONCLUSÃO 

Saliente-se que a Resolução nº 1.099/2018, ao revogar a Resolução 

nº 1.052/2015, não renovou a previsão de que o atendimento da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 deveria constar como item específico do 

dispositivo nas contas, como ocorria com o art. 11 da Resolução nº 1.052/2015. 

Por isso, ainda que a emissão de parecer sobre a gestão fiscal 

esteja prevista no art. 57, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal como 

atribuição do Tribunal de Contas, segundo a jurisprudência predominante desta 

Corte, o atendimento à LRF não deverá constar das conclusões, razão pela 

qual este Parquet deixa de inseri-la. 

Diante do exposto, opina este Ministério Público de Contas nos 

seguintes termos: 

1º) Parecer favorável à aprovação das contas de governo dos Srs. 

Clovis Alberto Montagner (Prefeito) e Lourenço Domingos Moro (Prefeito 

Municipal em Exercício), Administradores do Executivo Municipal de Faxinal do 

Soturno, no exercício de 2019, com fundamento no art. 3º da Resolução nº 

1.009/2014. 

2º) Recomendação ao atual Administrador para que corrija e evite a 

reincidência do aponte criticado nos autos, bem como verificação, em futura 

auditoria, das medidas implementadas nesse sentido. 

É o Parecer. 

MPC, em 13 de agosto de 2021. 

 

ÂNGELO GRABIN BORGHETTI 

Adjunto de Procurador 

Assinado digitalmente. 
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