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1. INTRODUÇÃO 

 
O Poder Legislativo, tem a competência precípua de legislar. 

Ao lado dessa, está outra que lhe é inerente e essencial para constituir sua 

natureza de Poder autônomo: a fiscalização dos atos do Poder Executivo e 

de entes públicos ou privados que recebem recursos públicos. 

A competência fiscalizadora do Poder Legislativo é extensa, 

e essa extensão alcança todos os limites de sua competência legislativa. Vale 

dizer: a Câmara Municipal de Vereadores tem poder de fiscalizar todos os 

assuntos e temas a respeito dos quais está capacitada, pela Constituição, 

para legislar. 

 

As comissões parlamentares de inquérito (CPIs) constituem 

um dos mais importantes instrumentos de que o Poder Legislativo dispõe para 

exercer sua competência constitucional. Não por acaso, é perceptível a 

qualquer observador atento que o funcionamento de uma CPI traduz uma das 

pedras de toque do modelo brasileiro de repartição funcional dos Poderes, 

entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 

Uma Comissão Especial de Inquérito instituída no âmbito do 

Poder Legislativo é formada nos termos do Regimento Interno da Casa 

Legislativa. 

Diante disso, vemos que a plena afirmação do Poder 

Legislativo como um órgão autônomo de poder somente ocorrerá quando 

dispusermos de todos os meios, instrumentos e poderes necessários para 

que uma Comissão Parlamentar de Inquérito possa funcionar de forma 

exitosa, e oferecer à sociedade os resultados que esta espera. 

 

A presente Comissão Especial de Inquérito é expressão de 

um movimento político sério. Seu funcionamento é resultado de um 

entendimento entre lideranças políticas responsáveis e equilibradas que se 

têm articulado para, com o máximo de critério e a possível isenção, investigar 

fatos que, inequivocadamente, infringiram normas que não deveriam ser 

violadas pela Administração Pública Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

4 

 

 

 
 

 

2. NATUREZA E OBJETIVOS DE UMA COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQUÉRITO 

Por uma questão ética essencial, queremos deixar claro, de 

início, aquilo que a sociedade brasileira pode esperar de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito. Pois, como ocorre com qualquer instituição do 

Estado, no regime democrático, os poderes das CPIs estão sujeitos  a limites. 

 

Os objetivos de uma CPI devem ser claramente definidos e 

proclamados, até para que não se estimulem ilusões, e que não se pretenda 

alcançar objetivos que não lhe dizem respeito. 

Pode-se exigir de uma CPI: 

 
a) que contribua para a transparência da Administração 

Pública, à medida que revela, para a cidadania, fatos e circunstâncias que, 

de outra forma, não seriam do conhecimento público; 

b) que, na qualidade de órgão do Poder Legislativo, 

possibilite o exame crítico da legislação aplicável ao caso sob investigação; 

c) que interceda junto aos órgãos responsáveis da 

Administração Pública para sustar as irregularidades e/ou as práticas lesivas 

que suas investigações identifiquem; 

d) que aponte ao Ministério Público os fatos que possam 

caracterizar delitos ou prejuízo à Administração Pública, para que esse órgão 

estatal possa promover a responsabilidade civil e penal correspondente. 
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3. DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO CRIADA PARA 

INVESTIGAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES REFERENTE AO 

CONTRATO Nº 061/2019 E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GLORINHA E A EMPRESA 

GLOBAL ENGENHARIA LTDA., BEM COMO AVERIGUAR EVENTUAL 

RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020 

A instauração da Comissão Especial de Inquérito deu-se pelo 

Requerimento nº 095/2021 anexo, datado de 26 de julho de 2021, assinado 

pelos Vereadores Ademar de Oliveira (PDT), Oscar Weber Berlitz (MDB) e 

Everaldo Dias Raupp (Progressistas), o qual foi encaminhado ao Presidente 

da Câmara Municipal de Glorinha. Estes requereram, nos termos do Art. 75 e 

seguintes do Regimento Interno do Poder Legislativo de Glorinha, Art. 20 da 

Lei Orgânica Municipal e Art. 58 § 3º da CF, a instituição de Comissão 

Parlamentar de Inquérito para investigar indícios de irregularidades referente 

ao contrato nº 061/2019 e respectivos termos aditivos, celebrado entre o 

município de Glorinha e a empresa Global Engenharia Ltda, cujo objeto é a 

prestação de serviços de geoprocessamento para atualização do cadastro 

técnico multifinalitário, com recurso oriundo do PMAT, conforme 

especificações constante no edital de Pregão Eletrônico nº 018/2019, o que 

impacta diretamente nos valores  relacionados ao Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU, bem como averiguar eventual renúncia de receita tributária 

no exercício de 2020. 

 

O contrato nº 061/2019 tem por objeto a contratação de 
 

 

 

 

e respectivo Termo de Referência anexo. 

 

É indispensável aludir que a justificativa constante no Termo 
 

 

empresa  de  engenharia  especializada  para  prestação  de  serviços  de 

GEOPROCESSAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO 

MULTIFINALITÁRIO, com recurso oriundo do PMAT, conforme 

especificações  constantes  no  edital  de  Pregão  Eletrônico  nº  018/2019, 

de  Referência  do  contrato  acima  mencionado  é  no  sentido  de  que  o 

cadastro  imobiliário se faz  importante  por  atender  diversos  temas  que 
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cercam a poder público, sendo fundamentalmente à política de arrecadação 

tributária, além de subsidiar informações da gestão da ocupação e controle 

no uso do solo urbano e gerar informações para o planejamento das ações 

do Executivo Municipal no controle dos equipamentos públicos. 

A preocupação do Poder Legislativo se dá em decorrência de 

indícios de que a empresa supracitada, responsável pela atualização do 

cadastro imobiliário, cometeu equívocos na execução dos serviços prestados, 

o que poderia estar gerando prejuízos aos contribuintes do município e para 

a Administração Municipal. 

 

Ressalta-se que, uma vez comprovadas irregularidades na 

prestação dos serviços, poderia acarretar equívocos nos valores apurados 

para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU no ano de 

2021. 

 

Além disso, é importante esclarecer quais razões a realização 

dos serviços terem ocorrido no ano de 2019 e a implantação da cobrança do 

IPTU ter sucedido somente em 2021, sendo indispensável investigar se 

houve renúncia de receita no exercício de 2020, tendo em vista que há 

indícios de que os carnês teriam sido impressos pelo setor tributário em 2020. 

É imprescindível investigar quais critérios foram utilizados 

para a apuração dos valores relacionados ao Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU no ano de 2021, bem como quais critérios foram adotados 

para a expansão urbana. 

Assim sendo, os indícios de irregularidades na prestação do 

serviço pela empresa contratada pela Administração Municipal não podem 

passar incólume ao devido controle do Poder Legislativo.  

4. DA  CONSTITUIÇÃO,  COMPOSIÇÃO  E FUNCIONAMENTO DA 

COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 

 

4.1 Da Constituição 
 

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída a partir 

da leitura do Requerimento nº 095/2021 anexo, datado de 26 de julho de 
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2021, assinado pelos Vereadores Ademar de Oliveira (PDT), Oscar Weber 

Berlitz (MDB) e Everaldo Dias Raupp (Progressistas), em Sessão Plenária 

desta Casa realizada no dia 26 de julho de 2021, nos termos do Art. 75 e 

seguintes do Regimento Interno desta Câmara, conjugado com o Art. 20 da 

Lei Orgânica Municipal e Art. 58 § 3º da Constituição Federal, com prazo 

inicial de noventa dias para sua conclusão. A Comissão Parlamentar de 

Inquérito foi formada por cinco Vereadores da Casa. 

4.2 Da Composição 

 
Da Composição pela Resolução nº 011/2021, de 26 de julho 

de 20121, restou garantida a sua formação por representantes de todos os 

partidos, para assegurar na sua constituição a proporcionalidade e a 

representação de todas as Bancadas, respeitando o número regimental de 

membros previsto no art. 77 do Regimento Interno do Poder Legislativo. 

 

Os Partidos com representação na Câmara Municipal de 

Vereadores indicaram os seguintes vereadores para comporem a Comissão 

Especial de Inquérito, conforme segue: Delmir Euclides de Mello Maciel 

(Progressistas), Rafael Schöonardie Schmidt (MDB), Ademar de Oliveira 

(PDT), Sílvia de Oliveira Eccel (PTB) e Dorival Dirceu Medinger 

(Republicanos). 

 

4.3 Do funcionamento 

 
Devidamente estabelecidas as normas gerais de seu 

funcionamento, a Comissão realizou a reunião de instalação, na data de 29 

de julho de 2021, lavrando a Ata da Reunião Especial de Eleição de 

Presidente, designação de Relator e demais membros da Comissão Especial 

de Inquérito. 

 

Nesta reunião, a Comissão determinou sua formação, ficando 

a mesma assim constituída: Presidente: Ver. Ademar de Oliveira; Relator: 

Ver. Dorival Dirceu Medinger; Membros: Silvia de Oliveira Eccel (PTB), 

Rafael Schönardie Schmidt (MDB) e Delmir Euclides de Melo Maciel 

(Progressistas). Após, a Comissão decidiu solicitar a Presidência da Casa que 

fizesse a comunicação ao Sr. Prefeito Municipal da instauração da CPI. 
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5. DO PRAZO 

 
Pela Resolução nº 011/2021 ocorreu a instalação da CEI, 

sendo que o art. 3º reza que o prazo para a apresentação do relatório é de 90 

(noventa) dias a contar da sua publicação. 

Em 18/10/2021 os membros da CEI requereram a 

prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão, pelo lapso temporal 

de 90 (noventa) dias, conforme Requerimento nº 113/2021 aprovado pelo 

Plenário do Poder Legislativo por unanimidade em 18/10/2021. Em ato 

posterior, foi publicada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Vereadores a Resolução nº 022/2021, que prorrogou o prazo de 

funcionamento da Comissão por mais 90 (noventa) dias. 

 

6. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Para o registro das atividades desenvolvidas pela Comissão 

Especial de Inquérito, as mesmas seguem citadas a seguir. 

 

 29 de julho de 2021 – Ata da reunião da CEI. Eleição de 

Presidente e designação de Relator da Comissão Especial de Inquérito; 

 

 05 de agosto de 2021 – Ata da reunião da CEI. Leitura 

do processo administrativo nº 1.969/2021, com a informação que  foi anexado 

ao mesmo o Requerimento nº 095/2021, a Resolução nº 011/2021 e a ata da 

primeira reunião da Comissão Especial; 

 

 05 de agosto de 2021 – juntada do OF. CEI nº 001/2021 

assinado pelo Presidente da Comissão Especial e endereçado ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores; 

 

 19 de agosto de 2021 – juntada da ata da reunião 

realizada em 19/08/2021; 

 23 de agosto de 2021 – juntada da ata da reunião da 

Comissão Especial de Inquérito e deliberação de requerimento e informações 

ao Sr. Prefeito Municipal; 
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 26 de agosto de 2021 – juntada da ata da reunião da 

Comissão Especial de Inquérito realizada em 26/08/2021; 

 

 26 de agosto de 2021 – juntada de ofício CEI nº 

002/2021 do Presidente da Comissão Especial, solicitando ao Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Vereadores, que seja requisitado ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal cópias de documentos e informações; 

 

 27 de agosto de 2021 – juntada do OF. CM. Nº 

102/2021, referente à solicitação de informações ao Sr. Prefeito Municipal; 

 

 02 de setembro de 2021 – juntada da ata de reunião da 

Comissão Especial realizada em 02/09/2021; 

 

 02 de setembro de 2021 – juntada de ofício CEI nº 

003/2021 do Presidente da Comissão Especial, solicitando ao Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Vereadores; 

 

 09 de setembro de 2021 – juntada de ofício CEI nº 

004/2021 do Presidente da Comissão Especial de Inquérito; 

 

 10 de setembro de 2021 – juntada de ofício CM. nº 

110/2021 do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, referente à 

solicitação de informações ao Sr. Prefeito Municipal; 

 

 14 de setembro de 2021 – juntada do OF. GP. Nº 

217/2021, referente a resposta ao OF. CM. nº 110/2021; 

 

 16 de setembro de 2021 – juntada da ata da reunião da 

Comissão Especial de Inquérito realizada em 16/09/2021; 

 

 23 de setembro de 2021 – juntada da ata de reunião da 

Comissão Especial realizada em 02/09/2021; 
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 23 de setembro de 2021 – juntada do Requerimento 

001/2021, datado em 23/09/2021; 

 

 23 de setembro de 2021 – juntada dos ofícios CEI nº 

005/2021 e 006/2021 do Presidente da Comissão à Presidência da Casa 

Legislativa; 

 

 24 de setembro de 2021 – juntada de ofício CM. nº 

115/2021 do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, referente à 

convocação de testemunha; 

 24 de setembro de 2021 – juntada de ofício CM. nº 

116/2021 do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, referente à 

convocação de testemunha; 

 

 30 de setembro de 2021 – juntada da ata de reunião da 

Comissão Especial realizada em 30/09/2021; 

 

 04 de outubro de 2021 – juntada do ofício CEI nº 

007/2021 do Presidente da Comissão à Presidência da Casa Legislativa, 

referente à convocação de testemunha; 

 

 04 de outubro de 2021 – juntada de ofício CM. nº 

122/2021 do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, referente à 

convocação de testemunha; 

 

 04 de outubro de 2021 – juntada de ofício CM. nº 

124/2021 do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, referente à 

convocação de testemunha; 

 

 04 de outubro de 2021 – juntada de ofício CM. nº 

125/2021 do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, referente à 

convocação de testemunha; 

 

 07 de outubro de 2021 – juntada da ata de reunião da 

Comissão Especial realizada em 07/10/2021; 
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 14 de outubro de 2021 – juntada das atas das reuniões 

da Comissão Especial realizadas em 14/10/2021; 

 

 14 de outubro de 2021 – juntada do ofício CEI nº 

008/2021 do Presidente da Comissão expedido à Presidência da Casa 

Legislativa, referente à convocação de testemunha; 

 

 14 de outubro de 2021 – juntada de ofício CM. nº 

126/2021 do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, referente à 

convocação de testemunha; 

 18 de outubro de 2021 – juntada da Resolução nº 

022/2021, referente à prorrogação do prazo de funcionamento da CEI; 

 

 18 de outubro de 2021 – juntada de ofício CM. nº 

130/2021 do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores expedido ao 

Presidente da CEI; 

 

 21 de outubro de 2021 – juntada da ata de reunião da 

Comissão Especial realizada em 21/10/2021; 

 

 21 de outubro de 2021 – juntada de procuração do 

Presidente da CEI destinada ao ajuizamento de medida judicial. 

 

 03 de novembro de 2021 – juntada de decisão judicial 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS determinando o comparecimento 

de testemunha perante à Comissão Especial de Inquérito; 

 

 03 de novembro de 2021 – juntada de mandado de 

notificação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS; 

 

 04 de novembro de 2021 – juntada de certidão de 

cumprimento de mandado de notificação urgente da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Gravataí/RS; 
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 04 de novembro de 2021  – juntada da ata de reunião da 

Comissão Especial realizada em 04/11/2021 e respectivo depoimento de 

testemunha; 

 

 11 de novembro de 2021 – juntada da ata de reunião 

da Comissão Especial realizada em 11/11/2021; 

 

 11 de novembro de 2021 – juntada do ofício CEI nº 

008/2021 do Presidente da Comissão expedido à Presidência da Casa 

Legislativa; 

 16 de novembro de 2021 – juntada do ofício GP Nº 

137/2021 do Presidente do Poder Legislativo, solicitando informações ao Sr. 

Prefeito Municipal; 

 

 24 de novembro de 2021 – juntada do OF. GP Nº 

274/2021 e MEMO Nº 93/2021 da Secretária Municipal da Fazenda do 

Município de Glorinha, referente informações solicitadas pela Comissão 

Especial de Inquérito; 

 

 29 de novembro de 2021  – juntada da ata de reunião 

da Comissão Especial realizada em 29/11/2021; 

 

7. DO RELATÓRIO 

 
Uma vez realizada a instrução do procedimento, na qualidade 

de Relator, passo agora a verificar os fatos apurados na averiguação do 

objeto que deu origem à instauração da presente Comissão Especial de 

Inquérito. 

Na data de 26 de julho de 2021, os Vereadores Ademar de 

Oliveira (PDT), Oscar Weber Berlitz (MDB) e Everaldo Dias Raupp 

(Progressistas), requereram, nos termos do Art. 75 e seguintes do Regimento 

Interno do Poder Legislativo de Glorinha, Art. 20 da Lei Orgânica Municipal e 

Art. 58 § 3º da CF, a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para 

investigar indícios de irregularidades referente ao contrato nº 061/2019 e 

respectivos termos aditivos, celebrado entre o município de Glorinha e a 

empresa Global Engenharia Ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

13 

 

 

geoprocessamento para atualização do cadastro técnico multifinalitário, com 

recurso oriundo do PMAT, conforme especificações constante no edital de 

Pregão Eletrônico nº 018/2019, o que impacta diretamente nos valores 

relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, bem como 

averiguar eventual renúncia de receita tributária no exercício de 2020. 

A Comissão Especial de Inquérito requereu informações ao 

Poder Executivo Municipal (OF. CEI Nº 002/2017), conforme segue: 

1. Requerimento ao Executivo Municipal de cópias do 

Contrato Administrativo nº 061/2019 e seus respectivos aditivos; 

2. Requerimento de informações sobre o valor recebido 

pelo município referente aos recursos provenientes da Lei Municipal nº 

1.628/2016, bem como a destinação específica da aplicação dos respectivos 

recursos financeiros e correspondente documentação comprobatória; 

3. Requerimento de informações correspondente à 

legislação que regulamenta a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 

2020 e 2021, especificando a base legal concernente à atualização do 

referido imposto. 

 

Em resposta ao item 1, o Executivo Municipal apresentou 

cópias do Contrato Administrativo nº 061/2019 e seus respectivos aditivos. 

Em resposta ao item 2, o Poder Executivo Municipal 

apresentou as informações sobre o valor recebido pelo município referente 

aos recursos provenientes da Lei Municipal nº 1.628/2016, bem como a 

destinação específica da aplicação dos respectivos recursos financeiros e 

correspondente documentação comprobatória. 

Em resposta ao item 3, o Executivo Municipal apresentou as 

informações correspondentes à legislação que regulamenta a cobrança de 
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IPTU referente aos exercícios de 2020 e 2021, especificando a base legal 

concernente à atualização do referido imposto. 

Esta Comissão requereu informações ao Poder Executivo 

Municipal referente a Lei que criou o Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU). Em resposta, a Secretária Municipal da Fazenda e 

o Agente Fiscal Tributário enviou à esta Comissão o OF. ST. N 019/2021, 

informando que a legislação relativa ao IPTU encontra-se no Código 

Tributário Municipal (Lei 546/2002). Foi mencionado que o artigo 196 do CTM 

cita as leis que foram revogadas antes da criação do mesmo, inclusive a Lei 

nº 74/1990 que criou o primeiro Código Tributário do Município de Glorinha. 

Além disso, restou destacado na referida resposta que atualmente o IPTU é 

regrado pelos artigos 3º a 27 da Lei nº 546/2002. Por fim, foi mencionado que 

encontra-se em vigor o Decreto nº 5.294/1999 que atualizou os valores de 

quadra do IPTU para 2021, tendo sua origem o Decreto nº 612/1999, que 

criou as faces de quadra de IPTU. 

 

Observa-se que diante do OFÍCIO ST Nº 018/2021, datado 

em 10/09/2021, assinado pela Secretária Municipal da Fazenda e pelo 

Agente Fiscal do município, resta constatada a violação ao art. 8º do Código 

Tributário Municipal (CTM), uma vez que o ato formal que deveria ser 

instituído por meio de decreto não foi encontrado, contudo os valores 

aplicados para o cálculo foram alterados conforme prevê o art. 188 do CTM 

sem observância a norma municipal supracitada. 

 

O art. 8º do Código Tributário Municipal (CTM) dispõe que: 
 

Art. 8º Os preços do metro quadrado do terreno e de cada 

tipo de construção serão estabelecidos e atualizados 

anualmente por Decreto do Executivo. 

 

Nesse sentido, é inquestionável que a ausência de Decreto 

do Poder Executivo implica em afronta à legislação municipal e ao princípio 

da legalidade, uma vez que o administrador somente pode atuar em 

conformidade da lei e o referido dispositivo legal determina que a atualização 

dos preços deve ser realizada mediante Decreto do Executivo. 
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No dia 23 de setembro de 2021 a Comissão Especial de 

Inquérito aprovou a convocação da ex-secretária da Fazenda, Sra. Michele 

Godoi Menetrier, do ex-prefeito Municipal, Sr. Darci José Lima da Rosa, do 

fiscal do contrato nº 061/2019, Sr. Cristiano Souza de Oliveira e do 

representante da empresa Global Engenharia Ltda., Sr. Rodrigo Réus 

Coelho. 

Em 30 de setembro de 2021, compareceu perante à 

Comissão Especial a ex-secretária da Fazenda, Sra. Michele Godoi 

Menetrier, que prestou o seguinte depoimento: 

(...) Dando início a reunião, o presidente faz a primeira 

pergunta, questionando como foi elaborada a cobrança do IPTU no ano de 

2019, ano em que foi feito o georreferenciamento pela empresa contratada, 

de quem foi a ideia e porque não foi cobrada no ano de 2020? -Michele 

“Quando fui chamada em março de 2019, fui convidada para trabalhar no 

setor tributário do município(gestão). Como gestora, meu papel foi alertar ao 

prefeito sobre a falta de atualização cadastral. Após um estudo de como seria 

feito essa atualização, foi constatada a falta de fiscais tributários (apenas 2 

funcionários) e por esse motivo, foi decidido por uma licitação para 

contratação de uma empresa especializada em georreferenciamento. Após a 

contratação da empresa, a mesma fez um levantamento e foi acendido uma 

luz vermelha, sobre a diferença entre os dados constatados na prefeitura e a 

atual situação dos imóveis do município. Foi encaminhado para a Câmara 

Municipal um projeto de lei, referente a alteração do valor de IPTU, sendo 

reprovado pela casa legislativa. Sendo assim, foi feito uma atualização dos  

imóveis para sua respectiva cobrança. Essa atualização feita pela empresa 

contratada, foi através de drones e imagens de satélite”. O relator Dorival 

pergunta se a confecções dos Carnês atualizados com os valores foi feita? 

Michele” foi feita a confecção, porém ouve um erro de valores na atualização”. 

O presidente pergunta onde a Secretária da fazenda 
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errou. -Michele “Não houve erro da secretaria”. O relator pergunta... “A 

empresa fez a medição apenas via satélite ou a campo?” Michele” a empresa 

fez a medição pelos 2 meios, tanto via satélite, quanto a campo, seguindo as 

normas do contrato”. O membro da Comissão, Ver. Delmir relata que 

moradores questionam que não receberam a visita da empresa em suas 

residências. O presidente também relata a reclamação dos moradores em 

relação a cobrança indevida. A Ex secretária relata que pode existir erros nos 

cálculos, e questiona a falta de comunicação do Executivo com a população, 

orientando para fazer a reclamação na prefeitura. O relato questiona o porquê 

em 2020 o executivo não fez uma notificação a empresa responsável pela 

medição, de não terem corrigido os erros de medições. - Michele “essa 

quantidade infinita de reclamações seria erro, ou a falta de atualização das 

moradias fazendo com que os valores fossem diferentes de anos 

anteriores?”. Relator “dentro da Secretaria, a secretária estava fazendo sua 

parte profissional, então dentro do raciocínio da secretária, a Sr.ª se fosse 

secretária nos dias de hoje, acharia que estava certo a cobrança?” - Michele 

“Sim, porque foi feito uma atualização legal das moradias que faziam 20 anos 

que pagavam o mesmo valor, e nada mais legal que pagarem pela sua atual 

construção”. A secretária também menciona que por ser um ano atípico em 

2020 devido a pandemia, o fiscal tributário fiscal do contrato, estava em home 

office, sendo impossibilitado de acompanhar o trabalho com mais detalhes. O 

presidente em sua fala, concorda com as palavras da Ex secretária sobre o 

impacto financeiro sobre os valores, devido à falta de atualização de muitos 

anos, gerando essa diferença na cobrança. O presidente pergunta: “A área 

rural que teve sua cobrança, devido a expansão, e que pagam ITR, não é 

incompatível pagar IPTU e ITR juntos?” -Michele” se você paga ITR, não paga 

IPTU área rural, e se há essa cobrança, o plano diretor determina onde é área 

urbano e onde é área rural.” O relator mencionou que em conversa com o 

prefeito, já está sendo feito o ressarcimento aos moradores atingidos pela 

essa cobrança indevida. A Ex secretária relata a importância e eficiência do 

georreferenciamento na atualização das moradias. O presidente coloca aos 

presentes que 5% das moradias receberam as visitas presenciais para fazer 

a medição. O 
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presidente também perguntou sobre a avaliação de áreas no município, 

dependendo do bairro e categorias: -Michele” essa atualização era 

automática, independente da área”. O presidente questiona a falta do decreto, 

que não foi encontrado pelo executivo do exercício anterior. - Michele” o 

decreto é feito para atualização de IGPM e não para atualização de cadastro”. 

 

Em 07 de outubro de 2021, compareceu perante à Comissão 

Especial o fiscal tributário do município, Sr. Cristiano Oliveira de Souza, que 

prestou o seguinte depoimento: 

(...) Com a palavra o relator Ver. Dorival: “Cristiano você 

soube se foi aberto alguma sindicância sobre os erros da empresa 

contratada? Cristiano – “Não houve sindicância, embora  evidenciados alguns 

equívocos na prestação do serviço pela empresa, pois foi procurado outros 

órgãos públicos para coletar referências, e a empresa sempre foi bem citada”. 

Dorival “Você sabe me dizer porque os Carnês foram impressos e não foram 

entregues? Cristiano- “Não sei”. Dorival – “pela falta da entrega, não houve 

renúncia de receita?” Cristiano – Não, pois estava tudo dentro das 

regularidades da atualização cadastral.” O Fiscal Cristiano, também relatou 

em sua fala que procurou o procurador para fazer alguns ajustes sobre o 

cadastro. Ver. Silvia “Cristiano, sabemos que desde 1999 deveria ser feito 

essa atualização e o governo passado contratou essa empresa para fazer 

essa busca de atualização e a partir dali foram feitos os carnês, e não foram 

entregues na gestão passada, quero saber o porquê que os carnês sumiram... 

onde está esses carnês?” Cristiano – “Não sei, até porque estava em casa 

trabalhando em home office, e porque os carnês são de responsabilidade da 

empresa, e essa atualização de valores está lançado no sistema”. O Fiscal 

coloca em sua fala para Verª Silvia que não houve aumento e sim apenas 

uma atualização dos cadastros. O Fiscal também fez uma colocação técnica 

sobre a atualização dos imóveis. O presidente pergunta se essa atualização 

é a mesma do decreto de 2021? Cristiano – “Sim”. Presidente questiona se a 

empresa foi a campo fazer a atualização. Cristiano- “Sim, e a empresa 

alegou que muitos casos as pessoas não 
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estavam em casa e por isso a atualização foi por satélite e nos dias de hoje 

o setor tributário está fazendo a revisão”. Novamente o Fiscal Cristiano coloca 

em exemplos, como é feita a cobrança e avaliação das residências. O 

presidente coloca em suas palavras alguns exemplos e questionamentos de 

algumas residências (...). 

 

Em 14 de outubro de 2021, compareceu perante à Comissão 

Especial o sócio da empresa Global Engenharia Ltda., Sr. Rodrigo Réus 

Coelho, que prestou o seguinte depoimento: 

(...) Com a fala o relator Dorival: “em relação aos carnês, já 

foi confirmado que foram feitos e o executivo e o mesmo não distribuiu, então 

pergunto para vocês, foi alegado que no ano de 2020 não foram entregues 

por erros da empresa? Representante “os trabalhos começaram entre junho 

e julho, então para lançar  em janeiro, a prefeitura não teve tempo suficiente 

para fazer as reanálises”. Relator “o Executivo no ano de 2020, quando viu 

os erros, não procurou a empresa para refazer os cálculos?” Representante 

“Não houve tempo para o executivo fazer as verificações e assim entrar em 

contato conosco, afinal tivemos apenas 6 meses para fazer esse cálculo”. 

Relator” o que acha estranho é o fato de o executivo ver os erros e não 

chamar vocês para corrigir”. Representante “Acredito que não procuraram nós 

pela falta de tempo e também pelo fato da pandemia”. Presidente “então 

durante o tempo que vocês estavam fazendo os cálculos, o governo já estava 

confeccionando os carnês”. Relator “o erro do executivo foi confeccionar os 

carnês, virem os erros e não questionar os erros”. Presidente “então houve 

uma falha do executivo em receber os carnês e não avisar a empresa”. 

Presidente “como é feito o calculo dos imóveis?” Empresa “passamos casa 

por casa, temos até fotos, pois fomos a campo. Só não entramos na parte 

interna, mas a área externa é toda avaliada.”. Membro Delmir “Eu moro numa 

rua onde não passou ninguém para fazer o cadastramento e todos receberam 

os carnês” Empresa “ tem muitos proprietários que não vejam a gente, mas 

todo local que a prefeitura passou pra nós, fizemos a visita em campo”. 

Presidente “eu fiz  uma pergunta em outra reunião pro chefe do tributário, 

sobre um galpão 
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desativado que veio uma cobrança de 3 mil reais. Que medida foi essa?” 

Empresa “o cálculo das alíquotas são base da prefeitura, e a gente coloca 

dentro da forma que é nos passados, pois só passamos pro tributário aquilo 

que esta o imóvel na visita, tamanho, telhado. Mais uma coisa, o proprietário 

que tem uma propriedade considerada rural em um perímetro urbano, tem 

seu cálculo feito não só no tamanho da área, mas também tudo que se tem 

em cima, qualidade da casa, galpão, telhado, piscina. Passamos pra 

prefeitura aquilo que se tem na área e eles fazem o cálculo conforme tabelas”. 

Presidente “Quem tem bloco rural tem que pagar?” Empresa “Depende da lei 

do município”. Relator” Então tem município que não cobra?” Empresa” Isso, 

tem muitos que não cobram”. Em sua fala o Presidente coloca aos 

representantes da empresa, a maneira demorada que o executivo colocou 

esse georreferenciamento, gerando esse impacto nos valores para a 

população. A Empresa Global destaca, que o executivo tem um fiscal para 

acompanhar os trabalhos, pois havendo erros, o recálculo que o município faz, 

é o que vale como parâmetro de cobrança (...) 

Em cumprimento à decisão judicial proferida pelo juízo da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Gravataí, que determinou ao Sr. Darci José 

Lima da Rosa o seu comparecimento perante à Comissão Especial de 

Inquérito, foi colhido em 04 de novembro de 2021 o depoimento da referida 

testemunha, conforme segue: 

(...) O Ex Prefeito solicita a palavra, fazendo cumprimentos 

aos presentes e parabenizando a todos da comissão pela criação dessa 

comissão de inquérito, mencionando que não houve aumento do IPTU e sim, 

apenas uma atualização do IPTU dos moradores do município. Também em 

sua colocação, ele coloca que foi apenas cumprido uma LEI para que 

pudesse haver essa atualização. Com a Palavra o Relator Dorival: “Agradeço 

sua presença, e a primeira pergunta que faço é sobre quem autorizou a 

impressão dos carnês e porque não foi repassado a população no ano de 

2020?” Darci “por causa da pandemia, resolvemos recuar sobre essa 

situação, mesmo sabendo que poderia haver renuncia de receita.” Relator “A 

Atualização foi feita via presencial ou aérea?” Darci “Com certeza 
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foi feita via aérea”. Relator “Houve alguma falha? “. Darci “se houve alguma 

falha da empresa, quem deveria ver o erro era o fiscal do contrato.” 

Presidente “A empresa em sua defesa alegou que fez a visita presencial”. 

Darci “Se houve alguma falha, isso é normal pois fazia 21 anos que não se 

fazia essa atualização.” Rafael “Que mês deveria ser entregue em 2020?” 

Darci “não lembro, mas para cobrança não foi feito decreto, então deve ter 

sido por orientação da procuradoria.” Rafael “o Sr. preferiu deixar de fazer a 

cobrança por causa da pandemia ou por causa das eleições?” Darci” eu não 

sei fazer politicagem, então não foi por questão eleitoral.” Rafael “Porque não 

foi feito antes já que estava defasado?” Darci “Concordo contigo, mas não foi 

possível”. Presidente em sua fala sobre a não atualização em 2016/2017 já 

exemplado pela Ex secretária da fazenda em reunião na CEI. Darci” Também 

me questionam porque aumentaram o IPTU e falo que não houve aumento e 

sim apenas atualização e nem os Vereadores votaram pra aumentar o IPTU.” 

Delmir “O S.r. mandou fazer o Georreferenciamento e 2019 o s.r. manda pra 

câmara um pedido de aumento do IPTU, sendo que o 

s.r. já tinha contratado uma empresa para fazer uma atualização?’. Darci 

“Vereador, esse pedido foi em 2018 e não em 2019.” Relator Dorival 

questiona as datas e cita fala da Ex secretária da fazenda dando o nome do 

PL 005/2019. Darci “Quem quer prestar serviços bons pra Glorinha, precisa 

de recursos, e sempre precisará vir pra câmara pacotes para aprovação dos 

Vereadores.” Presidente “Esse projeto citado pelo Vereador Delmir, foi 

explicado pela Ex secretária da fazenda e que seria muito bom para o 

município.” Relator “Tanto a Ex secretária quanto a chefe do tributário, 

deixaram bem claro que poderia cobrar 5 anos retroativos.” Darci” Não sabia 

disso”. Em sua fala o Ex prefeito elogia o trabalho do chefe do tributário. (...) 

 

No dia 11 de novembro de 2021, a Comissão Especial aprovou 

o pedido de informação com a finalidade de solicitar ao Poder Executivo 

Municipal a data referente à confecção dos carnês de IPTU no ano de 2020, 

bem como a data da impressão e os custos com o respectivo serviço. 

Salienta-se que em resposta ao pedido da Comissão Especial, o Executivo 

Municipal protocolou o OF. GP Nº 274/2021 e MEMO Nº 93/2021 da 

Secretária Municipal da Fazenda do Município de Glorinha, referente 

informações solicitadas pela Comissão Especial de Inquérito. 
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Diante das respostas do Poder Executivo Municipal e do exame 
 

 

 

 

 

 

acabaram por gerar prejuízos a vários contribuintes. 

 

Em resposta  à  esta  Comissão  Processante,  o  Executivo 
 

 

 

 

30/12/2020. 

 

A reemissão dos carnês de IPTU de 2020 ocorreu em razão de 
 

 

 

 

negativamente e diretamente no resultado das eleições que ocorreram em 
2020. 

 

É importante  salientar  que  o  servidor  Ângelo  Reis  Cabral 
 

 

 

 

 

 

falha na prestação dos serviços realizados pela empresa Global Engenharia. 

dos processos administrativos mencionados pela Administração Municipal 

(processo anexos), constata-se que o gestor de 2020 verificou a existência 

de falhas na prestação do serviço realizado pela empresa Global Engenharia 

e não tomou nenhuma medida plausível para corrigir os erros encontrados, 

pelo contrário, determinou a impressão dos carnês de IPTU e somente após 

os  mesmos estarem impressos  é que foi verificado possíveis  erros que 

Municipal informou que realizou o pagamento de R$6.800,00 (seis mil e 

oitocentos reais) referente ao serviço de reemissão dos carnês do IPTU 

2020,  conforme pode ser comprovado  através  do  recibo de  pagamento 

constante  no  processo  administrativo  2869/2020,  o  qual  foi  pago  em 

ter sido identificado erros de cadastramento realizados pela empresa Global 

Engenharia, o que impactaria diretamente no valor  do IPTU,  ensejando 

assim, a determinação do gestor pelo cancelamento da emissão dos carnês 

de IPTU com a nova base de dados cadastrais, o que poderia implicar 

comunicou  oficialmente  a Sra. Secretária  da Fazenda  à época  sobre  a 

existência  de  erros  na  prestação  de  serviços  realizada  pela  referida 

empresa,  porém  a  única  media  tomada  pela  gestão  de  2020  foi  o 

cancelamento da emissão dos carnês de IPTU com a nova base de dados 

cadastrais e a reemissão dos carnês de IPTU de 2020, com a base cadastral 

antiga, sem que tivesse sido tomada qualquer medida para a correção da 
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Em 30 de setembro de 2021, compareceu perante à Comissão 
 

 

pela empresa ocorreu por satélite e de forma presencial em campo. 

 

Em 07 de outubro de 2021, compareceu perante à Comissão 
 

 

 

 

satélite e nos dias de hoje o setor tributário está fazendo a revisão”(...). 

 

Em 14 de outubro de 2021, compareceu perante à Comissão 
 

 

 

a área externa é toda avaliada.”. 

 

Entretanto, em  contraponto,  imediatamente  o  membro  da 
 

 

todos receberam os carnês”. 

 

Em 04  de  novembro  de  2021,  compareceu  perante  à 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial a ex-secretária da Fazenda, Sra. Michele Godoi Menetrier, onde 

prestou depoimento, tendo aduzido que a prestação do serviço realizado 

Especial o fiscal tributário do município, Sr. Cristiano Oliveira de Souza, que 

prestou o seguinte depoimento: (...) “Presidente questiona se a empresa foi 

a campo fazer a atualização. Cristiano- “Sim, e a empresa alegou que muitos 

casos as pessoas não estavam em casa e por isso a atualização foi por 

Especial o sócio da empresa Global Engenharia Ltda., Sr. Rodrigo Réus 

Coelho, que prestou  o seguinte depoimento: “passamos casa por casa, 

temos até fotos, pois fomos a campo. Só não entramos na parte interna, mas 

Comissão Especial, Ver. Delmir Euclides de Mello Maciel relatou o seguinte: 

“Eu moro numa rua onde não passou ninguém para fazer o cadastramento e 

Comissão Processante o Sr. Darci José Lima da Rosa, que prestou seu 

depoimento. Segue trecho do referido depoimento: “(...) Com a Palavra o 

Relator Dorival: “Agradeço sua presença, e a primeira pergunta que faço é 

sobre quem autorizou a impressão dos carnês e porque não foi repassado a 

população no ano de 2020?” Darci “(...) “por causa da pandemia, resolvemos 

recuar sobre essa situação, mesmo sabendo que poderia haver renuncia de 

receita.” Relator “A Atualização foi feita via presencial ou aérea?” Darci “Com 

certeza foi feita via aérea”. Relator “Houve alguma falha? “. Darci “se houve 

alguma falha da empresa, quem deveria ver o erro era o fiscal do contrato.” 

Presidente “A empresa em sua defesa alegou que fez a visita presencial”. 

Darci “Se houve alguma falha, isso é normal pois fazia 21 anos que não se 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

23 

 

 

fazia essa atualização.” Rafael “Que mês deveria ser entregue em 2020?” 

Darci “não lembro, mas para cobrança não foi feito decreto, então deve ter 

sido por orientação da procuradoria (...)”. 

 

É o relatório. 

 
8 - DAS CONCLUSÕES 

 
Para que não pairem dúvidas quanto à rigorosa observância do 

objeto da investigação, vale lembrar que o exame dos fatos correlatos que 

constituem desdobramentos naturais do objeto principal não configura 

extrapolação dos objetivos da investigação parlamentar, conforme já decidiu 

o STF. 

 

Sobre a possibilidade de a investigação atingir,  inclusive, outros 

fatos inicialmente não previstos, veja-se o entendimento do STF expresso no 

acórdão: HC 71.039- STF, Rel. Min. Paulo Brossard (RDA 199/205): 

“Por uma necessidade funcional, a comissão parlamentar de 

inquérito não tem poderes universais de investigação, mas 

limitados a fatos determinados, o que não quer dizer não possa 

haver tantas comissões quantas necessárias para realizar 

investigações recomendáveis, e que outros fatos, inicialmente 

imprevistos, não possam ser aditados aos objetivos da 

comissão de inquérito, já em ação”. 

 

Em exame aos documentos enviados à esta Comissão 

Processante e aos depoimentos das testemunhas, constata-se que o gestor 

de 2020 praticou ato de improbidade administrativa, uma vez que violou o 

princípio da legalidade, descumprindo o art. 8º do Código Tributário Municipal, 

em razão de não ter editado o respectivo Decreto Municipal. 

 

De outra banda, o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações) estabelece que: 
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atribuição. 
 
 

 

 

das faltas ou defeitos observados. 
 
 

 

 

convenientes. 
 
 

061/2019, o servidor Cristiano Souza de Oliveira é o responsável por exercer 

ampla, irrestrita e permanente fiscalização na qualidade dos serviços 

prestados pela empresa Global Engenharia, conforme segue: 

 

 

 

serviços executados. 
 
 

que: 
 
 

 

 

 

 

 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração 

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros 

para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

§ 1o  O  representante da Administração anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização 

§ 2o As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do representante deverão ser solicitadas a seus 

superiores  em  tempo  hábil  para  a  adoção  das  medidas 

Salienta-se que, de acordo com a cláusula 5.1 do Contrato nº 

5.1. Cabe à Contratante, através do servidor Cristiano Souza 

de Oliveira, da Secretaria Municipal da Fazenda para exercer 

ampla, irrestrita e permanente fiscalização na qualidade dos 

Em seguida, a cláusula 5.2 do Contrato nº 061/2019, dispõe 

5.2. Verificada qualquer irregularidade na execução dos Serviços 

ou  inadimplemento  com  quaisquer  outras  obrigações  deste 

Contrato, a CONTRATANTE, mediante notificação, por escrito, à 

CONTRATADA,  poderá  exigir  a  retificação  de  tal  defeito, 

irregularidade ou inadimplemento. Caso estes não sejam 

prontamente  sanados  pela  CONTRATADA,  dentro  do  prazo 
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fixado na notificação da CONTRATANTE, a CONTRATANTE 

poderá suspender, a risco e responsabilidade da CONTRATADA, 

os Serviços, ficando a mesma sujeita a todas as penalidades 

previstas neste Contrato, sem prejuízo do direito da 

CONTRATANTE de rescindir o presente. 

 

Observa-se que o servidor  Ângelo Reis  constatou  algumas 
 

 

 

07 do processo administrativo nº 2569/2020. 

 

Contudo, diante do depoimento do sócio da empresa Global 
 

 

 

 

cadastrais realizadas pela empresa contratada. 

 

O que causa estranheza é que somente em 25/05/2020 foi 
 

 

 

 

 

tributário. 

 

Em análise ao Termo de Referência do Contrato nº 061/2019 e 
 

 

 

 

 

 

estejam presentes na base do Recadastramento. 

irregularidades de cadastramento em 25/05/2020, conforme comunicação 

enviada à Secretária Municipal da Fazenda, Sra. Michele Godoi Menetrier, 

tendo esta tomado ciência na mesma data, conforme de extrai das fls. 06 e 

engenharia,  o  mesmo  relatou  que  os  serviços  foram  concluídos  em 

dezembro  de  2019 e  não  houve  qualquer notificação  por parte  da 

administração municipal sobre a existência de erros , razão pela qual foi 

determinado  a  impressão  dos  carnês  de  acordo  com  as  atualizações 

constatado equívocos na prestação de serviço pela empresa contratada, em 

razão de supostos erros de cadastramento. E ainda, diante das informações 

levantadas por esta Comissão Processante, não há comprovação no ano de 

2020 referente qualquer notificação à empresa prestadora de serviço para 

realizar  a  revisão  e  correção  dos  erros  apontados  pelo  agente  fiscal 

aos depoimentos do sócio da empresa Global Engenharia, da Secretária da 

Fazenda, do fiscal do contrato e dos ex-prefeito municipal, verifica-se o 

descumprimento do item 1.3.2.1.2 do Termo de Referência – Conferência e 

medição, para fins de validação de lotes, incluindo as testadas, “in loco”, 

utilizando-se de trena e/ou aparelhos de medições topográficas e 

geodésicas, para as  unidades  imobiliárias  indicadas  pela Prefeitura que 
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Ressalta-se que  somente  no  ano  de  2021,  foi  realizada  a 
 

 

 

infringiu o art. 67 da Lei de Licitações. 

 

Cumpre enfatizar que diante da inércia dos responsáveis pela 
 

 

 

 

 

fiscal anexa. 

 

Se faz necessário  mencionar que  diante da negligência da 
 

 

 

 

 

 

mão da receita oriunda da nova base de dados cadastrais. 

 
Diante destas razões que acima foram esposadas, tendo-se em 

vista os dados levantados, documentos analisados, depoimentos e demais 

provas colhidas, são as seguintes as conclusões desse Relator: 

 

8.1 – Há  irregularidade  diante  da  ausência  de  Decreto  do 
 

 

 

a atualização dos preços deve ser realizada mediante Decreto do Executivo; 

notificação da empresa Global Engenharia, conforme pode ser comprovado 

através do Termo de Notificação nº 001/2021 anexo. Resta evidente que o 

antigo  gestor  descumpriu  a  cláusula  contratual  supracitada,  bem  como 

notificação da empresa contratada em tempo hábil para a correção dos erros 

de cadastramento,  a  administração  municipal  sofreu  prejuízo  diante  da 

despesa pública de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) referente ao 

serviço de reemissão dos carnês do IPTU 2020 realizado pela empresa 

DUETO TECNOLOGIA LTDA, conforme resta comprovado através da nota 

Secretária Municipal da Fazenda em determinar a correção cadastral em 

razão dos erros apontados pelo agente fiscal tributário, tendo determinado a 

reemissão  dos  carnês  de  IPTU  com  a  utilização  da  base  anterior  de 

cadastros, acabou por violar à Lei de Responsabilidade Fiscal, ocorrendo 

renúncia de receita, uma vez que mesmo havendo algumas inconformidades 

com a atualização cadastral, não poderia a administração municipal abrir 

Poder Executivo,  o que implica em afronta à legislação municipal  e ao 

princípio da legalidade, uma vez que o administrador somente pode atuar 

em  conformidade  com a  lei  e  o  referido  dispositivo  legal  determina que  
a 
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8.2 – Houve irregularidade em decorrência da omissão do 

gestor de 2020 em notificar a empresa Global Engenharia para fazer as 

devidas correções correspondentes aos erros diagnosticados pelo agente 

fiscal tributário do município; 

 

8.3 – Há irregularidades na realização de despesa pública de 

R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) referente ao serviço de reemissão 

dos carnês do IPTU 2020, tendo em vista a desnecessidade do referido 

serviço realizado pela empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA. 

 

8.4 – Houve violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

ocorrendo renúncia de receita, uma vez que mesmo havendo algumas 

inconformidades com a atualização cadastral, não poderia a administração 

municipal abrir mão da receita oriunda da nova base de dados cadastrais; 

 

8.5 – Há irregularidades diante da falta de fiscalização do 

contrato celebrado entre o município e a empresa Global Engenharia; 

 

8.6 – Há irregularidades em relação ao descumprimento do item 

1.3.2.1.2 do Termo de Referência – Conferência e medição,  para fins de 

validação de lotes, incluindo as testadas, “in loco”, utilizando-se de trena e/ou 

aparelhos de medições topográficas e geodésicas, para as unidades 

imobiliárias indicadas pela Prefeitura que estejam presentes na base do 

Recadastramento. 

 

Nesse sentido, resta comprovado que houve violação à Lei 

Municipal nº 546/2002, à Lei de Improbidade Administrativa, à Lei de 

Licitações, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal. 

 

9 – VOTO DO RELATOR 

 
Assim sendo, diante das irregularidades encontradas, as quais 

apontam para a existência de ilícitos administrativos de responsabilidade do 

Poder Executivo Municipal, concluo o presente Relatório por Projeto de 

Resolução. 
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Uma vez que são de relevância pública as ações e serviços 

relacionados às questões tributárias, o Poder Legislativo Municipal em face 

disso, e além de sua competência típica, exerce também a de controle e 

fiscalização dos atos do Executivo Municipal, devendo adotar todas as 

medidas para salvaguardá-los, conforme dispõe o Art. 31, § 1º, da CF e Art. 

20 e 30, XVIII, da Lei Orgânica do Município. 

Diante de todo o relato, CONCLUI-SE, que o Chefe do Poder 

Executivo Municipal, através da Secretária da Fazenda, praticou atos que 

violaram a legislação vigente e ao interesse público. 

Sob este fato, resta comprovada onerosidade excessiva aos 

cofres públicos, caracterizando para tanto, o dolo e a má-fé, dado a falta de 

probidade no trato da coisa pública, de parte do Prefeito e, do mesmo modo 

que a Secretária Municipal da Fazenda, por haver prova material, de que 

ordenaram despesas em desconformidade com a legislação municipal, bem 

como não foram tomadas as medidas corretivas a fim de sanar os equívocos 

realizados pela empresa Global Engenharia Ltda., mesmo após evidenciado 

o erro na prestação do serviço, o que acabou por gerar renúncia de receita. 

Ressalta-se que os princípios da moralidade, probidade e 

legalidade foram ofendidos pelas condutas ilícitas praticadas pelo gestor 

municipal, conforme se comprova por meio dos fatos apurados por esta 

Comissão Especial. 

Desse modo, diante das questões apuradas por esta Comissão, 

conclui-se no sentido da prática, pelo gestor  municipal, de atos de 

improbidade administrativa que, a um só tempo, causaram prejuízo ao Erário 

e ofenderam princípios que regem a Administração Pública, amoldando-se, 

portanto, aos dispositivos previstos na Lei n. 8.429/92. 

 

O art. 37 da Constituição Federal, dispõe que a Administração 

Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade 

e publicidade. O art. 4º, da Lei 8.429/92, preceitua que “Os agentes públicos 

de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita 

observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. 
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No caso concreto, observa-se que o gestor de 2020 praticou 
 

 

de não ter editado o respectivo Decreto Municipal. 

 

Além disso,  ressalta-se  que  o  gestor  de  2020  verificou  a 
 

 

 

 

erros que acabaram por gerar prejuízos a vários contribuintes. 

 

Não  bastasse  isso,  além  de  não  ter sido realizados os 
 

 

 

 

 

tais erros que causaram prejuízos aos contribuintes e aos cofres públicos. 

 

Ressalta-se que o Poder Executivo Municipal realizou 
 

 

 

2869/2020, o qual foi pago em 30/12/2020. 

 

Todavia, cabe destacar que diante da  informação subscrita 
 

 

 

 

 

ato  de  improbidade  administrativa,  uma  vez  que  violou  o  princípio  da 

legalidade, descumprindo o art. 8º do Código Tributário Municipal, em razão 

existência de falhas na prestação do serviço realizado pela empresa Global 

Engenharia e não tomou nenhuma medida plausível para corrigir os erros 

encontrados, pelo contrário, determinou a impressão dos carnês de IPTU e 

somente após os mesmos estarem impressos é que foi verificado possíveis 

procedimentos que se esperasse do gestor municipal (gestão 2020),  

foram enviados aos contribuintes do município os carnês com os mesmos 

valores do ano de 2019, ou seja, pagou-se caro pela contratação de uma 

empresa especializada para a atualização cadastral, que realizou um serviço 

ineficiente, e ainda, não foi tomada qualquer medida na época para sanar 

pagamento de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) referente ao serviço 

de reemissão dos carnês do IPTU 2020, conforme pode ser comprovado 

através  do  recibo  de  pagamento  constante  no  processo  administrativo 

pelo Agente Fiscal do Município, Sr. Ângelo Reis Cabral, fl. 05 do Processo 

Administrativo nº 2869/2020, fica demonstrado que foi necessário fazer a 

reemissão dos carnês de IPTU de 2020 em razão de ter sido identificado 

muitos erros de cadastramento realizados pela empresa Global Engenharia, 

inclusive em desconformidade com o item 1.3.1 do termo de referência, 
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comprovado através da fl. 03 do Processo Administrativo nº 1267/2020. 

 

Observa-se que  a  empresa  Global  Engenharia  concluiu  o 
 

 

 

prestação de serviços realizada pela referida empresa. 

 

Verifica-se que consta nas fls. 05/07 do Processo 
 

 

 

 

 

 

cadastros. 

 

 Em análise aos documentos disponibilizados à esta Comissão 
 

 

 

 

 

 

 

19/01/2021. 

 

No caso em tela, resta evidente que o gestor de 2020  ao 
 

 

 

 

 

 

conforme relato do Agente Fiscal supramencionado, que pode ser 

trabalho de atualização cadastral em dezembro de 2019, contudo, somente 

em 25 de maio de 2020, o Sr. Ângelo Reis Cabral providenciou a devida 

comunicação à Sra. Secretária da Fazenda sobre a existência de erros na 

Administrativo 1267/2020, nos termos do relatório de atendimento ao cliente 

(RAC), que uma vez autorizado pela Secretária da Fazenda, Sra. Michele 

Menetrier, o  Sr.  Ângelo  Reis  Cabral  (Agente  Tributário),  solicitou  o 

cancelamento do lançamento do IPTU de 2020, que usou a nova base 

cadastral oriunda da atualização feita pela empresa Global Engenharia, bem 

como  a  realização  de  novo  lançamento,  usando  a  base  anterior  de 

Processante,  percebe-se  que  a  gestão  anterior apenas constatou a 

existência de erros nos serviços prestados pela empresa Global Engenharia 

referentes ao cadastro imobiliário digital, entretanto não tomou nenhuma 

medida efetiva para que os mesmos fossem corrigidos, pois conforme resta 

constatado,  somente  a  atual  gestão  realizou  a  notificação  da  empresa 

contratada para realizar a revisão e correção dos respectivos apontamentos, 

nos  termos  do  Termo  de  Notificação  nº  001/2021  (anexo),  datado  em 

constatar  que  a  atualização  cadastral  realizada  pela  empresa  Global 

Engenharia impactaria diretamente no aumento expressivo do valor do IPTU 

e por tratar-se ano eleitoral onde o Chefe do Poder Executivo Municipal de 

2020 concorreria a reeleição, decidiu pelo cancelamento do lançamento do 

IPTU 2020, o qual tinha sido utilizado a nova base cadastral oriunda da 

atualização  realizada  pela  empresa Global  Engenharia,  determinando  a 
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de dados cadastrais realizada pela empresa contratada. 

 

Cabe ressaltar que, uma vez identificados os erros constantes 
 

 

 

 

 

 

contribuintes após a entrega dos carnês de IPTU de 2020. 

 

Após a entrega dos carnês aos contribuintes, estes têm o prazo 
 

 

 

 

valores que não fosse devido ao ente municipal. 

 

Resta evidente a omissão por parte do gestor municipal, em 
 

 

pelos princípios constitucionais insculpidos na Constituição Federal. 

 
Indico à Comissão, após a votação, o envio do presente 

Processo ao Presidente da Casa Legislativa para que leve o Projeto de 

Resolução a Plenário para apreciação. 

Recomendo que a Resolução que dele decorrer, caso venha a 

ser acatado pela Câmara de Vereadores, deva ser levada ao conhecimento 

das seguintes autoridades e órgãos para que tomem as medidas que 

entenderem cabíveis na solução de tais irregularidades: 

 

a) Prefeito Municipal; 

reemissão  dos  carnês  de  IPTU  utilizando  a  base  cadastral  anterior  a 

atualização, ou seja, sem qualquer atualização correspondente a nova base 

na atualização cadastral, o gestor deveria ter imediatamente realizado a 

notificação da empresa prestadora de serviço para corrigir os erros e caso 

não fosse possível  a correção  em  tempo hábil,  deveria ter realizado  a 

cobrança do IPTU com base na nova atualização cadastral, não podendo ser 

utilizado como justificativa  que  os  referidos  equívocos  poderiam  causar 

transtornos no atendimento e grande volume de reclamações por parte dos 

legal para impugnar possíveis erros e mesmo que não houvesse 

impugnação, poderia a Administração Municipal fazer as devidas correções 

e,  caso  fosse  identificado  algum  equívoco  no  lançamento  após  algum 

pagamento realizado pelos contribuintes, poderia realizar a devolução dos 

total desprezo as normas legais e a eficiência na prestação dos serviços, 

uma vez que é dever da administração municipal zelar pelas normas legais e 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

32 

 

 

b) Ministério Público da Comarca de Gravataí; 

 
c) Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul; 

d) Tribunal de Contas do Estado; 

 
10 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO NA COMISSÃO 

 
Em reunião realizada no dia 09 de dezembro de 2021, na 

Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha/RS, às 15 horas, o Relator 

Vereador Dorival Dirceu Medinger fez a leitura e apresentação do Relatório 

Final, tendo sido colocado em votação na mesma reunião pelo Presidente 

Vereador Ademar de Oliveira. 

 

Encerrou lendo o Relatório com suas conclusões. 

 
Voto do Relator Vereador Dorival Dirceu Medinger – Pelo Projeto de 
Resolução. 

 
PELAS CONCLUSÕES 

 

Voto do Presidente, Vereador ADEMAR DE OLIVEIRA:  

VOTO FAVORÁVEL, pelas Conclusões do Relator. 

 
Voto do Vereador DELMIR EUCLIDES DE MELLO MACIEL: 
VOTO FAVORÁVEL, pelas Conclusões do Relator. 

 

Voto do Vereador RAFAEL SCHONARDIE SCHMIDT: 

VOTO FAVORÁVEL, pelas Conclusões do Relator. 

 
 
Voto da Vereadora SILVIA DE OLIVEIRA ECCEL;  
Ausente 

 

 
RELATÓRIO APROVADO em 09 de dezembro de  2021. 


	1. INTRODUÇÃO
	2. NATUREZA E OBJETIVOS DE UMA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
	4.1 Da Constituição
	4.2 Da Composição
	4.3 Do funcionamento
	5. DO PRAZO
	6. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
	7. DO RELATÓRIO
	8 - DAS CONCLUSÕES
	9 – VOTO DO RELATOR
	10 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO NA COMISSÃO

