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MENSAIS DOS MESES 12, 13 E 14 DE 2018 –

1 RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Mensais – PCM, da Prefeitura

Constatada a pendência, a área técnica elaborou a Manifestação Técnica 5733/20195 propondo a edição de Acórdão para aplicação de multa ao responsável, a ser dosada
pelo Relator, nos termos do art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do §1º do Regimento
Interno do TCEES (aprovado pela Resolução TC 261/2013).
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responsabilidade do senhor Max Freitas Mauro Filho.
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Municipal de Vila Velha, referente aos meses 12, 13 e 14 de 2018, sob a

do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, divergiu da área técnica pugnando pelo
arquivamento do feito, sem prejuízo de expedição de determinação concedendo prazo
razoável ao gestor para o envio da PCM, tendo em vista a dificuldade do município de
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O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer Ministerial 2240/2019-6, da lavra

Vila Velha no envio de suas prestações de contas dentro do prazo em razão da troca do
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Sistema Integrado de Gestão Pública Municipal.
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Considerando que o gestor não havia sido citado para apresentação de razões de
defesa pela demora no envio das contas, foram exarados o Voto do Relator
4136/2019-1 e Decisão 2324/2019-1 citando o mesmo pelo descumprimento dos
Termos de Notificação Eletrônicos 1196/2019, 1279/2019 e 1280/2019, ressaltando
que, caso as justificativas não fossem suficientes, a multa poderia ser aplicada.
Devidamente

citado, o

responsável apresentou razões de defesa (Defesa /

Justificativa 1322/2019-9).
Foram os autos encaminhados para a área técnica que emitiu a Instrução Técnica
Conclusiva 4400/2019-1, que acolheu as justificativas e propôs o arquivamento dos
autos haja vista o exaurimento de seu objeto.
O Ministério Público de Contas pronunciou-se por meio do Parecer 5463/2019-8,
subscrito pelo digno Procurador Luciano Vieira, reiterando o Parecer 2240/2019-6 e
pugnando pelo arquivamento do feito.
É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
A área técnica e o Ministério Público Especial de Contas registram que o responsável
anexou aos autos justificativas que comprovam o encaminhamento e a homologação
da Prestação de Contas Mensais referente aos meses 12, 13 e 14 de 2018.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no
Instrução Técnica Conclusiva 4400/2019-1, bem como no Parecer do Ministério
Público de Contas 5463/2019-8, abaixo transcritos:
Instrução Técnica Conclusiva 4400/2019-1:
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“[...]
2. DA ANÁLISE
2.1 DAS ALEGAÇÕES DO RESPONSÁVEL
O Prefeito do Município de Vila Velha, Sr. Max Freitas Mauro Filho, a fim de justificar a
remessa intempestiva das contas em análise, apresentou os seguintes argumentos:
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2.2 ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme alegações do defendente, a prefeitura tem tido dificuldades na utilização de um
software de gestão fornecido sob regime de contratação emergencial que perdura por mais
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de 20 anos. Afirma que a integração de sistemas e dados disporá de nova realidade a partir
do exercício de 2019, com a conclusão da contratação do serviço de novo sistema de
gestão pública, possibilitando maior agilidade, integração de dados, eficiência, segurança
jurídica e melhor processamento das informações contábeis. Acrescenta que está em curso,
uma avaliação de reestruturação administrativa com a finalidade de identificar lotação ideal
nas diversas áreas da administração municipal. Enfim, os problemas decorreram de
dificuldades técnicas originadas no sistema de informática utilizado pela prefeitura.
Pois bem.
Verificou-se, a partir de pesquisa realizada no sistema CidadES, que as prestações de
contas mensais referentes aos meses 12, 13 e 14 de 2018 foram homologadas em
24/05/19, conforme comprovantes em anexo.
Contudo, a despeito do atraso ocorrido, convém ressaltar que esta Corte de Contas, ao
analisar Representação (Processo TC 4311/2018) e processos de prestação de contas
relativos aos exercícios de 2018 (TC 5021/2018 e TC 547/2019) do Município de Vila Velha,
mitigou a aplicação de multa, frente às dificuldades experimentadas na gestão dos serviços
de informática. No entanto, foi feita referência a um limite temporal a partir do qual não mais
seriam aceitas alegações de atraso em decorrência de problemas no sistema (Voto do
Relator 2524/2019-5, TC 8898/2019-3):
[...] ficou constado a contratação de nova empresa prestadora dos serviços de
informática, onde estabeleceu critérios para a migração dos dados visando o
atendimento pleno do sistema de gestão, ressaltando que já foi concluído com
assinatura de contrato e que a fase final de migração se dará até o fim do
mês de maio, data a partir de qual tais alegações não mais subsisti rá afim
de que se afaste a irregularidade por atraso em entrega das obrigações
(negritei e grifei.)

Assim, considerando que as PCM relativas aos meses 12, 13 e 14 do exercício de 2018
foram homologadas até o mês de Maio/2019, concluímos por acolher as jus tificativas
apresentadas.
3. DO ENCAMINHAMENTO

Em face de todo o exposto sugere-se:
a) Acolher as justificativas apresentadas pelo Sr. Max Freitas Mauro Filho, tendo em vista
que as PCM foram entregues até o fim de Maio/2019, conforme entendimento exarado no
voto do Relator 2524/2019-5, TC 8898/2019-3.
b) O arquivamento do feito em razão do exaurimento de seu objeto.
[...]”

Parecer do Ministério Público de Contas 5463/2019-8:
“[...]
O art. 16 da IN TC n. 43/2017, versa sobre a obrigatoriedade de envio da Prestação
de Contas Mensal, por parte dos órgãos que compõe as Unidades Gestoras dos
Municípios, vejamos:
Art. 16 Subordinam-se a este Capítulo os órgãos e entidades públicas
integrantes da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e
Legislativo municipais, incluindo as autarquias, os fundos, as fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público municipal, bem como os regimes
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próprios de previdência social (RPPS), regidos pela Lei 4.320, de 17 de
março de 1964 e as empresas estatais dependentes definidas no art. 2º,
inciso III, da LRF.
Outro giro, a Instrução Normativa TC n. 43, de 5 de dezembro de 2017, dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados pelo TCEES em casos de descumprimento, por parte de
jurisdicionado, de prazos legais ou regulamentares para remessa ao Tribunal de dados relativos
à prestação de contas mensal. Senão vejamos:
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo anterior será feita
por meio de documento gerado no CidadES, denominado termo de
notificação eletrônico, cientificando o gestor ou responsável acerca
da inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
(...)
§ 2º. Caso não acolhidas as razões de justificativas, independente
do cumprimento da obrigação prevista no § 1º, o responsável estará
sujeito à multa, de acordo com as disposições da Lei Complementar
Estadual 621/2012 e do Regimento Interno do TCEES. (grifo nosso)
Na espécie, o prazo de 05 (cinco) dias conferido nos Termos de Notificação Eletrônicos 1196/2019-7,
1279/2019-6 e 1280/2019-9 teve início em 26/2/2019, havendo as remessas 12, 13 e 14 sido
encaminhadas em 24/5/2019.
Contudo, conforme salientado no Parecer do Ministério Público de Contas
2240/2019-6, e novamente pode ser aferido das justificativas apresentadas, o
Município de Vila Velha vinha encontrando dificuldades no envio de suas prestações
de contas dentro do prazo, em razão da troca do Sistema Integrado de Gestão
Pública Municipal, não havendo a administração contribuído para a infração, haja
vista que adotou todas as medidas necessárias para o saneamento da falha, o que
veio a ocorrer com efetivação das remessas.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas pelo arquivamento do feito
nos termos do art. 330, inciso IV, do RITCEES.
[...]”

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando com
o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte deliberação que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões
expostas pelo Relator em:

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: 5A3D0-6014A-A945C

ACÓRDÃO T C-1592/2019
lm/fbc

1.1 ARQUIVAR os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 26/11/2019 – 41ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna
de Macedo (relator), Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo
Coelho do Carmo e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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