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Orientação de não denunciar equívocos e erros formais,
mas, sim, onde há efetivo prejuízo ao patrimônio e indícios
de má-fé e corrupção.

 
Procuradoria de Prefeitos



Dec.Lei nº 201/67 - art. 1º - 15 
Lei nº 8.666/93 - arts. 89, 90 e 92 -   09

Total de capitulações - 34 (ref. 15 denúncias)

 
Procuradoria de Prefeitos
Delitos/capitulações - 2019



Dec.Lei nº 201/67 - art. 1º -  16
Lei nº 8.666/93 - arts. 89, 90 e 92 -   17

Total de capitulações - 68 (ref. 18 denúncias)

 
Procuradoria de Prefeitos
Delitos/capitulações - 2020



248 expedientes - 130 municípios 
83 processos judiciais - 47 municípios

RS - 497 municípios

 
Procuradoria de Prefeitos
Municípios - em 31/12/2020



Do trabalho de auditoria nascem os apontamentos da equipe de
auditoria do TCE/RS, delimitando, com base documental, as
inconsistências e irregularidades praticadas pela prefeitura que não
são condizentes com a legislação vigente e, muitas vezes, tampouco
com o plano de governo adotado pelo Alcaide para a sua gestão. 

 
Apontamentos TCE/RS



Constatação de sobrepreço nas contratações
Pesquisa de mercado de preços deficiente 
Prorrogação de contratos emergenciais de forma irregular
Deficiência na fiscalização de contratos com ausência de
finalidade pública, que justifiquem certos dispêndios
Ausência de prestação de contas
Terceirização e quarterização dos contratos

 
Irregularidades em processos
licitatórios



Irregularidade no monitoramento de frota
Prorrogação irregular de contrato emergencial de coleta de
resíduos sólidos
Irregularidades contratuais gerais, tais como despesas
desnecessárias na operacionalização do transbordo, triagem e
destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

 
Contratos de coleta de resíduos
sólidos



Contratação de servidores comissionados para o setor de
controle interno
Ausência de normatização
Graves problemas na contabilização de receitas e despesas –
problemas nas demonstrações contábeis, não atendimento das
requisições da equipe de auditoria do TCE/RS, atraso nos
lançamentos no sistema Licitacon

 
Problemas no controle interno



Ouvir as auditorias internas e os pareceres
jurídicos

Cuidar com práticas adotadas em 

Observar os apontamentos e as orientações do
TCE/RS

       gestões anteriores





O Ministério Público alerta sobre um golpe realizado contra prefeituras
através do WhatsApp - pessoas entram em contato com as gestões
municipais, identificando-se como Promotores de Justiça e solicitando
vantagens, como repasse de recursos financeiros ou uso de veículos
oficiais.

O MPRS reforça que as comunicações oficiais são feitas pelo e-mail
institucional (com o final @mprs.mp.br) ou por correspondência oficial.

Qualquer notificação que fuja desse modelo deve ser verificada
diretamente nas Promotorias de Justiça, cujos endereços,
telefones e e-mails constam no site
https://www.mprs.mp.br/promotorias/

https://www.mprs.mp.br/promotorias/


 

Obrigada pela atenção  


