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I – INTRODUÇÃO 

A  Câmara  Municipal  de  Vereadores  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. 

A presente Comissão Especial  foi instituída no âmbito do

Poder Legislativo, conforme prevê o art. 85-A desta Casa Legislativa. 

Nesta  seara,  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 a presente Comissão Especial  possa funcionar de forma exitosa, e

oferecer à sociedade os resultados que esta espera. 

A Comissão Temporária Especial  foi instituída através da

Resolução nº 006/2021, prorrogada pelas Resoluções nº 012/2021 e 024-

A/2021,  a fim de realizar  o estudo e fiscalização referente ao incentivo

concedido  pelo  município  de  Glorinha  à  empresa  PANATLÂNTICA S.A

através da Lei Municipal nº 555/2003 e alterações posteriores, que dispõe

sobre a concessão de incentivos fiscais e autorização para a celebração

de convênio destinado a instalação da referida empresa no município de

Glorinha.

A composição da Comissão Temporária Especial atendeu a

previsão do art. 3º da Resolução nº 006/2021, tendo respeitado a formação
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por  representantes  dos  partidos  políticos,  para  assegurar-se  na  sua

constituição a proporcionalidade e a representação de todas as bancadas.

Após  postas  as  normas gerais  de  seu  funcionamento,  a

Comissão realizou a  reunião de instalação,  na  data  de 19 de maio  de

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

Relator e designação dos demais membros da Comissão Especial. 

Nesta  reunião,  a  Comissão  determinou  sua  formação,

ficando a mesma assim constituída: Presidente: Ver. Everaldo Dias Raupp

(Progressistas);  Relator:  Ver.  Dorival  Dirceu  Medinger  (Republicanos);

Membros: Rafael Schönardie Schimdt (MDB); Ademar de Oliveira (PDT) e

Silvia de Oliveira Eccel (PTB).

Assim sendo, esta Comissão Especial está concluindo seus

trabalhos  com a  entrega do  Relatório  Final,  nos  termos  do  Regimento

Interno.

II – 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.

Em deliberação do dia 19/05/2021, a Comissão aprovou o

envio  de  ofício  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  solicitando  informações  sobre

quanto  de  incremento  decorrente  do  valor  de  ICMS  foi  gerado  pela

empresa PANATLÂNTICA no período de dez anos contados do início das

atividades industriais, conforme convênio celebrado entre o município de a

referida empresa.

Em resposta, o Sr. Prefeito Municipal encaminhou à esta

Comissão ofício informando que somente foi possível fazer o levantamento
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dos  valores  de  ICMS a partir  do  ano  de  2013,  conforme ofício  GP nº

132/2021 (fl. 54) e manifestação do setor tributário (fl. 55).

Esta  Comissão  Especial  oficiou  o  Poder  Executivo

Municipal através do Ofício nº 003/2021 – CTE e OF. CM. nº 109/2021, a

fim  de  que  fosse  especificado  de  forma  detalhada  o  cumprimento  da

integralidade  das  condições  referentes  à  contrapartida  da  empresa

PANATLÂNTICA, conforme previsão da Cláusula Quinta (Da contrapartida

da empresa) do CONVÊNIO celebrado entre o município de Glorinha e a

referida  empresa.  Em resposta,  o  Sr.  Prefeito  Municipal  enviou  à  esta

Comissão Especial o OF. GP. nº 2025/2021, OFÍCIO ST Nº 020/2021 e

anexos, informando que a fiscalização referente ao cumprimento desses

convênios de incentivo sempre foi realizada pelo setor contábil, sendo que

o setor tributário apenas fazia o cálculo da devolução do retorno de ICMS

das empresas que tinham o benefício  (Fibraplac e Divimec).  Em razão

disso,  o  processo  relativo  à  fiscalização  da  empresa  PANATLÂNTICA

nunca  passou  pelo  setor  tributário,  uma vez  que  não  tinha  cálculo  de

devolução  de  ICMS.  O  Poder  Executivo  Municipal  respondeu  que  os

valores  de  faturamento  e  retorno  de  ICMS  da  empresa  encontra-se

registrado somente a partir do exercício de 2013, tendo em vista que não

há devolução de ICMS, sendo a respectiva fiscalização realizada apenas

com base no valor adicionado do ano em fiscalização, quando necessário.

É importante mencionar que em 26/03/2003 foi celebrado

acordo  de  intenções  entre  o  município  de  Glorinha  e  a  empresa

PANATLÂNTICA,  onde  restou  estabelecido  interesses  mútuos  para  a

instalação  de  planta  industrial  da  empresa,  que  pela  razão  de  haver

previsão  para  investimento,  haveria  necessidade  de  contrapartida  do

município com taxas, impostos, dentre outros.

Ressalta-se que ficou estabelecido no referido acordo que

o  município  proporia  o  seguinte:  (1)  vender  uma área  de  terras  de 27

hectares, já terraplanada, que seria adquirida pela referida empresa, com
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subsídio de 50% oferecido pelo município; (2) devolver 50% do incremento

decorrente do valor adicionado do ICMS que seria gerado pela empresa

nos próximos dez anos; (3) isenção de ISS sobre os serviços que viessem

a ser prestados pela empresa, pelo período de dez anos, a contar do início

das operações industriais; (4) isenção do IPTU sobre a área adquirida pela

empresa, pelo período de quinze anos.

Nota-se  que  as  isenções  concedidas  para  a  empresa

PANATLÂNTICA  justificaram-se  em  razão  do  volume  de  investimento

apresentado  pela  mesma,  que  consistia  em  (1)  geração  de

aproximadamente  6,7  milhões de reais  em ICMS para  o  município;  (2)

geração  de  cento  e  dez  empregos  direitos  e  cinquenta  indiretos;  (3)

utilização  de  tecnologia  de  ponta  pela  empresa;  (4)  implantação  de

projetos  sociais,  tais  como  o  Projeto  Pescar,  tendo  como  objetivo  a

formação profissional de adolescentes de baixa renda; (5) treinamento e

qualificação  profissional,  através do patrocínio  de  cursos  técnicos  e  de

formação escolar  universitária;  (6)  auxílio  básico  ao  ensino,  através  da

contribuição  da  empresa  para  a  formação  escolar  básica  de  alunos

pertencentes  a  famílias  de  baixa  renda;  (7)  auxílio  ao  CONSEPRO

(Conselho  de  Segurança  Pró  Comunidade);  (8)  apoio  assistencial  aos

eventos realizados no município, pelo período de dez anos.

Todavia,  conforme  manifestação  no  presente  processo

administrativo (fl. 45), não houve a concretização das previsões ajustadas,

razão  pela  qual  deveria  ser  realizada  a  revisão  dos  incentivos  já

concedidos, a fim de ajustar seu cancelamento e/ou adequações.

Cabe mencionar que a empresa citada se comprometeu a

iniciar  suas operações industriais  entre dezoito e vinte e quatro meses.

Observa-se que a Lei Municipal  nº  555/2003 autorizou a concessão de

incentivos  constantes  no  acordo  de  intenções,  entretanto,  os  prazos

previstos  para  início  das  atividades  industriais  sem  que  tenha  sido
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realizada  a  construção  do  parque  industrial,  conforme  informações

extraídas do ofício PGM-023/2006 (fl. 43/46).

É importante observar que a Lei de Responsabilidade Fiscal

(LC 101/2000) visa estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a

responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da

Constituição.

Cumpre ressaltar  que a Lei  de Responsabilidade Fiscal  foi

editada com a finalidade de estabelecer maior planejamento para as contas

públicas, controle e transparência, e por consequência, fortalecer o aspecto

da responsabilização, bem como foram criadas condições para a implantação

de uma nova cultura gerencial na gestão de recursos públicos.

Deste modo, a LC 101/2000 prevê em seu art. 14 a adoção de

medidas compensativas quando da concessão ou ampliação de incentivos

fiscais, senão vejamos: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada

de  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que

deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei

de  diretrizes  orçamentárias  e  a  pelo  menos  uma  das  seguintes

condições:    

(...)

Salienta-se que, diante das informações colhidas por esta

Comissão, houve a concessão de incentivos pelo município de Glorinha,

tendo  em  vista  a  intenção  da  empresa  PANATLÂNTICA  em  fazer

investimentos no município, todavia já se esgotaram os prazos previstos

para  início  das  atividades  industriais  da  empresa,  sem que  tenha  sido

concluída a construção do parque industrial, conforme convencionado no

acordo de intenções.

Registra-se  que o  município  cumpriu  com as  obrigações

firmadas  no  acordo  de  intenções,  contudo  a  referida  empresa  está
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inadimplente com o cumprimento das obrigações pactuadas no referido

protocolo  de  intenções,  razão  pela  qual  o  atual  gestor  municipal  é  o

responsável por tomar medidas necessárias a fim de equalizar os atos de

renúncia de receitas dentro dos prazos ajustados, o que não foi realizado

até o presente momento.

Observa-se que as isenções concedidas para a empresa

PANATLÂNTICA  justificaram-se  em  razão  do  volume  de  investimento

apresentado pela mesma, todavia, existem evidências diante das provas

colhidas por esta Comissão Especial de que houve o descumprimento do

protocolo  de  intenções  em  relação  a  (1)  geração  de  ICMS  para  o

município; (2) geração do quantitativo de empregos direitos e indiretos; (3)

não  realização  da  utilização  de  tecnologia  de  ponta  pela  empresa;  (4)

inobservância  da  implantação  de  projetos  sociais,  tais  como  o  Projeto

Pescar, tendo como objetivo a formação profissional de adolescentes de

baixa  renda;  (5)  transgressão  ao  acordo  relacionado  ao  treinamento  e

qualificação  profissional,  através do patrocínio  de  cursos  técnicos  e  de

formação escolar universitária; (6) descumprimento ao acordo referente ao

auxílio  básico  ao  ensino,  através  da  contribuição  da  empresa  para  a

formação escolar básica de alunos pertencentes a famílias de baixa renda;

(7)  não  observância  ao  protocolo  de  intenções  relativo  o  auxílio  ao

CONSEPRO (Conselho de Segurança Pró Comunidade); (8) inexecução

correspondente à apoio assistencial aos eventos realizados no município,

nos termos do prazo estipulado no acordo.

De tal modo, a não concretização das previsões ajustadas

entre  o  município  e  a  referida  empresa,  configura  renúncia  de receita,

passível  de  apontamento  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Rio

Grande do Sul.

Cabe  destacar  que,  diante  da  ausência  de  informações

precisas referentes aos incrementos decorrentes do valor de ICMS gerado

pela empresa PANATLÂNTICA no período de dez anos contados do início
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das atividades industriais,  as quais  são indispensáveis para dar  regular

andamento aos trabalhos desta Comissão,  ante a justificativa do Poder

Executivo  Municipal,  este  Relator  chegou  as  conclusões  a  seguir

delineadas.

Por  fim,  é  indispensável  mencionar  que  o  município  de

Glorinha  não  possui  uma  área  de  terras  própria  destinada  ao  Distrito

Industrial, todavia a empresa PANATLÂNTICA está utilizando uma área de

terras  de  27  hectares,  sendo  que  13,5  hectares  foram  doados  pelo

município.  Deste  modo,  resta  evidente  que a  citada empresa não  está

cumprindo  com  o  pactuado  no  acordo  de  intenções,  conforme

fundamentação supracitada.

III – CONCLUSÃO

Diante destas razões que acima foram esposadas, tendo-

se em vista os dados levantados, documentos analisados e declarações

mencionadas nas reuniões, são as seguintes as conclusões desse Relator:

a) Que  as  informações  levantadas  no  decorrer  dos

trabalhos desta Comissão, referente quanto de incremento decorrente do

valor de ICMS foi gerado pela empresa PANATLÂNTICA no período de

dez anos contados do início das atividades industriais, conforme convênio

celebrado  entre  o  município  e  a  referida  empresa,  estas  foram

insuficientes,  dificultando  assim,  o  prosseguimento  dos  trabalhos  desta

Comissão;

b) Entretanto,  há  indícios  fortes  de  descumprimento  do

Acordo de Intenções firmado em 26/03/2003 entre o município de Glorinha

e a empresa PANATLÂNTICA, conforme exposição constante no presente

relatório;

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

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

Resolução a Plenário para apreciação. 

“DÕE ÓRGÃOS, DÕE SANGUE: VIDAS”
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.830, Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

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;

b) Ministério Público da Comarca de Gravataí;

c) Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul;

d) Tribunal de Contas do Estado;

APRESENTAÇÃO  E  DISCUSSÃO DO RELATÓRIO  NA

COMISSÃO ESPECIAL

Em reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, na

Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 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

Everaldo Dias Raupp. 

Encerrou lendo o Relatório com suas conclusões. 
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Voto do Relator Vereador Dorival Dirceu Medinger  – Pelo Projeto de

Resolução.

PELAS CONCLUSÕES 

Voto do Presidente, Vereador EVERALDO DIAS RAUPP: 

VOTO FAVORÁVEL, pelas Conclusões do Relator. 

Voto do Vereador RAFAEL SCHÖNARDIE SCHIMDT: 

VEREADOR AUSENTE

Voto do Vereador ADEMAR DE OLIVEIRA:

VEREADOR AUSENTE

Voto da Vereadora SILVIA DE OLIVEIRA ECCEL;

VOTO FAVORÁVEL, pelas Conclusões do Relator. 

RELATÓRIO APROVADO, em 14 de fevereiro de 2021.
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