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Relatório 

 

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 
 
 

Ref: Procedimento Administrativo UCCI Nº03/2016 

 

 

Amparo Legal: Constituição Federal; 
                           IN TCE Nº32/2014; 

                           IN SCI Nº01/2014 – Versão 02 
 
 

 

Regulamento aplicável: Instrução Normativa SCI nº001/2014 – versão 02. 

 

 
I - CHECK-LIST DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA SCI Nº. 001/2014:  

 

DESCRIÇÃO 

 

FOLHA OBSERVAÇÕES 

Indicação da necessidade de instauração da  

Tomada de Contas Especial (motivo).  
Fls nº 06 e 07. Aumento de salário sem previsão legal ou qualquer outra 

espécie normativa. 

Documentação anexada aos autos precedida de  

informação de juntada 

Fls nº30 á 34, Fls nº46, Fls nº 61 á 68, Fls nº 78, 

Fls nº 80, Fls nº 82 e 83 e Fls nº 84 á 86. 
 

Todas as folhas dos autos  

carimbadas, numeradas e rubricadas.  
Fls nº 01 á 86 Completa 

Portaria Fls nº 04 Portaria CMAV n°19/2016 de 11 de outubro de 2016. 

Publicação da Portaria Fls nº 23 á 25 Publicada na data 14 e 17/10/2016 

Ciente da Comissão de Tomada de Contas Especial  Fls nº 84 á 86 Documento procedido de juntada. 

Ficha de Qualificação dos envolvidos Fls nº 39 á 41 - 
Comunicação e convite para oitiva dos envolvidos  

com a devida comprovação de recebimento nos  

autos 

Fls nº 49 á 51 - 

Comunicação do TCE/ES Fls nº 82 e 83 Documento procedido de juntada – Protocolo feito na 

data 27 de outubro de 2016. 

Comunicação da Unidade Central de Controle  

Interno 
Fls nº 06 e 07 - 

Confecção da Ata de início dos trabalhos da  

Comissão de Tomada de Contas Especial 
Fls nº 26 e 27 Deu inicio aos trabalhos na data 24 de outubro de 2016. 

Confecção dos Termos de  

Esclarecimento/Oitiva 
Fls nº 52 á 59 - 

Relatório Conclusivo contendo: Fls nº 72 á 76 - 
Motivo determinante da instauração Fls nº 06 e 07 - 
Apuração dos fatos Fls nº 35 á 38 - 
Identificação dos responsáveis Fls nº 35 á 38 - 
Quantificação precisa do dano, devidamente 

atualizado 

Fls nº 61 á 71 - 

Normas legais e regulamentares desrespeitadas Fls nº 75 - 
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Indicação de providências e penalidades que  

deverão ser adotadas pela Autoridade  

Administrativa  

Fls nº 76 - 

 
 

A Unidade Central de Controle Interno, Órgão responsável pelo Controle Interno deste 

Poder Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições, analisando a Ficha Financeira do 

Mês de Março á Agosto/2016 da Câmara Municipal, atentou-se para alteração salarial 

assegurado ao cargo comissionado de Assessor Jurídico a partir do mês de março/2016. 

Diante do achado, a Unidade de Controle buscou informações na Secretaria da Casa quanto 

ao procedimento administrativo que levou ao aumento salarial para o cargo acima exposto 

(Lei). Em resposta, a Chefe de Gabinete informou a inexistência de qualquer procedimento 

ou ato administrativo que corresponda à alteração salarial do cargo de Assessor Jurídico. 

Assim, a UCCI buscou na Unidade de Diretoria de Administração e Finanças a base legal 

que levou o setor assegurar-se a pagar a alteração salarial ao ocupante do cargo. Em 

resposta, o atual Diretor de Administração e Finanças, informa que entrou em contato com o 

Diretor responsável da época, Oseas, e o mesmo informou que o aumento foi solicitado pelo 

Presidente e que o mesmo ficou de entregar posteriormente a Lei, porém não entregou. 

 

Objetivando a apuração da irregularidade e quanto á responsabilização dos supostos 

envolvidos, bem como o integral ressarcimento ao erário a Unidade Central de Controle 

Interno recomendou ao Presidente da Câmara Municipal os seguintes tópicos: 

 

a) Que seja suspenso, imediatamente, o pagamento do aumento salarial pago ao Cargo 

de Assessor Jurídico por não estar regulamentado por lei; 

b) Que seja aberta Tomada de Contas Especial (IN SCI nº01/2014) para apuração dos 

fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano causado ao erário. 

Contendo elementos de prova/convicção suficiente para definir a conduta dos agentes 

públicos e demais responsáveis envolvidos, qual/quanto foi o dano e, principalmente, 

o nexo da causalidade entre a conduta dos agentes e o dano; 

c) Que encaminhe os autos para Unidade de Procuradoria para que seja emitido o 

parecer jurídico sobre a legalidade constitucional do caso. 
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Registra-se que todos os procedimentos acima recomendados, as folhas nº 07 do auto, pela 

Unidade de Controle Interno ao Presidente da Casa foram acatados. 

 

Após os trâmites legais procedidos pela Tomada de Contas Especial, chega em 05 de 

dezembro de 2016 na Unidade Central de Controle Interno o Relatório Conclusivo emitido 

pela Comissão para manifestação da Unidade de Controle.  

 

De posse do procedimento, Tomada de Contas Especial nº 001/2016, a Unidade de Controle 

fez check-list para certificar se as normas estabelecidas na IN SCI Nº 01/2014 – Versão 02 

foram devidamente obedecidas, conforme a tabela acima. 

 

II – DA ADEQUADA APURAÇÃO DOS FATOS: 

 

Apurando os fatos, a Comissão caracterizou as normas infringidas pelo Sr. Romildo Sergio 

Abreu Machado, caracterizando aumento salarial de forma ilegal ferindo a Constituição 

Federal, inciso X do art. 37, da Lei Orgânica Municipal, inciso II do art. 43 e da Lei 

Complementar nº 871/2010, art. 36, causando dano aos cofres da Câmara Municipal.  

 

III – DA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: 

 

A Unidade de Controle Interno identifica os responsáveis pela ação, o Sr. Romildo Sergio 

Abreu Machado, Presidente da Câmara Municipal e Ordenador de despesas é o responsável 

pela ação que gerou o dano ao erário pela iniciativa do ato e por ter autorizado o pagamento 

indevido.  O Sr. Ozeas Gomes Dias, responsável pela Unidade de Diretoria de 

Administração e Finanças, embora não tenha sido beneficiado da ação é também um agente 

responsável causador do dano por ter atendido verbalmente um pedido do Presidente, 

legitimando o ato ilegal. O Sr. Vinícius Lunz Fassarella, servidor ocupante do cargo de 

Assessor Jurídico é um agente responsável pelo dado causado por ser o beneficiário da 

ação recebida ilegalmente. 
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IV – DA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

SCI Nº01/2014 – VERSÃO 02: 

 

A Comissão de Tomada de Contas observou, em parte, os prazos estabelecidos na IN SCI 

Nº01/2014 – versão 02, retardando o inicio dos trabalhos que deveriam ter sido 5 (cinco) dias 

contados da data de ciência dos membros acerca de suas designações (anexo V da IN SCI 

nº01/2014 – versão 02) e consequentemente excederam os 45(quarenta e cinco) dias 

concedidos a Comissão através da Portaria nº19/2016 para finalização dos trabalhos. 

 

V – DA PRECISA QUANTIFICAÇÃO DO DANO E DAS PARCELAS EVENTUALMENTE 

RECOLHIDAS: 

 

A quantificação do dano foi encaminhada pela Comissão ao atual Diretor de Administração e 

Finanças, Sr. Gustavo Hutter David, onde este apurou os valores a serem recolhidos em 

forma de ressarcir o dano gerado aos cofres da Câmara Municipal, as folhas nº 61 á 68. Foi 

deliberado pela Comissão as seguintes providências quanto ao ressarcimento: que o Sr. 

Romildo Sergio Abreu Machado deverá ressarcir R$ 1.540,00 (Hum mil e quinhentos e 

quarenta reais) valor pago ao INSS a título de Contribuição Patronal e que o Sr. Vinícius 

Lunz Fassarella deverá ressarcir o valor de R$ 7.333,33 (Sete mil trezentos e trinta e três 

reais e trinta e três centavos), valor recebido ilegalmente de março á setembro/2016, ambos 

os fatos serão ressarcidos de forma integral, sem parcelamento, conforme informa a 

presidenta da Comissão, em folhas n° 88.  

 

Em todos os casos de ressarcimento de valores ao erário deverá ser emitido um documento 

de arrecadação municipal – DAM, referente ao recolhimento do débito que será anexado ao 

ofício que o envolvido receberá, conforme estabelece a IN SCI nº01/2014 – versão 02. 
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1Antes da conclusão, esta Unidade entendeu de extrema importante registrar que constou 

no relatório da Comissão, as folhas nº 74 (dep. Presidente), fatos e ações procedidas pelo 

servidor ocupante do cargo de Assessor Jurídico que, no entendimento desta Unidade, 

encontra-se em desacordo com as funções do referido cargo conforme dispõe a Estrutura 

Administrativa da Câmara Municipal e também em desacordo com a função Constitucional 

do Poder Legislativo Municipal, segue as falas, verbis: 

 

“O qual declarou que tem conhecimento sobre o processo de tomada de 

contas especial e que foi questionado pelo Dr. Vinicius que tinha muitas 

audiências fora do município, que parte do salario dele era gasto com 

gasolina, se ele fosse fazer os atendimentos externos se teria a condição de 

disponibilizar o carro da câmara para ficar com ele nos dias de audiências, e 

que como a Câmara não tem motorista oficial, optou pedir ao setor contábil a 

possibilidade de uma gratificação ou uma compensação financeira, para não 

precisar liberar o veiculo oficial (...)2” (Grifa-se). 

 

 

O registro acima se refere ao servidor ocupante do cargo de Assessor Jurídico estar 

realizando audiências para terceiros, no intuito de suprir a ausência de defensoria pública no 

município. Como o entendimento desta Controladoria é que tal atividade foge á função do 

cargo e, da mesma forma, do Legislativo municipal sendo competência constitucional do 

Estado, esta Unidade já havia oficiado ao Presidente (depoente) para sessar imediatamente 

tal atendimento (conforme memorando anexo), o que se observa não ter havido êxito. 

Portanto, esta controladoria reiterará a orientação de cessação destas atividades, sob o 

fundamento de impedimento da Câmara Municipal prestar o serviço de defensoria pública no 

município, pelas inúmeras vedações de cunho constitucional e legal. 

 

 

 

                                                 
1
 Registros da UCCI mediante a fatos apontados no relatório final da Comissão (depoimento do Presidente Romildo Sergio 

Abreu Machado), em folhas nº Fls. 74, Tomada de Contas Especial – Procedimento Administrativo n°. 01/2016. 
2
 Fls. 74, Relatório final da Tomada de Contas Especial – Procedimento Administrativo n°. 01/2016. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto e da análise documental, as folhas nº01 á 88, conclui-se que foram 

identificadas ilegalidades dignas de relato, constando-se atos ilegais e ilegítimos motivados 

pelos agentes causadores do dano, sendo eles, o Sr. Romildo Sergio Abreu Machado, 

Presidente da Câmara Municipal e Ordenador de despesas é o responsável pela ação que 

gerou o dano ao erário pela iniciativa do ato e por ter autorizado o pagamento indevido.  O 

Sr. Ozeas Gomes Dias, responsável pela Unidade de Diretoria de Administração e Finanças, 

embora não tenha sido beneficiado da ação é também um agente responsável causador do 

dano por ter atendido verbalmente um pedido do Presidente, legitimando o ato ilegal. O Sr. 

Vinícius Lunz Fassarella, servidor ocupante do cargo de Assessor Jurídico é um agente 

responsável pelo dano causado por ser o beneficiário da ação recebida ilegalmente. 

 

Portanto, a UCCI recomenda-se: 

 

a) Que a autoridade administrativa, Presidente, se manifeste nos autos da Tomada de 

Contas Especial, atestando o conhecimento dos fatos apurados e das medidas para 

sanar as deficiências e ilegalidades; 

b) Que a autoridade administrativa, Presidente, determine o cumprimento das 

providências e penalidades indicadas pela comissão, com vista a ressarcir e 

resguardar o erário, sob pena de responsabilidade solidária; 

c) Que a autoridade administrativa, Presidente, comunique aos envolvidos sobre as 

providências e penalidades no prazo de 8 (oito) dias contados da data abaixo 

descrita, conforme estabelece a IN SCI nº01/2014 – versão 02; 

d) Que a autoridade administrativa, Presidente, determine o prazo de 03(três) dias 

contados a partir da data do recebimento de comunicação enviado ao envolvido, para 

o cumprimento de suas determinações, conforme estabelece a IN SCI nº01/2014 – 

versão 02. 
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Atílio Vivácqua-ES, 20 de dezembro de 2016. 

 

Sulaima Barbosa das Neves 

Controladora Geral 


