Página 1

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014

Diário Oficial Eletrônico
Edição Nº 242 | Vitória-ES, segunda-feira, 1 de setembro de 2014
ATOS DO PLENÁRIO.................................................................1
Acórdãos e Pareceres - Plenário.................................................1
ATOS DA 1ª CÂMARA............................................................. 51
Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara........................................... 51
ATOS DA 2ª CÂMARA............................................................. 59
Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara........................................... 59
ATOS DOS RELATORES........................................................... 66

[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos
termos do artigo 161-A da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento
Interno), com a redação dada pela Resolução TC nº 224/2010,
DOE 20.12.2010, para fins do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos disponíveis
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no
sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-435/2014 - PLENÁRIO
- PROCESSO -TC-3398/2010
JURISDICIONADO -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIOS 2000 A
2006
RESPONSÁVEL -EDSON HENRIQUE PEREIRA
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1) REGULAR
PARA JOSÉ HONÓRIO MACHADO, WALDELES HENRIQUE
CAVALCANTE E EDSON HENRIQUE PEREIRA - SANADA
A IRREGULARIDADE POR PAGAMENTO INDEVIDO 2) IRREGULAR PARA EDSON HENRIQUE PEREIRA RESSARCIMENTO - 3) MULTA - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada
pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, por força da
Decisão TC 7446/2009 (f. 02), prolatada nos autos do processo
TC 1796/2007, para apurar possíveis irregularidades dispostas
nos itens I.1 e V.2 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 504/2008
daqueles autos, referentes a ausência de prestação de contas pela
União Municipal de Estudantes – UME no valor de R$ 15.187,50, e
pagamento de vantagens pecuniárias indevidas.
Consta dos autos o Ofício nº 078/2010-GPMBSF-ES do então
Prefeito Municipal Waldeles Cavalcante (fls. 10/13) encaminhando
comprovante do valor ressarcido ao erário municipal no valor de
R$ 213,89 e multa equivalente a 500 VRTE, estes em atendimento
ao comando do colegiado dispendido no Acordão TC 277/2012 nos
autos do processo TC 1796/2007 (apensado ao TC 2551/2010 –
Recurso de Reconsideração). Também anexo ao Oficio encaminhado
encontra-se a Portaria nº 26/2010 de 12 de março de 2010, onde o
Prefeito Municipal nomeia a comissão de Tomada de Contas Especial
e concede 20 dias para a conclusão dos trabalhos.
Conforme Decisão TC 3104/2010 (f. 24) o senhor Waldeles

Cavalcante foi notificado para que encaminhasse a esta Corte a
Tomada de Contas determinada. Atendendo ao Termo de Notificação
nº 1454/2010 o gestor encaminhou documentação de fls. 32/44.
Os autos encaminhados à área técnica onde foi elaborada a
Manifestação Técnica Preliminar MTP 96/2010 (fls. 49/51), que
sugere o retorno dos autos à origem para complementação do
relatório da comissão de tomada de contas encaminhado.
Desta feita esta Corte emitiu a Decisão TC 0264/2010, fl.60, no
sentido de determinar à Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco a complementação do Relatório de Tomada de Contas
especial, na forma da Instrução Normativa nº TC 08/2008, fixando
para tal o prazo de 60 dias.
O gestor encaminhou intempestivamente documentação vista
às folhas 73 a 108, em atendimento ao Termo de Notificação nº
0089/2011 (f.61).
Retornando os autos à área técnica para análise, esta se fez juntar sua
manifestação técnica de fls. 111/113, onde registra o atendimento
à IN 08/2008 do Relatório da Tomada de Contas Especial realizada
pelo município e encaminhada a esta Corte.
Com base na documentação acostada aos autos foi elaborada
a Instrução Técnica Inicial ITI 1052/2011 (fls. 114/117), onde
sugere a citação do senhor Edson Henrique Pereira para apresentar
justificativas quanto à ausência de prestação de contas do Convênio
nº134/2006, celebrado entre a municipalidade e a União Municipal
dos Estudantes, no valor de R$ 15.187,50.
Citado o responsável encaminhou documentação vista á fls.
135/137 em atendimento ao Termo de Citação nº 337/2012 (fl.126),
solicitando prorrogação de prazo para apresentar documentação, o
que foi deferido pelo Conselheiro Relator (fl. 142/144) e Decisão
Plenária TC 1496/2013 (fl. 146).
Tempestivamente, o gestor encaminhou a este Tribunal
documentação que achou pertinente às fls. 161/162.
Encaminhados os autos à área técnica esta elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3544/2013 (fls. 165/176) onde se manifesta
conclusivamente pela manutenção da irregularidade condenando o
senhor Edson Henrique Pereira ao ressarcimento de 8.977,12 VRTE
e multa nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
4.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas nestes autos, que versam sobre Tomada de
Contas Especial realizada na Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco/ES relativa ao Convênio nº 13/2006 firmado com a
União Municipal de Estudantes cujo escopo foi repasse de recursos
financeiros a título de subvenção social, sugere-se a manutenção
da seguinte irregularidade descrita na Instrução Técnica Inicial ITI
1052/2011 de fls. 114/117:
I - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. (Item 1.1 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 504/2008 - Processo TC 1796/2007)
Base legal: Princípio/dever de prestar contas inserido no artigo
70 da Constituição do Estado do Espirito Santo e cláusula 4ª do
Convênio 134/2006 celebrado entre o Município de Barra de São
Francisco e a União Municipal dos Estudantes.
Sugere-se, ainda, o ressarcimento aos cofres públicos do montante
equivalente a 8.977,12 VRTE.
4.2 Isto posto e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
4.2.1. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas do Sr. Edson Henrique Pereira – Prefeito de Barra
de São Francisco/ES no período de 01.01 a 26.11.2006 em razão
do cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposto no item 3 desta Instrução Técnica Conclusiva,
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condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 8.977,12
VRTE ao erário Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, sugerindo,
ainda, a aplicação de multa individual ao responsável na medida
de sua responsabilidade e do dano causado ao erário, com amparo
no art. 62 n/f do art. 96, inciso II, ambos da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos
fatos apurados;
4.2.2. Por fim, sugere-se sejam extraídas cópias dos autos e
remetidas ao Ministério Público Estadual na Comarca de Barra
de São Francisco/ES a fim de adotar as medidas que entender
pertinentes quanto ao indício de que a Associação denominada
União Municipal dos Estudantes – UME tenha sido constituída e
utilizada especificamente para desviar recursos públicos, conforme
delineado no item 2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
O Ministério Público de Contas elaborou o Parecer MMPC 1552/2014
de fls. 180/181, onde adere aos argumentos fáticos e jurídicos da
Instrução Conclusiva, opinando pela manutenção da irregularidade
na ausência de prestação de contas do Convênio nº13/2006.
2 FUNDAMENTAÇÃO
2.1 No tocante ao mérito da Tomada de Contas Especial ora sob
análise, cabe aqui destacar a irregularidade apresentada pela Área
Técnica, primeiramente abordada no item I.1 da ITC 504/2008
do processo TC 1796/2007, e nesses autos tratada no item I da
Instrução Técnica Inicial ITI 1052/2011:
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (Item I da ITI 1052/2011)
Base legal: Princípio/dever de prestar contas inserido no artigo
70 da Constituição do Estado do Espirito Santo e cláusula 4ª do
Convênio 134/2006 celebrado entre o Município de Barra de São
Francisco e a União Municipal dos Estudantes.
Ressarcimento aos cofres públicos do montante equivalente a
8.977,12 VRTE.
A equipe técnica observou que a Prefeitura de Barra de São Francisco
firmou o Convênio nº 13/2006 com a Associação da União Municipal
de Estudantes, no valor de R$15.187,50, com o objetivo de custear
parte das despesas com transporte de estudantes universitários
para o município de Colatina.
Consta da Instrução Técnica Inicial que foram realizados três repasses
com base em recibos apresentados pela entidade: R$5.337,50
de 08/05/2006; R$4.500,00 de 12/07/2006 e R$5.350,00 de
17/10/2006. Acrescenta que a Associação da União Municipal de
Estudantes foi extinta na data de 10 de abril de 2008 (fl. 100).
Em sua defesa o gestor alega que a prestação de contas foi feita
pela União Municipal dos Estudantes, onde comprova os pagamentos
realizados para o transporte dos alunos e que os serviços foram
prestados, mesmo que a prestação de contas não tenha atendido as
exigências das normas de contabilidade, não tendo ocorrido prejuízo
ao erário.
Conforme balancete financeiro do município de Barra de São
Francisco do exercício de 2006 (fl.40) foi contabilizado o pagamento
à Viação Morete Ltda. o valor de R$15.187,50. Os recibos, vistos às
fls. 42 a 44, foram apresentados tão somente da época da tomada
de contas especial. .
Ressalta-se que a referida Associação foi instituída na data de 30
de março de 2006 (fl.92), tendo, logo após, firmado o Convênio
nº13/2006 de subvenção social com a municipalidade em 03 de
maio de 2006 (fl.38), sendo esta extinta na data de 10 de abril de
2008.
Assim analisa a área técnica na ITC 3544/2013:
3 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS
NA ITI 1052/2011 E RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS
APRESENTADAS
Transcreve-se abaixo o indício de irregularidade apontado na
Instrução Técnica Inicial ITI 1052/2011 de fls. 114/117 dos autos:
“I - Item 1.1 da Instrução Técnica Conclusiva 504/2008
(processo TC 1796/2007) – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
Base legal: Princípio/dever de prestar contas inserido no artigo
70 da Constituição do Estado do Espirito Santo e cláusula 4ª do
Convênio 134/2006 celebrado entre o Município de Barra de São
Francisco e a União Municipal dos Estudantes.
Por meio do convênio 13/2006, o Município de Barra de São
Francisco repassou à União Municipal dos Estudantes o valor de
R$ 15.187,50, com o objetivo de ajudar no custeio de despesas com
transporte de estudantes universitários à Colatina.
A entidade subvencionada não apresentou prestação de contas ao
Município.
O primeiro relatório da comissão de tomada de contas trouxe
recibos apresentados pela entidade nos valores de R$ 5.337,50,

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 2
datado de 08/05/2006; R$ 4.500,00, datado de 12/07/2006 e R$
5.350,00, datado de 17/10/2006, totalizando R$ 15.187,50, o que
foi analisado e refutado por esta Controladoria na Manifestação
Técnica Preliminar 96/2010, uma vez que não atendiam às regras à
prestação contas, como a obrigação de registro dos recebimentos em
conta bancária individualizada, com alusão específica ao convênio
e de arquivamento dos documentos comprobatórios das despesas,
identificados pelo número do convênio, à disposição dos órgãos de
controle.
Também não foram apresentadas notas fiscais dos supostos
prestadores de serviços de transporte ou qualquer outra forma de
comprovação de que os recursos tivessem sido aplicados conforme
a finalidade do convênio.
O novo relatório, às fls. 102 informa a expedição de notificações à
União Municipal dos Estudantes e ao gestor responsável, Senhor
Edson Henrique Pereira para efetuarem o ressarcimento ao Município
do valor correspondente a 8.977 VRTE’s.
O ex-Presidente da União Municipal dos Estudantes comunicou que
aquela associação foi extinta em 10 de abril de 2008, comprovando
por ata cuja cópia se vê às fls. 100; o ex-Prefeito Edson Henrique
Pereira não se manifestou.
A comissão de tomada de contas especial conclui que a União
Municipal dos Estudantes recebeu subvenção no valor de R$
15.187,50 correspondentes a 8.977 VRTE’s e não prestou contas na
forma exigida no convênio, infringindo o artigo 70 da Constituição
Estadual, sendo irregular a despesa.
A comissão aponta como único responsável o gestor Edson Henrique
Pereira, uma vez que, conforme afirma, a associação recebedora dos
recursos foi extinta em 2008, sem patrimônio para responder pelo
dano, restando apenas o ordenador do repasse.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugerimos a CITAÇÃO do agente responsável pela
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco no período de 01/01
a 26/11 de 2006, Senhor Edson Henrique Pereira, para que
apresente as justificativas que julgar pertinentes quanto ao indício
de irregularidade apontado nesta Instrução Técnica Inicial.
I - Item 1.1 da Instrução Técnica Conclusiva 504/2008
(processo TC 1796/2007) – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
Base legal: Princípio/dever de prestar contas inserido no artigo
70 da Constituição do Estado do Espirito Santo e cláusula 4ª do
Convênio 134/2006 celebrado entre o Município de Barra de São
Francisco e a União Municipal dos Estudantes.
Sugerimos ainda o ressarcimento aos cofres públicos do montante
de R$ 15.187,50 (quinze mil, cento e oitenta e sete reais)
equivalentes a 8.977,12 VRTE’s, relativamente ao item acima.”.
Responsável:
Edson Henrique Pereira – Prefeito no período de 01/01 até 26/11
de 2006.
Justificativas:
Aduz o responsável às fls. 161/162 dos autos o seguinte:
“Fui citado para apresentar defesa em relação à Instrução Técnica
Inicial – ITI Nº 1052/2011.
Consta dos autos que foi firmado convênio com a União Municipal
dos Estudantes, tendo sido repassado à mesma a quantia de R$
15.187,50 e que esta não prestou contas. Os recursos foram
destinados ao custeio de despesas com transporte de estudantes
universitários deste Município à Colatina.
Feita a tomada de contas especial e notificada a União Municipal dos
Estudantes esta apresentou três recibos, nos valores de R$ 5.337,50
datado de 08/05/2006; R$ 4.500,00 datado de 12/07/2007 e R$
5.350,00 datado de 17/10/2006, totalizando 15.187,50.
A tomada de contas foi instaurada para que houvesse prestação
de contas. A prestação de contas foi feita pela União Municipal dos
Estudantes que comprovou os pagamentos feitos pelo transporte
dos alunos. Pode ser que a prestação de contas não tenha atendido
as exigências das normas de contabilidade, mas há provas dos
pagamentos realizados.
Há, portanto, prova documental de que houve a prestação do
serviço, ou seja, foi atingido o objetivo do convênio que era o de
auxiliar financeiramente a União Municipal dos Estudantes no custeio
do transporte diário dos estudantes que se deslocam desta Cidade
para a cidade de Colatina.
Mesmo que a prestação tenha sido feita sem atender às exigências
das normas de contabilidade, não houve dano nem prejuízo ao
erário. Não houve enriquecimento ilícito de ninguém. Por isso, não
cabe condenação em ressarcimento. No máximo caberia multa pela
prestação de contas irregular.
Não existiu má-fé de nenhuma das partes, nem intenção desonesta.
A lei deve punir o administrador desonesto e não o inábil. O que se
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detectou foi inabilidade na cobrança da prestação de contas, mas
desonestidade não houve e por isso não pode haver condenação em
ressarcimento. Esse é o entendimento do STJ (REsp. nº 534575).
Se houver condenação em ressarcimento, aí sim, haverá o
enriquecimento ilícito do Município, considerando que o serviço foi
comprovadamente prestado.
ISTO POSTO, requer seja:
Considerado prestadas as contas, isentando o defendente de
quaisquer responsabilidades; ou, alternativamente,
Seja aplicada, no máximo, multa pelas contas prestadas sem
obediência às normas de contabilidade.”.
Análise:
Quanto à legalidade dos repasses sob a égide do art. 16, da Lei nº
4.320/64 e art. 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal, verificou-se
nos autos do Processo TC 1796/2007 que referido repasse foi feito
à Instituição de finalidade social bem como havia lei autorizando
especificamente, qual seja a LOA e a Lei nº 33/2006.
Contudo, constatou-se a irregularidade na liquidação da despesa
(prestação de contas), na medida em que a entidade subvencionada,
União Municipal dos Estudantes, cuja natureza jurídica é de
Associação Civil, não apresentou a devida e necessária prestação
de contas ao Município, referente aos R$ 15.187,50 percebidos da
municipalidade.
Levando em consideração o que dispõe a Cláusula Primeira do
Convênio nº 13/2006, fls. 37, celebrado entre a entidade e o
Município, verifica-se que o objeto do repasse financeiro consistia em
“ajudar em partes a custear despesas com transporte de estudantes
universitários do nosso que estudam em Colatina”.
Destarte, nota-se que a Cláusula Segunda do mencionado Convênio
nº 13/2006 estabelece as obrigações da Associação subvencionada,
a saber:
“DA ASSOCIAÇÃO:
Compromete-se a aplicar os recursos recebidos do Município, na
execução dos objetivos deste convênio, conforme inserido na
cláusula primeira.
Prestar contas dos recursos financeiros que lhe foram transferidos;
Creditar e movimentar, através de conta especial, em qualquer
agência bancária desta Cidade, os recursos recebidos.”.
Observa-se que o Convênio nº 13/2006 foi claro e objetivo ao
estabelecer a forma como deveria se dar a respectiva prestação
de contas dos recursos repassados pelo Município, conforme se
depreende da Cláusula Quarta, a saber:
“CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
4.1. A ASSOCIAÇÃO deverá registrar o recebimento do recurso em
conta bancária individualizada, com adendo alusivo ao CONVÊNIO.
4.2. Os documentos comprobatórios das despesas na execução do
CONVÊNIO serão identificados com o número do mesmo, arquivandose cópias nos arquivos da ASSOCIAÇÃO, ficando à disposição das
autoridades responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, bem
como dos agentes incumbidos do controle externo de competência
do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal.
4.3. ASSOCIAÇÃO se obriga a encaminhar à Secretaria Municipal de
Educação e ao setor de Contabilidade do Município, até 10 (dez) dias
após o recebimento das recursos, os demonstrativos financeiros das
operações realizadas, acompanhadas de extrato bancário e de todo
o processo de despesas.”.
Logo, não foram apresentadas justificativas capazes de afastar a
irregularidade referente a ausência de apresentação da devida e
necessária (obrigatória) prestação de contas, composta pelas cópias
das notas fiscais, de recibos dos serviços prestados, o número de
alunos beneficiados, o trajeto percorrido justificando o preço pago
ao prestador dos serviços etc. razão pela qual esta conduta se
configura como flagrante infração ao disposto no Parágrafo Único do
art. 70 da Constituição Federal de 1988 c/c art. 70 da Constituição
do Estado do Espírito Santo que repete o texto da Carta Magna neste
particular.
Nota-se que o Poder Público concedente da subvenção social quedouse inerte ante a total ausência de cumprimento das obrigações de
regular prestação de contas dos recursos financeiros repassados
para a Associação subvencionada, assumindo a responsabilidade
pela malversação do recurso público ante a sua omissão fiscalizatória
primária.
O dever de prestar contas é, sobretudo, um princípio fundamental
da ordem constitucional Brasileira e do Pacto Federativo, conforme
preconizam o art. 34, inc. VII, alínea “d” e art. 35, inc. II, ambos
da Constituição Federal de 1988, sendo a sua violação, inclusive,
motivo ensejador de intervenção Federal nos Estados-Membros e
Municípios, senão vejamos:
Art. 34: A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal,
exceto para:
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[...]
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e
indireta.
Art. 35: O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos
Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
[...]
II – não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
(grifo nosso)
A respeito do dever de prestar contas, tem-se o comentário de
Cavalcante:
“[...] incumbe prestar contas, primeiro, quaisquer espécie de
pessoas, físicas, jurídicas, públicas, privadas, desde que disponham
sobre dinheiros, valores e bens públicos.
Segundo, quaisquer pessoas que disponham sobre dinheiros, bens
e valores, públicos ou privados, pelos quais a União responda total
ou parcialmente.
Terceiro, quaisquer pessoas que, em nome da União, assuma
obrigações de natureza pecuniária, como a contratação de operações
de crédito ou a concessão de garantias. Note-se que o dever de
prestar contas recai não apenas sobre pessoas que gerem recursos
e valores públicos, mas também sobre aqueles que gerem recursos
privados pelos quais a União responda integral ou parcialmente.”.
O art. 63 da lei 4.320/64 descreve o conceito e a finalidade do
procedimento de liquidação de despesas, além de determinar quais
são os documentos necessários para sua realização, conforme se
verifica:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2o: A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II – a nota de empenho.;
III – os comprovantes da entrega do material ou da prestação do
serviço.
Nota-se que a Defesa limitou-se a arguir que houve a prestação de
contas e a regular liquidação da despesa, muito embora reconheça
que a mesma não atende aos preceitos mínimos atinentes às normas
de contabilidade pública, tomando como supedâneo apenas os
recibos de pagamentos de fls. 42/44 apresentados pela Associação
Subvencionada.
Contudo, conforme já especificado acima, meros recibos de
pagamentos emitidos de forma unilateral por terceiro que sequer
foi parte no ajuste (Convênio nº 13/2006) firmado entre a
Municipalidade e a Associação subvencionada não se prestam a
demonstrar a regular liquidação da despesa, muito menos para
comprovar a aplicação dos recursos financeiros recebidos no objeto
do Convênio.
Desta forma, sem a apresentação da correta e regular prestação
de contas, não é possível aferir se tais verbas públicas foram
devidamente utilizadas em atendimento ao interesse público
e no objeto do Convênio firmado entre o Município e a Entidade
subvencionada.
Não é demais ressaltar que o onus probandi da regular aplicação
dos recursos públicos é afeta àqueles que direta ou indiretamente
gerem, guardam ou movimentam as verbas públicas. Assim,
considerando que o Gestor Municipal foi regularmente chamado
aos autos para se manifestar, não tendo se desincumbido da
sua obrigação Constitucional de prestar contas na forma da lei
(art. 63, da Lei nº 4.320/64 e normas de contabilidade pública),
descumpre regramento Constitucional e os princípios cogentes de
Direito Administrativo, afetos à publicidade, moralidade, legalidade,
impessoalidade e eficiência.
Com efeito, o Gestor Público responsável não comprovou de forma
objetiva e inquestionável a regular prestação dos serviços pagos
pelo Poder Público, subsistindo assim a imputação de ilegalidade e
ausência da devida e necessária prestação de contas dos recursos
repassados à Entidade Privada.
Pelo exposto, sugerimos seja mantida a irregularidade ante a
manifesta violação do princípio/dever de prestar contas inserido no
Parágrafo Único do art. 70 da Constituição Federal de 1988 c/c art.
70 da Constituição do Estado do Espírito Santo n/f do art. 63, da
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Lei 4.320/64, impondo-se o ressarcimento ao erário Municipal da
quantia equivalente a 8.977,12 VRTE.
Realmente, os recibos apresentados não são suficientes para
comprovar a devida liquidação das despesas realizadas. Não se
verifica se os valores pagos foram realmente utilizados, quantitativa
e qualitativamente, na finalidade do Convênio entre o Município de
Barra de São Francisco e a Associação subvencionada. Na prestação
de contas apresentada deveriam constar quantos e quais os
estudantes atendidos, e a frequência dos percursos e a adequação
dos valores pagos.
Os documentos trazidos pelo defendente – recibos de prestação
genérica de serviços da empresa Viação Morete Ltda. – não
produz o efeito de afastar a irregularidade, eis que se trata de
documento produzido unilateralmente pelo próprio contratado,
desacompanhado de provas de efetiva prestação dos serviços.
Além disso, é imprescindível para a liquidação da despesa, o ato de
atestação pelo servidor responsável pelo recebimento dos serviços e
controle e acompanhamento do contrato, de onde decorre o direito
do credor ao pagamento.
A obrigação de Prestação de Contas pressupõe a regular liquidação
das despesas efetuadas com os valores repassados através do
Convênio celebrado.
O procedimento de liquidação de despesa é essencial à validade
jurídica do ato de pagamento e sua omissão implica em sua nulidade,
acarretando para o responsável a obrigação legal de ressarcimento.
O administrador e seu controle interno não podem dispor
dos documentos comprobatórios de realização das despesas.
Compartilha este entendimento, o Tribunal de Contas da União,
conforme se verifica no Acórdão nº 50/2003 referente ao convênio
realizado entre a Prefeitura Municipal de Tefé e o Governo Federal,
entendimento que pode ser aplicado no caso ora sob análise:
“inquestionavelmente o gestor de recursos públicos federais
repassados mediante convênio, como no caso aqui analisado, tem
obrigações de cuidar de apresentar, a tempo e a hora, e em boa
ordem, toda a documentação comprobatória da boa aplicação do
dinheiro que lhe foi conferido.
[...] Essas circunstâncias mostram que, ciente da obrigação de
que deverá prestar contas dos recursos que lhe são confiados,
o administrador precavido deve cuidar não só de organizar e
apresentar logo toda a documentação comprobatória da aplicação
legal e regular daquelas quantias, como também deve munir-se
de prova da entrega da prestação de contas, ou de duplicatas dos
comprovantes, guardando-as pelo menos pelo prazo prescricional,
para evitar o dissabor de surpresas desagradáveis.” (Acórdão
50/2003) (g.n.)
Ademais, a alegação de que a ausência da comprovação formal da
efetiva execução dos serviços não conduziria à conclusão de que os
serviços não foram prestados não poderá prosperar, uma vez que
o ônus probandi incumbe ao gestor e não a esta Corte de Contas.
Com efeito, não há como atestar a boa e regular execução do contrato,
sem a apresentação dos documentos necessários ao controle
externo, sob pena de que seja atribuído ao administrador público
o ressarcimento integral dos valores pagos sem a comprovação das
despesas.
Há, portanto, indício de infringência ao art. 70 da Constituição do
Estado do ES w cláusula 4ª do Convênio 134/2006 celebrado entre
a municipalidade e a Associação da União Municipal dos Estudantes,
acarretando para o responsável a obrigação ao ressarcimento do
valor de 8.977,12 VRTE pela omissão do dever legal de prestar
contas.
Acompanho, assim, o entendimento da Área Técnica no sentido de
manter a irregularidade da despesa.
2.2 Outro ponto da Tomada de Contas Especial, descrito no item
V.2 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 504/2008, vista às fls.
2028/2095 do processo TC 1796/2007, refere-se ao pagamento de
irregular de Adicional de Tempo de Serviço ao servidor Paulo Pires da
Fonseca, de responsabilidade dos senhores Edson Henrique Pereira
(01/01/2001 a 26/11/2006), José Honório Machado (01/02/2000
a 31/12/2000) e Waldeles Henrique Cavalcante (27/11/2006 a
31/12/2006).
O servidor mencionado recebeu entre os meses de fevereiro de 2000
a fevereiro de 2003, e de fevereiro 2005 a novembro de 2006 a
quantia indevida de R$ 11.641,51, a título de ATS. Conforme registro
na Tomada de Contas, o servidor assumiu a responsabilidade pelos
recebimentos e comprometeu-se a ressarcir ao erário de forma
parcelada. A proposta foi acolhida favoravelmente pela Comissão
da Tomada de Contas e o Prefeito Municipal deferiu o pedido
determinando o desconto mensal em folha do servidor, que assinou
termo de compromisso (fl.108).
Entendo da mesma forma que a área técnica e o Ministério Público
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de Contas, pelo saneamento dessa irregularidade.
.3 DISPOSITIVO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Tomada de Contas Especial realizada na Prefeitura
de Barra de São Francisco, relativa aos exercícios de 2000 a 2006,
sob a responsabilidade dos Senhores Edson Henrique Pereira
(01/01/2001 a 26/11/2006), José Honório Machado (01/02/2000
a 31/12/2000) e Waldeles Henrique Cavalcante (27/11/2006
a 31/12/2006), acolhendo a Manifestação Técnica preliminar MTP
96/2010 e a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1112/2013, e o
parecer do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO:
3.2 Por julgar regulares das contas dos senhores José Honório
Machado (01/02/2000 a 31/12/2000), Waldeles Henrique
Cavalcante (27/11/2006 a 31/12/2006) e Edson Henrique
Pereira (01/01/2006 a 26/11/2006), na forma do artigo 84, inciso
I, da LC 621/2012, pelo pagamento de vantagens pecuniárias
indevidas ao senhor Paulo Pires da Fonseca, tendo em vista que,
conforme registro na Tomada de Contas, o servidor assumiu a
responsabilidade pelos recebimentos e comprometeu-se a ressarcir
ao erário de forma parcelada. A proposta foi acolhida favoravelmente
pela Comissão da Tomada de Contas e o Prefeito Municipal deferiu o
pedido determinando o desconto mensal em folha do servidor, que
assinou termo de compromisso.
3.3 Por julgar irregulares as contas do senhor Edson Henrique
Pereira (01/01/2006 a 26/11/2006), com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pela
manutenção da seguinte irregularidade:
3.3.1 AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Convênio
13/2006 (Item 1.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 504/2008
- Processo TC 1796/2007, e item 1 da Instrução Técnica Inicial ITI
1052/2011)
Base legal: Princípio/dever de prestar contas inserido no artigo
70 da Constituição do Estado do Espirito Santo e cláusula 4ª do
Convênio 134/2006 celebrado entre o Município de Barra de São
Francisco e a União Municipal dos Estudantes.
3.4 Pelo ressarcimento aos cofres públicos pelo senhor Edson
Henrique Pereira do montante equivalente a 8.977,12 VRTE,
referente ao dano efetivo originado na ausência de prestação de
contas do Convênio nº13/2006, realizado entre o Município de Barra
de São Francisco e a Associação da União Municipal dos Estudantes,
no exercício de 2006.
3.5 Pela cominação de multa no valor de 2.000 VRTE ao
responsável, com amparo no art. 62 n/f do art. 96, inciso II, ambos
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao responsável e
aplicável à época dos fatos apurados;
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3398/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia primeiro de julho
de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Julgar regulares as contas dos Srs. José Honório Machado
(01/02/2000 a 31/12/2000), Waldeles Henrique Cavalcante
(27/11/2006 a 31/12/2006) e Edson Henrique Pereira
(01/01/2006 a 26/11/2006), na forma do artigo 84, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012, no que tange ao pagamento indevido
de vantagens pecuniárias ao Sr. Paulo Pires da Fonseca, tendo em
vista que o mesmo assumiu a responsabilidade pelos recebimentos e
assinou termo de compromisso para ressarcir ao erário, entendendo,
portanto, pelo saneamento da irregularidade;
2. Julgar irregulares as contas do Sr. Edson Henrique Pereira
(01/01/2006 a 26/11/2006), nos termos do artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
pela manutenção da irregularidade de ausência de prestação de
contas – convênio 13/2006, condenando-o a ressarcir aos cofres
públicos no montante equivalente a 8.977,12 VRTE, devendo essa
quantia ser recolhida ao Tesouro, e comprovado o recolhimento
perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da
publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, c/c
artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
3. Impor multa ao Sr. Edson Henrique Pereira, no valor
equivalente a 2.000 VRTE, nos termos dos artigos 62 e 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual 32/93, devendo essa quantia
ser recolhida ao Tesouro, e comprovado o recolhimento perante o
Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação
deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do
Regimento Interno deste Tribunal;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
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Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 1° de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
2) - ACÓRDÃO TC-331/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4240/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - COMUNICAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - ANTÔNIO CARLOS BARBOSA COUTINHO,
OBERACY
EMMERICH JÚNIOR E ANSELMO LIMA
ADVOGADOS - CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR (OAB-ES Nº
12.562),
FLAVIO DAHER DE MORAIS (OAB-ES Nº 9.308) E LUCIANO PICOLI
GAGNO (OAB-ES Nº 13.022)
EMENTA: COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE
CONTAS - EXERCÍCIOS DE 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de tomada de contas instaurada pela Prefeitura Municipal de
Vitória visando à apuração de possível dano decorrente do repasse
de recursos à Polícia Militar deste Estado por meio do convênio
tratado nos autos do processo originário nº 2023477/06.
Conforme noticiado, o Município de Vitória repassou à PMES a
quantia de R$ 61.678,26 (valor original), pretendendo a realização
de Curso de Formação de Agentes Comunitários de Segurança,
integrantes da Guarda Municipal.
Relatou-se que o Comando da Polícia Militar do Estado, não
tendo utilizado o montante, deixou de aplicá-lo em caderneta de
poupança, desrespeitando o comando contido no §4º, do art. 116,
da Lei 8.666/93, acarretando, por isso, dano injustificado ao erário
municipal advindo da não correção dos valores.
Também se constatou que, após expirada a vigência do termo de
convênio (21/03/2007 - 31/12/2007), a Polícia Militar deixou de
prestar contas e de restituir os valores à Prefeitura Municipal de
Vitória, inobservando-se mais uma vez a Lei 8.666/93, em seu
art. 166, §6º, o que ensejou a instauração pelo Prefeito Municipal
da devida tomada de contas, nos termos da Portaria nº 67, de
24/06/2009.
Após a comunicação de instauração de tomada de contas, em
13/07/2009, o prazo inicialmente fixado para conclusão dos trabalhos
foi prorrogado, tendo sido o relatório conclusivo encaminhado pelo
Prefeito de Vitória em 22/03/2010, conforme documentação de fls.
39/397 (cf. relatório às fls. 321/327).
Acerca do procedimento realizado, a 4ª Controladoria Técnica
elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 16/2011
(fls. 416/426), por meio da qual concordou com o resultado dos
trabalhos apresentados, em especial, com a responsabilização dos
Comandantes Antônio Carlos Barbosa Coutinho e Oberacy Emmerich
Júnior, e estendeu a responsabilidade também ao Comandante
Anselmo Lima, individualizando-a de acordo com o período de
gestão de cada ordenador.
Em seguida, a área técnica advertiu sobre a necessidade de serem
conhecidos os valores atualizados devidos por cada responsável
e então propôs a notificação do então Prefeito de Vitória para a
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adoção desta providência, nos termos da Instrução Técnica Inicial
ITI 614/2011 (fls. 427/433), o que foi levado a efeito por meio da
Decisão TC 3643/2011 (fl. 442).
Atendendo à notificação, o Ofício GAB/1327, dirigido pelo Prefeito
do Município de Vitória, apresentou a memória dos cálculos e
individualizou o montante passível de ressarcimento por cada um
dos responsáveis identificados (fls. 450/454).
Entretanto, a 4ª Controladoria Técnica registrou na Manifestação
Técnica Preliminar MTP 127/11 sua discordância apenas quanto
à fórmula de cálculo apresentada pelo Município (fls. 457/466) e
considerou como adequada a conversão dos valores para o Valor
de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), em vez da correção pela
poupança, utilizada no órgão de origem.
Feita a ressalva, confeccionou-se a Instrução Técnica Inicial ITI
918/2011 (fls. 467/468), sugerindo a citação dos Comandantes
Antônio Carlos Barbosa Coutinho e Oberacy Emmerich Júnior para
apresentação de justificativas ou recolhimento à PMV dos valores
relativos à correção dos recursos, bem como sinalizando ao
Comandante Anselmo Lima a necessidade de, em nome da PMES,
devolver os valores oriundos do convênio ao Município de Vitória,
excluindo sua responsabilidade pessoal por qualquer correção se o
fizesse até 31/12/2011.
Nesses termos foi então prolatada a Decisão Preliminar TC 721/2011
(fl. 475), assinando-se o prazo improrrogável de 30 dias para seu
cumprimento.
Em respostas tempestivas, primeiramente o senhor Anselmo Lima
apresentou as justificativas vistas às fls. 484/511, seguidas da
defesa do senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho, subscrita por
advogado habilitado nos autos (fls. 514/520).
Após findo o prazo assinado para cumprimento da Decisão Preliminar
TC 721/2011, mas antes de encerrada a instrução do feito, o senhor
Oberacy Emmerich Junior compareceu para justificar-se, fazendo-o
também por advogado habilitado nos autos (fls. 523/534).
Seguiram então os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas (NEC) que cuidou de cotejar o conteúdo do acervo e as
defesas elaboradas, prolatando a Instrução Técnica Conclusiva ITC
2088/2012 (fls. 537/563), cuja conclusão é a que se transcreve:
Dessa forma, diante do preceituado no artigo 79, inciso III, da Res. TC
182/02 (RITCEES), considerando todo o expendido nesta Instrução
Técnica Conclusiva, concluímos opinando pela responsabilização dos
gestores acima arrolados da seguinte forma:
- quanto ao Sr. Antônio Carlos Barbosa Coutinho, Comandante
Geral da PMES no período de 07/06/2006 e 07/01/2009, tendo em
vista que se absteve em ordenar a aplicação do saldo do convênio
em conta de poupança, desatendendo, portanto, ao disposto no §
4º, do art. 116, da Lei nº 8.666/93, sugerimos ao Plenário desta
E. Corte de Contas a aplicação de multa, bem como, determinar
a restituição aos cofres da Prefeitura Municipal de Vitória do valor
equivalente a R$7.719,71, correspondentes a 3.655,68 VRTE;
- quanto ao Sr. Oberacy Emmerich Júnior, Comandante Geral da
PMES no período de 07/01/2009 e 06/01/2011, tendo em vista que
se absteve em ordenar a aplicação do saldo do convênio em conta
de poupança, desatendendo, portanto, ao disposto no § 4º, do art.
116, da Lei nº 8.666/93, sugerimos ao Plenário desta E. Corte de
Contas a aplicação de multa, bem como, determinar a restituição
aos cofres da Prefeitura Municipal de Vitória do valor equivalente a
R$8.304,42, correspondentes a 3.932,57 VRTE;
- quanto ao Sr. Anselmo Lima, Comandante Geral da PMES no
período de 07/01/2011 à 10/10/2011, considerando que ordenou a
aplicação financeira do saldo do convênio na data de 31/03/2011,
cumprindo o determinado no § 4º, do art. 116, da Lei nº 8.666/93,
conforme demonstrado pelo documento de fls. 509, sugerimos
ao Plenário desta E. Corte de Contas que determine, tão somente,
a restituição aos cofres da Prefeitura Municipal de Vitória do
valor equivalente a R$700,73, correspondentes a 310,20 VRTE,
resultantes da atualização financeira compreendida entre o período
de 07/01/2011 a 31/03/2011.
Por fim, sugerimos ao Plenário desta E. Corte de Contas,
que determine ao atual Comandante Geral da PMES - Coronel
Ronalt Willian de Oliveira - a devolução dos valores depositados
na conta nº 12.054.722 do Banco Banestes, Ag. 051, à Prefeitura
Municipal de Vitória, a teor do disposto no artigo 1º, inciso IX, da Lei
Complementar nº 32/93 (Lei Orgânica do TCEES).
É importante também destacar que a ITC 2088/2012 tornou a
calcular os valores passíveis de ressarcimento conforme correção
dada pela poupança até 31/03/2011, data em que os recursos foram
enfim aplicados, estancando a alteração dos valores, valendo até
então a regra dada pelo §4º, do art. 116, Lei 8.666/93.
A partir daí, o montante individualmente apurado como passível de
ressarcimento foi então convertido para o Valor de Referência do
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Tesouro Estadual (VRTE), em atendimento ao art. 15, da Instrução
Normativa TC 8/2008.
Obedecendo à tramitação regimental, foi submetido o feito ao crivo
do Ministério Público de Contas, onde a 3ª Procuradoria Especial de
Contas prolatou o Parecer PPJC 591/2012 (fls. 568/572), em que se
posicionou conforme o entendimento defendido pela área técnica e
pugnou pela responsabilização dos gestores da seguinte forma:
Senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho: aplicação de multa,
bem como restituição aos cofres da Prefeitura Municipal de Vitória
do valor equivalente a R$ 7.719,71 (3.655,68 VRTE), em face da
abstenção em ordenar a aplicação do saldo do convênio em conta
de poupança;
Senhor Oberacy Emmerich Júnior: aplicação de multa, bem
como restituição aos cofres da Prefeitura Municipal de Vitória do
valor equivalente a R$ 8.304,42 (3.932,57 VRTE), em face da
abstenção em ordenar a aplicação do saldo do convênio em conta
de poupança;
Senhor Anselmo Lima: restituição aos cofres da Prefeitura
Municipal de Vitória do valor equivalente a R$ 700,73 (310,20
VRTE), resultantes da atualização financeira compreendida entre o
período de 07/01/2011 a 31/03/2011.
Ademais, sugere-se que o Plenário determine ao atual Comandante
Geral da PMES – Coronel Ronalt Willian de Oliveira – a devolução dos
valores depositados na conta nº 12.054.722 do Banco Banestes, Ag.
051, à Prefeitura Municipal de Vitória.
É o relatório. Segue o VOTO.
II FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
Em defesa, os senhores Antônio Carlos Barbosa Coutinho e Oberacy
Emmerich Júnior alegaram não terem adotado providências quanto
ao valor repassado pela PMV para o custeio do convênio, em virtude
de estarem aguardando o posicionamento da Procuradoria Geral do
Estado - PGE (órgão consultivo do Estado) que só veio ocorrer em
10/12/2009, através do Parecer juntado às fls. 391/395.
Ocorre, entretanto, que o argumento não deve prosperar, pois a
obrigação de aplicar a quantia oriunda de convênio em caderneta
de poupança decorre da redação inequívoca do art. 166, §4º, da Lei
de Licitações e independe da solução de controvérsias surgidas no
curso da execução do convênio.
Na verdade, vê-se que a questão tratada com a Procuradoria Geral
do Estado versou sobre a possibilidade de pagamento de despesa
de pessoal com a verba oriunda do convênio e tal discussão não
tem o condão de justificar a não aplicação dos recursos de convênio
em caderneta de poupança, senão vejamos o teor do indigitado
dispositivo:
Art. 116. Omissis.
[...]
§4º. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de
instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida
pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos
menores que um mês. [g.n.]
Nota-se que a clareza da norma não comporta dúvida. Logo, inferese que, sob o pretexto invocado, não havia qualquer óbice à aplicação
imediata dos recursos, ainda que se aguardasse o deslinde dos
debates no órgão consultivo, conforme alegado pelos responsáveis.
Assim, não nos é permitido acatar a tese da defesa, pois, no aguardo
de qualquer solução por parte do órgão consultivo, competia aos
responsáveis, nos períodos respectivos de cada gestão, efetuar
e manter o depósito em conta poupança dos valores repassados,
bem como a sua imediata transferência à titularidade do Município
de Vitória, de forma a atender aos preceitos legais e estancar o
crescente dano ao erário.
Mas pelo contrário, tais valores foram depositados na conta corrente
nº 12.054.722, do Banco Banestes, permanecendo o montante
inalterado desde seu depósito em 15/05/2007 até 31/03/2011.
Aliás, deve-se sublinhar que a manifestação da PGE acerca do
ajuste ora tratado concluiu pela sua inexequibilidade, tendo em
vista a natureza do objeto pactuado e, diante disso, restava aos
três gestores, cada qual à sua época e em nome da Polícia Militar,
recompor ao erário municipal a quantia repassada. Todos eles
deixaram de restituir os recursos do convênio.
Logo, entendo que os responsáveis, estando sujeitos ao
mandamento legal previsto e tendo o inobservado, devem arcar com
o ressarcimento dos valores relativos à sua não aplicação e demais
consequências legais atinentes aos fatos.
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Aliás, tornam-se necessárias algumas considerações quanto à
tomada de contas em tela, tendo em vista os apontamentos tecidos
pela área técnica e Ministério Público de Contas, senão vejamos:
A Manifestação Técnica Preliminar MTP 16/2011 (fls. 416/426)
trouxe os indicativos de irregularidades apurados pela área técnica e
os sintetizou em manchete única, intitulada “Ausência de prestação
de contas, não aplicação de recursos recebidos, bem como, a não
devolução dos mesmos, pela sua não utilização, ao órgão de origem”
(fls 422/425).
Tal ressalva merece destaque, pois, como se verá, trata-se de três
condutas distintas (não prestação de contas, não aplicação de
recursos em poupança e não devolução dos valores), atribuídas ab
initio a três gestores, os senhores Antônio Carlos Barbosa Coutinho,
Oberacy Emmerich Júnior e Anselmo Lima.
Após a instrução do feito, concluiu-se pela responsabilização dos
agentes citados, especialmente em razão dos períodos em que cada
um esteve à frente da Polícia Militar do Estado, especificando-se o
montante passível de ressarcimento por cada qual, em função do
dano apurado nos respectivos interregnos.
Mas outra questão merece ser aclarada, particularmente em virtude
da individualização das condutas e da gradação da sanção
pecuniária que recairá sobre cada gestor.
Embora se tenha concluído pela responsabilização de todos eles
e isto esteja bem detalhado na Instrução Técnica Conclusiva ITC
2088/2012 (fls. 537/563), cabe esclarecer que as três condutas
inicialmente imputadas, ao final não foram atribuídas indistintamente
a todos os citados.
Isto porque apenas o senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho,
Comandante da PMES no período de 07/06/2006 a 06/01/2009,
incorreu na prática das três condutas tipificadas, quais sejam
ausência de prestação de contas, não aplicação dos recursos
recebidos e não devolução dos mesmos ao órgão de origem,
descumprindo, portanto, os parágrafos 4º, 5º e 6º, do art. 116,
da Lei de Licitações e o parágrafo único do art. 70, da Constituição
Estadual.
Lei 8.666/93
Art. 116. [...]
§4º. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de
instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida
pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos
menores que um mês.
§5º. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo
anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio
e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo
constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de
contas do ajuste.
§6º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão
repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas
especial do responsável, providenciada pela autoridade competente
do órgão ou entidade titular dos recursos.
Constituição do Estado
Art. 70. Omissis.
Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica
ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado
ou os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma
obrigações de natureza pecuniária.
Viu-se que o termo do convênio em exame, subscrito em 16/03/2007
pelo senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho, trouxe menção
expressa aos termos do artigo 116, da Lei 8.666/93 (fl. 123) e que o
gestor, ainda na função de Comandante da PMES, foi destinatário do
Ofício 266, de 07/07/2008, em que a Prefeitura Municipal de Vitória
solicitava a prestação de contas do convênio, o que deixou de ser
efetuado a contento e no prazo estipulado (fl. 417).
Da mesma forma, o senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho não
atendeu aos comunicados para manifestar-se sobre os fatos em
sede da tomada de contas levada à efeito pela Prefeitura Municipal
de Vitória (fl. 324).
Frise-se que, confirmada a não utilização dos recursos (fls. 151/152),
restava tão somente a devolução imediata dos recursos ao órgão
repassador, medida que também deixou de ser adotada pelo senhor
Antônio Carlos Barbosa Coutinho e seus sucessores.
Também em relação ao senhor Oberacy Emmerich Júnior,
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constatou-se que, quando esteve à frente da PMES de 07/01/2009
a 06/01/2011, praticou duas das ações descritas, cabendo-lhe
responder pela não aplicação dos recursos e pela sua não devolução
à Prefeitura Municipal de Vitória, por ter inobservado o comando
presente no art. 116, §4º e 6º, da Lei 8.666/93.
Observou-se quanto a ele que, embora tenha tido ciência de
todo o ocorrido por meio dos Ofícios 001, de 5/01/2009 e 141,
de 08/04/2009, em que se reiterava a devolução dos valores,
igualmente deixou de atender aos mandamentos legais.
É importante que se ressalte que ao senhor Oberacy Emmerich Júnior
foi dada a oportunidade de se manifestar sobre os fatos em sede da
Tomada de Contas promovida pela Prefeitura Municipal de Vitória,
ocasião em que afirmou ter conhecimento do convênio e de que
os valores estavam depositados em conta corrente (fls. 316/3170).
Nota-se aí que, apesar de ciente dos indícios que motivaram a
tomada de contas, o senhor Oberacy Emmerich Júnior deixou de
adotar as devidas medidas legais e jurídicas esperadas.
Ainda em sua gestão, foram concluídos os trabalhos da tomada de
contas (06/10/2009), tendo sido o comunicado final expedido em
19/03/2010 (fls. 382), reforçando-se o inequívoco teor dos fatos
aqui tratados e a necessidade urgente de devolução dos valores
corrigidos à Prefeitura de Vitória, o que parece não ter sido adotado
pela Polícia Militar deste Estado até o momento.
Já o senhor Anselmo Lima, tendo assumido o Comando da PMES
de 07/01/2011 a 09/10/2011, embora tenha tratado de proceder à
aplicação dos valores em caderneta de poupança em 31/03/2011,
por não tê-lo feito de imediato, incorreu, ainda que por curto espaço
tempo, na ofensa ao §4º, do art. 116, da Lei 8.666/93, tendo
também deixado de restituir os recursos à Prefeitura de Vitória,
sendo-lhe imputável ainda a desobediência ao §6º, do mesmo
dispositivo legal.
Logo, vê-se que a todos os responsáveis cabe a condenação ao
ressarcimento pelo dano oriundo da falta de correção dos valores
que deixaram de aplicar em caderneta de poupança, sendo cada
qual responsável pelo prejuízo causado na respectiva gestão e na
medida de sua responsabilidade.
Isto restou demonstrado na ITC 2088/2012, que ainda cuidou
de esclarecer que competências para ordenar despesas e dirimir
questões administrativas estavam legal e originariamente atribuídas
ao ocupante do cargo de Comandante Geral da PMES, e ressalvou-se
a ausência de norma, de delegação ou de designação para a gestão
do convênio que pudesse desmantelar a matriz de responsabilidade
delineada nos autos.
Assim, remetendo-nos ao cálculo detalhado dos valores apurados
pela área técnica e respeitando-se o período de cada gestão, viu-se
que cabe ao senhor Antônio Carlos Barbosa Coutinho a restituição
ao erário municipal de 3.655.68 VRTE, equivalentes ao dano
causado à Prefeitura Municipal de Vitória oriundo da não aplicação
em caderneta de poupança dos recursos repassados por convênio
à Polícia Militar do ES, em afronta ao §4º, do art. 116, da Lei de
Licitações.
Por idêntica razão e raciocínio, deverá o senhor Oberacy Emmerich
Júnior arcar com o ressarcimento de 3.932,57 VRTE e o senhor
Anselmo Lima com 310,20 VRTE.
Além disso, os senhores Antônio Carlos Barbosa Coutinho e Oberacy
Emmerich Júnior, por suas condutas aqui especificadas, estarão
ainda sujeitos à aplicação de sanção pecuniária, tendo em vista a
prática de atos ilegais e a existência de quantum do dano apurado.
Apenas em relação ao senhor Anselmo Lima, entendo ter sido
demonstrado que, ao assumir sua gestão e tomar conhecimento dos
fatos relativos ao Convênio referido, cuidou de proceder à necessária
aplicação dos recursos em caderneta de poupança, fazendo cessar
a majoração do dano.
Não se pode também olvidar que as alegações de defesa produzidas
por ele, embora por si só tenham sido insuficientes a elidir a
irregularidade, fizeram sobrelevar sua boa-fé e, quando analisadas
em conjunto com os demais elementos constantes dos autos,
sinalizam a possibilidade de lhe serem aplicados o §1º e o §2º, do
art. 87, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES).
Assim, embora verificada a existência de débito e, ainda, tendo sido
rejeitada a defesa, toma lugar a hipótese de o senhor Anselmo Lima
ser cientificado para, em novo e improrrogável prazo, recolher a
importância devida.
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao
Relator:
[...]
§ 1º O responsável cuja defesa for rejeitada pelo Tribunal será
cientificado para, em novo e improrrogável prazo estabelecido no
Regimento Interno, recolher a importância devida.
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§ 2º Reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva
do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se não
houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese
em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará
quitação ao responsável.
Logo, previamente ao julgamento das contas do senhor Anselmo
Lima e de modo a possibilitar o saneamento do feito especificamente
em relação a este gestor, entendo que se faz necessária a sua
cientificação, informando que as alegações de sua defesa são
rejeitadas e, portanto, que no prazo improrrogável de 30 dias, deve
recolher a importância correspondente a 310,20 VRTE, sob pena de
julgamento pela irregularidade das contas.
III CONCLUSÃO
Ante todo o exposto e com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), profiro o seguinte VOTO:
1) Quanto ao mérito, encampando o teor da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2088/12 e do Parecer PPJC 591/12, no sentido de
REJEITAR AS RAZÕES DAS JUSTIFICATIVAS apresentadas
pelos responsáveis, senhores Antônio Carlos Barbosa Coutinho,
Oberacy Emmerich Júnior e Anselmo Lima;
2) Com base no §1º e §2º, do art. 87, da Lei Orgânica deste Tribunal,
determinar a CITAÇÃO do senhor Anselmo Lima, para que, no
prazo improrrogável de trinta dias, recolha aos cofres do Município
de Vitória a quantia correspondente a 310,20 VRTE, sob pena de ter
suas contas julgadas irregulares, nos termos dos art. 84, inciso III,
da Lei Complementar Estadual 621/2012;
3) ALERTAR os responsáveis que, nos termos do artigo 398, inc. III,
do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe recurso da decisão
preliminar que rejeitar as alegações de defesa;
4) Exercendo a competência constante do inciso X, do art. 288,
da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno), passo a definir a
responsabilidade de cada agente, conforme abaixo individualizo,
considerando-se o voto pela irregularidade de suas contas, vejamos:
5) Com fundamento no artigo 84, inciso III, alíneas “a”, “d” e “e”,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES),
por JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Antônio Carlos
Barbosa Coutinho, tendo em vista a omissão no dever de prestar
contas, a grave infração à norma legal e a prática de ato ilegítimo
e antieconômico do qual resultou dano ao erário, condenando-o a
ressarcir ao Município de Vitória a quantia equivalente a 3.655.68
VRTE (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco unidades e sessenta
e oito décimos de Valor de Referência do Tesouro Estadual) e
aplicando-lhe multa de 1.000,00 VRTE (mil unidades de Valor de
Referência do Tesouro Estadual), dosada na forma dos artigos 62 e
96, inciso III, da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, da
Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva
e ser esta a legislação vigente à época dos fatos.
6) Com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “d” e “e”, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), por
JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Oberacy Emmerich
Júnior, tendo em vista a prática de grave infração à norma legal e
a prática de ato ilegítimo e antieconômico do qual resultou dano ao
erário, condenando-o a ressarcir ao Município de Vitória a quantia
equivalente a 3.932,57 VRTE (três mil, novecentos e trinta e duas
unidades e cinquenta e sete décimos de Valor de Referência do
Tesouro Estadual) e aplicando-lhe multa de 750 VRTE (setecentas
e cinquenta unidades de Valor de Referência do Tesouro Estadual),
dosada na forma dos artigos 62 e 96, inciso III, da Lei Complementar
Estadual 32/93 e art. 166, da Resolução TC 182/2002, inciso I, por
se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente à
época dos fatos.
7) Por fim, para que se dê CIÊNCIA à Prefeitura Municipal de Vitória
e aos responsáveis, senhores Antônio Carlos Barbosa Coutinho,
Oberacy Emmerich Júnior e Anselmo Lima, dos termos da decisão
proferida, comunicando-lhes do direito à interposição de recurso,
conforme procedimentos previstos nos artigos 152 e seguintes da
Lei Complementar Estadual 621/12 (Lei Orgânica deste Tribunal).
8) Ainda, com base na Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), em seu art. 1º, inciso XVI e art. 87, inciso
VI, ASSINAR O PRAZO DE 10 DIAS ao atual Comandante Geral
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para que promova e
comprove a devolução ao Município de Vitória da integralidade dos
recursos oriundos do convênio objeto destes autos, correspondente à
quantia originalmente depositada na conta nº 12.054.722, do Banco
Banestes, Agência 051, equivalente a R$ 61.678,26, acrescidos
da correção da poupança incidida desde 31/03/2011, sob pena de
ser-lhe aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme
autoriza o art. 391, do Regimento Interno.
9) Cumpridos os prazos, retornem os autos ao Relator.
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VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO:
1. Tratam os autos do exame de processo de Tomada de Contas
instaurada pela Prefeitura Municipal de Vitória objetivando
apurar pendências relativas ao repasse de recursos referente a
convênio firmado com a Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo para treinamento de agentes da Guarda Municipal ( Processo
Administrativo PMV 2023477/2006 ).
O convênio teve como objeto a cooperação técnica e financeira
para o desenvolvimento e celebração pela PMES, de um Curso de
Formação de Agentes Comunitários de Segurança da Guarda
Civil Municipal de Vitória, de acordo com o Plano de Trabalho
constante daqueles autos.
2. Em seu voto, o Eminente Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun acompanhou o posicionamento da Área Técnica e
do Parquet de Contas nos seguintes termos, verbis:
1) Quanto ao mérito, encampando o teor da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2088/12 e do Parecer PPJC 591/12, no sentido de
REJEITAR AS RAZÕES DAS JUSTIFICATIVAS apresentadas
pelos responsáveis, senhores Antônio Carlos Barbosa Coutinho,
Oberacy Emmerich Júnior e Anselmo Lima.
2) Exercendo a competência constante do inciso X, do art. 288,
da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno), passo a definir a
responsabilidade de cada agente, conforme abaixo individualizo,
considerando-se o voto pela irregularidade de suas contas, vejamos:
3) Com fundamento no artigo 84, inciso III, alíneas “a”, “d” e “e”,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES),
por JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Antônio Carlos
Barbosa Coutinho, tendo em vista a omissão no dever de prestar
contas, a grave infração à norma legal e a prática de ato ilegítimo
e antieconômico do qual resultou dano ao erário, condenando-o a
ressarcir ao Município de Vitória a quantia equivalente a 3.655.68
VRTE’s (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco unidades e
sessenta e oito décimos de Valor de Referência do Tesouro Estadual)
e aplicando-lhe multa de 1.000,00 VRTE’s (mil unidades de Valor
de Referência do Tesouro Estadual), dosada na forma dos artigos 62
e 96, inciso III, da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, da
Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva
e ser esta a legislação vigente à época dos fatos.
4) Com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “d” e “e”, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), por
JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Oberacy Emmerich
Júnior, tendo em vista a prática de grave infração à norma legal
e a prática de ato ilegítimo e antieconômico do qual resultou dano
ao erário, condenando-o a ressarcir ao Município de Vitória a
quantia equivalente a 3.932,57 VRTE’s (três mil, novecentos
e trinta e duas unidades e cinquenta e sete décimos de Valor de
Referência do Tesouro Estadual) e aplicando-lhe multa de 750
VRTE’s (setecentas e cinquenta unidades de Valor de Referência do
Tesouro Estadual), dosada na forma dos artigos 62 e 96, inciso III,
da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, da Resolução TC
182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação vigente à época dos fatos.
5) Também com base no artigo 84, inciso III, em sua alínea “e”, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), por
JULGAR IRREGULARES as contas do senhor Anselmo Lima, tendo
em vista a prática de ato ilegítimo e antieconômico do qual resultou
dano ao erário, condenando-o a ressarcir ao Município de Vitória a
quantia equivalente a 310,20 VRTE’s (trezentos e dez unidades e
vinte décimos de Valor de Referência do Tesouro Estadual).
6) Ainda, com base na Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), em seu art. 1º, inciso XVI e art. 87, inciso VI,
por que o Plenário desta Corte de Contas ASSINE O PRAZO DE
10 DIAS ao atual Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo, determinando que proceda à devolução ao Município
de Vitória da integralidade dos recursos oriundos do convênio objeto
destes autos, correspondente à quantia originalmente depositada na
conta nº 12.054.722, do Banco Banestes, Agência 051, equivalente
à R$ 61.678,26, acrescidos da correção da poupança incidida desde
31/03/2011, bem como que comprove a adoção da medida perante
este Tribunal de Contas, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), conforme autoriza o art. 391, do Regimento
Interno.
7) Por fim, para que se dê CIÊNCIA à Prefeitura Municipal de Vitória
e aos responsáveis, senhores Antônio Carlos Barbosa Coutinho,
Oberacy Emmerich Júnior e Anselmo Lima, dos termos da decisão
proferida, comunicando-lhes do direito à interposição de recurso,
conforme procedimentos previstos nos artigos 152 e seguintes da
Lei Complementar Estadual 621/12 (Lei Orgânica deste Tribunal).
3. Adoto, por sua clareza e fidedignidade, o relatório do Conselheiro
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Rodrigo Chamon.
É o relatório.
EMENTA: EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHADA.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONVÊNIO
ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E PMES. NÃO APLICAÇÃO
DO SALDO DOS RECURSOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
RESPONSABILIZAÇÃO
DOS
GESTORES
DA
PMES.
AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO. VOTO DIVERGENTE.
NOTIFICAÇÃO À PMES PARA RESTITUIR O VALOR NÃO
GASTO.
VOTO
1. Solicitei vistas deste processo para melhor conhecimento da
questão aqui analisada.
2. Em apertada síntese, estes autos espelham que:
A Prefeitura Municipal de Vitória firmou convênio com a Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo para treinamento da guarda municipal;
O valor, R$ 61.676,26 foi para cobrir despesas com instrutores
e materiais utilizados no treinamento ( R$ 39.362,00 para
pagamento de horas/aula, R$ 14.300,06 para cobrir despesas
com auditório/salas de aula, stand de tiro, outras instalações
e custos operacionais e R$ 8.026,20 para cobrir despesas de
projéteis, alvos, Obreias e material didático e de expediente,
consoante Plano de Trabalho que integra o convênio );
Esse valor foi depositado pela PMV em uma conta corrente específica
junto ao BANESTES, de titularidade da PMES;
O curso foi ministrado e bem sucedido, conforme atestou em
depoimento junto à Comissão de Tomada de Contas a Sra. Luciana
Genelhú Zonta, Coordenadora de Ensino e de Formação da Guarda
Civil Municipal à época, (vol I, fls.246/247 );
Por questões de ordem legal, e em obediência ao comando da
Procuradoria Geral do Estado através do Parecer PGE/PCA
2199/2009, de 10.12.2009 (fls. 384/395, vol. II), que tratou
sobre a impossibilidade de pagamento de despesas com pessoal
com verba oriunda de convênio, os valores depositados pela PMV
não foram movimentados;
Consta às fls.145 dos autos, gastos de R$ 28.172,05 e R$
14.406,17 com, respectivamente Instrutores e Materiais
(munições, alvos, obreias, stand de tiro e utilização de
auditório/sala aula) suportados pelo Caixa do Estado do
Espírito Santo;
Os pagamentos das horas/aula dos instrutores foram efetuados
através de contracheques via folha de pagamento do Estado;
O Relatório Conclusivo da Comissão de Tomada de Contas da PMV
(fls.321/327) e da Área técnica desta Corte de Contas entendem
que o valor do convênio deverá ser restituído pela PMES e que
esse valor deverá ser corrigido pelos índices da caderneta de
poupança;
Que essa correção deverá ser suportada pelos Comandantes das
PMES proporcionalmente ao período de gestão de cada um deles à
frente da corporação;
3. Ainda mais sucintamente, temos então que a PMV liberou os
recursos para a PMES em conta corrente junto ao BANESTES, que o
curso foi realizado e bem sucedido e que todas as despesas foram
suportadas pelo Tesouro Estadual.
Ou seja, um ente Municipal celebrou convênio com uma corporação
Estadual, o objeto foi realizado com sucesso, os recursos do convênio
foram depositados em uma conta corrente junto a um banco oficial
do ESTADO em nome da corporação Estadual e todas as despesas
do convênio foram custeadas pelo Tesouro Estadual.
E os ordenadores de despesas da PMES são instados a ressarcir
o erário municipal do valor correspondente ao rendimento das
cadernetas de poupança a partir da data do depósito dos recursos
pela PMV em conta corrente da corporação?
4. Aqui reside minha divergência em relação ao brilhante voto do
não menos brilhante Relator.
Verifico nos autos que inexiste qualquer menção a atos ímprobos
ou não realização do objeto do convênio. Também verifico que os
instrutores envolvidos no curso receberam suas respectivas
horas/aula.
Portanto, o interesse público foi alcançado neste convênio, razão
pela qual não posso acoimar de ímprobo o ato dos gestores da PMES.
É consabido que o ressarcimento de danos ao erário tem caráter
compensatório, decorrente de prejuízos que lhe foram
causados.
In casu, onde ocorreu dano ao erário Municipal, se o objeto do
convênio celebrado foi muito bem realizado, conforme atestam as
partes envolvidas ?
E se todos os gastos foram suportados pelo Caixa do Estado,
o Município será ressarcido integralmente do valor liberado
originalmente? E corrigido?
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No mesmo passo, onde houve prejuízo ao erário municipal?
É indubitável que a PMES deve restituir à PMV os recursos por
esta liberada, por não terem sido utilizados na forma do convênio.
Aliás, essa a recomendação da Procuradoria Geral do Estado no
Parecer 145/2009, integrante do Parecer 2199/2009, antes
mencionado, (fls.389), verbis:
...
Em se considerando que constitui ato de improbidade administrativa
não somente a transferência voluntária para pagamento de
despesas com pessoal, mas também o seu recebimento e aplicação,
recomenda-se à Polícia Militar do Espírito Santo que proceda
com a devolução do numerário, em consonância com as regras
estabelecidas na IN STN nº 01/97, bem como no instrumento
convenial, de maneira que não ocorra qualquer aplicação desses
recursos financeiros em despesas de pessoal.
...
Nessa esteira, não tenho como penalizar os gestores da PMES
com ressarcimento de valor corresponde à correção do valor do
convênio se não houve ato ímprobo, dano ou prejuízo ao
erário Municipal.
5. Apenas para registro, verifico nos autos da Tomada de Contas
a inexistência de depoimento do Cel Antônio Carlos Barbosa
Coutinho. Existe ali apenas um ofício endereçado ao Cel. Oberacy
Emmerich Junior (fls. 304/306) solicitando que o Cel. Antônio Carlos
Barbosa Coutinho respondesse a uma folha de quesitos que anexou,
mas não há registro do seu recebimento pelo destinatário.
Constatei também a existência, às fls. 383, do Ofício PMES/
ACG/Nº 561/2009 (Ref. Ofício nº 562/SEMSU/GAB), datado
de 29.12.2009 e protocolado na PMV em 04.01.2000 às 10:17 hs.,
com o seguinte teor, verbis:
Em atenção ao Ofício em referência, pelo qual a Prefeitura de
Vitória solicita a recomposição do Erário Municipal do valor de
R$ 74.236,26, referente às verbas repassadas em decorrência
do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o Estado
do Espírito Santo, com interveniência da PMES, e o Municípilo de
vitória, com o objetivo de treinamento da Guarda Municipal, informo
a V.Exa. que, em observância ao que foi estipulado nos pareceres da
d. Procuradoria Geral do Estado (cópias em anexo), foi determinado
por este Comando geral da PMES a devolução das verbas repassadas
pelo Município de Vitória, para serem utilizadas no pagamento das
horas-aulas dos militares estaduais que desempenharam atividades
de treinamento dos guardas municipais.
A efetivação do pagamento depende, contudo da apuração do
quantum devido, o que está em fase de andamento.
Assim, solicito a V.Exa. que suspenda a cobrança a que se refere
o vosso ofício nº 562/SWEMSU/GAB até que se ultimem as
providências administrativas de apuração dos valores de modo a
preservar o Erário Municipal e também o Erário Estadual.
6. Por todo o exposto, divergindo do Ilustrado Relator, entendo
como REGULARES as contas dos senhores ANTÔNIO CARLOS
BARBOSA COUTINHO, OBERACY EMMERICH JÚNIOR e
ANSELMO LIMA e afasto o ressarcimento e as multas a eles
impostas nos itens 3, 4 e 5 da conclusão do voto do Relator.
Cientifique-se a Prefeitura Municipal de Vitória e os Srs. Antônio
Carlos Barbosa Coutinho, Oberacy Emmerich Júnior e Anselmo Lima,
dos termos da decisão proferida.
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4240/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de
maio de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, encampado pelo Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar regular a Tomada de Contas instaurada pela Prefeitura
Municipal de Vitória para apuração de possível dano decorrente de
repasses efetuados à Polícia Militar nos exercícios de 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011, sob a responsabilidade dos Srs. Antônio Carlos
Barbosa Coutinho, Oberacy Emmerich Júnior e Anselmo Lima,
dando-lhes a devida quitação;
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
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Sala das Sessões, 27 de maio de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
3)- ACÓRDÃO TC-332/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6130/2003
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CONVÊNIO
RESPONSÁVEL - HAROLDO CORRÊA ROCHA
EMENTA: TOMADA DE CONTAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CONVÊNIO - 1) DEVOLVER OS AUTOS À ORIGEM - 2)
DETERMINAÇÃO - 3) RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas instaurada
pela Secretaria de Estado de Educação – SEDU a fim de apurar os
fatos, definir responsáveis e quantificar possíveis danos relativos
à aplicação de recursos públicos do 1º Termo Aditivo ao Convênio
102/2000, celebrado entre o Governo do Estado do Espírito Santo,
com a interveniência da Secretaria de Estado da Educação e o
Município de Aracruz, no valor total de R$1.986.220,00, com objetivo
de custear as despesas necessárias à manutenção do Programa
Transporte Escolar do Ensino Fundamental da Rede Estadual de
Ensino.
As análises efetuadas pela SEDU, pela Procuradoria Geral do Estado
e pela Auditoria Geral do Estado constataram irregularidades na
realização de vários processos licitatórios para a escolha das empresas
que realizariam o transporte escolar do ensino fundamental da rede
estadual sediada em Aracruz, no exercício de 2001.
Como a Prefeitura Municipal de Aracruz não tomou providências
para regularizar as deficiências verificadas na prestação de contas, o
Secretário de Estado da Educação e Esportes, Sr. José Eugênio Vieira,
resolveu impugnar a referida prestação de contas e encaminhou-a a
esta Colenda Corte de Contas.
Em 19 de agosto de 2005, o Controlador de Recursos Públicos
Pedro Ernani Fraga elabora Manifestação Técnica, submetendo
à consideração do Conselheiro Relator a sugestão de determinar
a remessa dos autos à SEDU, para que esta efetue a Tomada de
Contas prevista no artigo 51 da Lei Complementar 32/93, uma vez
que tal providência ainda não havia sido realizada.
Em 19 de agosto de 2005, através de Manifestação Técnica, a área
técnica sugeriu a remessa dos autos à SEDU, órgão concedente,
para que fosse efetuada a Tomada de Contas prevista no art. 51 da
Lei Complementar 32/93, procedimento acatado pelo Conselheiro
Relator e pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo à época.
Neste contexto, através do OF.GPTC.Nº 151/2006, de 5 de abril de
2006, o processo de nº 19634587, referente ao convênio 102/2000,
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Aracruz e a Secretaria de
Educação, foi devolvido à SEDU a fim de apurar os fatos, definir
responsáveis e quantificar possíveis danos relativos à aplicação de
recursos públicos relativos ao 1º Termo Aditivo do Convênio em
questão.
Em 26 de maio de 2010, através do OF/SEDU/GS/Nº 529, a
Secretária de Estado da Educação em exercício, Sra. Adriana
Sperandio, encaminha o Relatório Final da Tomada de Contas relativa
ao convênio 102/2000 – Manutenção do Programa de Transporte
Escolar, instaurada através da Portaria nº 1.326-S, publicada
no Diário Oficial de 29/08/08, que foi protocolizado, autuado e
numerado como Processo SEDU nº 42364744.
Após a adoção de todas as providências necessárias à apuração dos
fatos, a comissão elaborou o relatório conclusivo (fls. 150/195 do
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Processo SEDU nº 42364744), encaminhando-o para manifestação
da autoridade administrativa competente que encaminhou os autos
ao responsável pelo controle interno – SECONT (fl. 197 do Processo
SEDU nº 42364744).
O Relatório de Tomada de Contas indica, de forma circunstanciada, o
motivo determinante da instauração da tomada de contas, os fatos
apurados, as normas legais e regulamentares, e a conclusão de que
foi identificado dano ao erário no valor de 15,04 VRTE quanto à
aplicação da parcela dos recursos públicos relativos ao Convênio
102/00 e de seu 1º Termo Aditivo, destinada ao Município de Aracruz
para manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino
Fundamental da Rede Estadual, no montante de R$1.986.220,00.
A 1ª Secretaria de Controle Externo analisou a tomada de contas em
tela, através do respectivo Relatório Conclusivo encaminhado pela
SEDU e, nos termos da MTP 48/2014 (fls. 65/75), se manifestou
nos seguintes termos:
“3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 12, inciso IV, da
Instrução Normativa TC nº 08/2008, conclui-se opinando:
Pelo arquivamento do processo de Tomada de Contas TC 6130/03;
Pela devolução à origem dos processos administrativos SEDU
nº 42364744 e PM Aracruz 19634587, 22507396, 17493463 e
20169078 e,
Seja determinado à Administração Estadual que comunique a esse
Tribunal sobre eventuais ações ajuizadas ou manifestações exaradas
pela Procuradoria Estadual para, se for o caso proceder na forma do
art. 14, da IN nº 008/2008.
Sugere-se, por fim, recomendar ao atual gestor da Secretaria de
Estado da Educação, para que se abstenha de encaminhar a este
Tribunal de Contas processos de Tomada de Contas ou Tomada
de Contas Especial que a Administração venha a instaurar e sua
conclusão configure hipótese prevista no art. 12, da IN 08/2008.”
Por sua vez, o MPEC, através da MMPC 74/2014 (fls. 78), se
pronunciou acompanhando na íntegra a manifestação da área
técnica.
É o relatório. Segue o VOTO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Avaliando o presente processo de Tomada de Contas, verifico que
na aplicação de recursos públicos do 1º Termo Aditivo do Convênio
102/00 foi identificado o valor de dano inferior a 2.000 (dois mil)
VRTE, situação que de plano dispensa o encaminhamento dos autos
a este Tribunal de Contas, com amparo no art. 12, inciso IV, da IN
TC nº 08/2008 e acarreta arquivamento dos autos, conforme ficou
consignado na análise efetuada pela área técnica, e em consonância
ao que vem sendo praticado por este Tribunal de Contas.
Lado outro, foram verificadas irregularidades formais na prestação
de contas, conforme destacadas no relatório conclusivo encaminhado
a esta Corte, a seguir reproduzidas:
(...)
“VII – INFORMAÇÃO SOBRE AS NORMAS INFRINGIDAS, EM
FACE DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E ANÁLISE DA CTC
Em relação ao procedimento licitatório utilizado no convênio nº
102/2000 e 1º Termo Aditivo:
Cláusula sexta do convênio nº 102/2000 – Dos procedimentos
licitatórios – Em todas as compras ou serviços à conta dos recursos
financeiros deste convênio serão observados os princípios licitatórios,
conforme a Lei nº 8666/93.
Art. 3º da Lei nº 8666/93 – A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada
e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.
Art. 22 da Lei nº 8.666/93 - § 7º Quando, por limitações do
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível
a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 3º deste
artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no
processo, sob pena de repetição do convite. § 8º É vedada a criação
de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas
neste artigo.
Art. 23 da Lei nº 8.666/93 - § 5º É vedada a utilização da
modalidade “convite” ou “tomada de preços”, conforme o caso,
para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras
e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser
realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório
de seus valores caracterizar o caso de “tomada de preços” ou
“concorrência”, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto
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para parcelas de natureza específica que possam ser executadas por
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor
da obra ou serviço.
Art. 38 da Lei nº 8.666/93 – O procedimento da licitação será
iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
I – edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
III – ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
VII – atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
X – termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
XII – demais documentos relativos à licitação.
Cláusula segunda do convênio – Das obrigações
II – O Município obriga-se à:
c) permitir e facilitar o acesso a toda documentação e prestar as
informações solicitadas pela SEDU, referentes à execução deste
convênio;
d) cumprir a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
especialmente o caput do art. 8º e o § 5º do art. 23 da citada lei
e adotar as minutas padrões anexas nas aberturas das licitações
para utilização dos recursos deste convênio, promovendo o estudo
detalhado dos custos, visando garantir a proposta mais vantajosa
para a Administração Pública.
Da intempestividade da prestação de contas:
Cláusula quinta do convênio – Do acompanhamento, controle
e avaliação
Parágrafo único – A prestação de contas deverá ser efetuada no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após o recebimento do
repasse da última parcela, sob pena imediata de instauração da
Tomada de Contas Especial, a ser requerida pela SEDU ao Tribunal
de Contas do Estado.
Dos pagamentos efetuados aos contratados:
Artigo 1º, da Lei nº 5383/97 – Os pagamentos devidos pela
Administração, decorrentes de obras e serviços contratados nos
termos da Lei Federal nº 8666/93, só poderão ser efetuados
após o contratado apresentar ao ordenador de despesas do órgão
competente, em relatório especificado, os comprovantes de quitação
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
Parágrafo segundo da cláusula quarta do convênio – Para
cada despesa efetuada deverá ser emitido cheque nominal, no valor
correspondente, assinado pelos dois titulares da conta bancária.
NÃO SERÁ PERMITIDO PAGAMENTO EM ESPÉCIE. Tal procedimento
implicará na devolução do recurso gasto.
Cláusula décima primeira do convênio – Das disposições
especiais – Correrão por conta do Município quaisquer ônus referente
a impostos, taxas, contribuições, tributos em geral e outros que
surjam em decorrência da execução deste convênio.
Da ausência de documentos na prestação de contas:
Artigo 3º do Decreto nº 3426-N/92 – As faturas, notas fiscais,
recibos e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas
deverão ter sido emitidos em nome do órgão ou entidade beneficiada
com os recursos transferidos, devidamente identificados com o
número do convênio ou outro instrumento legal e mantidos em
arquivo de forma organizada e em boa ordem, no próprio local em
que forem contabilizados (ou registrados), à disposição dos órgãos
de controle, auditoria e/ou fiscalização, interna ou externa, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação de
contas pelo órgão concedente, relativa ao exercício da concessão
dos recursos.
Artigo 4º do Decreto nº 3426-N/92 – Parágrafo Único – A
prestação de serviços ou a execução de pequenas obras, por pessoa
física deve ser comprovada através de recibo do qual conste o
número do CPF, data, número da carteira de identidade civil (ou
profissional, citando-se neste caso, a entidade de classe a que é
vinculado) e a assinatura do responsável, que deve ter a firma
reconhecida em cartório, registrando-se o valor total, os descontos
previdenciários e fiscais e o valor líquido pago.
Artigo 5º do Decreto nº 3426-N/92 – Caso a execução da obra e/
ou serviço tenha sido objeto de licitação e/ou contrato administrativo
deverá ser anexado ao processo de prestação de contas, xerocópia
dos respectivos documentos, como as das cartas convite, envelopes,
editais de tomada de preços ou de concorrência pública, atas de
reunião da comissão de licitação que definiu a empresa vencedora,
homologação do resultado pela autoridade competente, dentre
outros documentos de praxe.
Art. 27 da Lei nº 8666/93 – Para a habilitação nas licitações exigirse-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
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I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal;
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal
Da alteração dos contratos
Artigo 65 da Lei nº 8666/93 - § 1º O contratado fica obrigado
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os
seus acréscimos.
Da movimentação dos recursos em conta diversa
Artigo 2º do Decreto nº 3426-N/92 – Os órgãos ou entidades
beneficiárias dos recursos do Tesouro Estadual apresentarão os
documentos e/ou formulários que devem compor o respectivo
processo de prestação de contas, na seguinte ordem sequencial:
VIII – Conciliação bancária, acompanhada dos respectivos extratos,
em conta específica no Banco do Estado do Espírito Santo –
BANESTES, onde tiverem sido aplicados os recursos recebidos à
conta do convênio ou outro instrumento legal celebrado.”
Neste contexto, cabe destacar que o procedimento de Tomada de
Contas somente deve ser instaurado e consequentemente ter o
julgamento perante esta Corte de Contas, ante a configuração de
dano ao erário a ser apurado e individualmente responsabilizado
ao(s) gestor(es) envolvidos.
No caso concreto, no entanto, em que pese as irregularidades
formais encontradas, foi aferido o valor de 15, 04 VRTE’s de dano,
considerado de pequena monta, insuficiente para que se movimente
a máquina estatal no procedimento da respectiva cobrança, nos
termos do art. 12, inciso IV da IN 08/2008.
Assim, em consonância com o entendimento da área técnica, verifico
que as irregularidades apontadas merecem a adoção de providências
administrativas objetivando o saneamento dos problemas
constatados no convênio nº 102/2000 e 1º Termo Aditivo, no intuito
de evitar a reincidência em procedimentos futuros, sem contudo,
dar ensejo ao julgamento dos autos por parte deste Tribunal.
III - CONCLUSÃO:
Ante todo exposto, acompanhando integralmente a área técnica e
o Ministério Público Especial de Contas, e tendo em vista o preceito
legal contido no art. 12, inciso IV da IN 08/2008, VOTO para que
esta Egrégia Corte promova:
Arquivamento do processo de Tomada de Contas TC 6130/03;
Devolução à origem dos processos administrativos SEDU nº 42364744
e PM Aracruz 19634587, 22507396, 17493463 e 20169078;
Determine à Administração Estadual que comunique a esse Tribunal
sobre eventuais ações ajuizadas ou manifestações exaradas pela
Procuradoria Estadual para, se for o caso proceder na forma do art.
14, da IN nº 008/2008;
Cientifique aos atuais responsáveis pela Prefeitura Municipal
de Aracruz e pela SEDU, a configuração dos erros formais ora
apontados, no intuito de evitar a repetição dos mesmos em
oportunidades posteriores, dispensando aos Convênios a serem
firmados pelos Órgãos envolvidos, a estrita observância aos
dispositivos regulamentares que regem a matéria.,
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6130/2003,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de
maio de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Devolver à origem os processos administrativos SEDU nº
42364744 e PM Aracruz 19634587, 22507396, 17493463 e
20169078;
2. Determinar à Administração Estadual que comunique a esse
Tribunal sobre eventuais ações ajuizadas ou manifestações exaradas
pela Procuradoria Estadual para, se for o caso, proceder na forma do
artigo 14, da Instrução Normativa nº 008/2008;
3. Recomendar aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de
Aracruz e da Secretaria de Estado da Educação – SEDU que evitem a
repetição dos erros formais apontados em oportunidades posteriores,
dispensando aos Convênios a serem firmados pelos Órgãos
envolvidos, a estrita observância aos dispositivos regulamentares
que regem a matéria;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
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Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
4) - ACÓRDÃO TC-363/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4150/2013
JURISDICIONADO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ECOPORANGA
ASSUNTO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - PEDRO COSTA FILHO
EMENTA: DENÚNCIA - APLICAR MULTA EM FACE DO
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata o presente de denúncia, protocolada nesta Corte em
09/05/2013, sob n.º 5878/2013, relatando supostas despesas
irregulares na gestão do Sr. Pedro Costa Filho, prefeito no período
de 2005 a 2008 e 2013.
Atendendo a sugestão da 5.ª SCE – MTP 524/2013 (fls. 1142/1167),
proferi a Decisão Monocrática Preliminar (DECM) 1014/2013, fls.
1169/1171, e não tendo sido atendida a citação do Sr. Prefeito Pedro
Costa Filho, conforme informação da Secretaria Geral das Sessões
(fls. 1174), os autos retornaram para meu conhecimento e adoção
das providências necessárias.
É o relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
As irregularidades apontadas nestes autos decorrem de infringências
legais, algumas sujeitas, inclusive, a serem alcançadas pelo instituto
da prescrição, conforme foi apontado pela 5.ª SCE, através da MTP
524/2013 (fls. 1142/1167).
Após os trâmites legais, vieram os autos a minha apreciação, tendo
em vista a ausência de resposta à Comunicação de Diligência, por
parte do gestor responsável, conforme informação da Secretaria
Geral das Sessões (fls. 1174), bem como pelo vencimento do prazo
concedido ao Sr. Pedro Costa Filho, ocorrido em 12/02/2014.
Neste contexto, ante a ausência de resposta por parte do
agente responsável, acompanho a sugestão da área técnica, me
posicionando no seguinte sentido:
Pela aplicação de multa ao gestor, da forma explicitada no art. 135,
IV da LC 621/12 c/c o art. 389, IV da Resolução 261/13 (RI), tendo
em vista que na DECM 1014/2013 (fls. 1169/1171), que determinou
a Diligência Externa não atendida, foi alertado expressamente
ao responsável sobre a possibilidade de aplicação de penalidade
quando do seu não cumprimento, nos termos do art. 389, § 1º da
Resolução 261/13.
Todavia, determino nova tentativa de Comunicação de Diligência
do responsável, com a entrega da respectiva MTP 524/2013 (fls.
1142/1167), desta feita, por meio eletrônico, no endereço pmegab@
gmail.com, com fulcro nos arts. 64, inc. I, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, e 359, inc. I e § 2.º, inc. I, da Resolução TC
261/2013.
Determino, ainda, no caso de descumprimento do prazo fixado
para a diligência externa vertida na mencionada MTP 524/2013, a
aplicação de REVELIA e a Fixação de MULTA DIÁRIA, nos termos dos
arts. 135, § 2º, da LC 621/12 e 391 da Res. TC 261/13.
III. CONCLUSÃO:
Na forma do exposto, VOTO para que o colegiado adote a seguinte
decisão:
I – pela COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA do agente responsável
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– Sr. Pedro Costa Filho, para no prazo improrrogável de 15 dias,
encaminhe a esta Corte, justificativas e documentos suficientes para
sanar as irregularidades ora representadas, da forma apontada na
MTP 524/2013 (fls. 1142/1167), sob pena de revelia, bem como de
aplicação de multa diária de 50 VRTE, nos termos previstos nos art.
135, § 2º da LC 621/12 c/c o art. 391 do Regimento Interno deste
Tribunal;
II – pela APLICAÇÃO DE MULTA, prevista no art. 135, inciso IV da
LC 621/12 c/c o art. 389, inciso IV, do Regimento Interno deste
Tribunal, no valor de 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o não
cumprimento da DECM 1014/2013.
Encaminhe ao gestor cópia da MTP 524/2013 (fls. 1142/1167),
juntamente ao Termo de Citação, para que possa o responsável se
manifestar sobre os fatos imputados nesta representação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4150/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de junho
de dois mil e quatorze, à unanimidade, aplicar multa no valor de
R$ 3.000, prevista no artigo 135, inciso IV da Lei Complementar nº
621/2012 c/c com o artigo 389, inciso IV, do Regimento Interno deste
Tribunal, tendo em vista o não cumprimento da DECM 1014/2013,
devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro, e comprovado o
recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias,
a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454,
inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
5) - ACÓRDÃO TC-382/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2681/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
RESPONSÁVEL - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
EMENTA
DENÚNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO - 1) IMPROCEDÊNCIA - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Denúncia apresentada a este TCEES
pelo Sr. Luiz Carlos Gava, narrando a ocorrência de suposto ato
de improbidade administrativa praticado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, quando da expedição do
Decreto nº 61 de 15 de julho de 2013, que trata da declaração de
imunidade na transferência de bens imóveis em favor da empresa
Leste Empreendimentos Imobiliários Participações e Comércio de
Livros Ltda.
Aduz o Denunciante que o Decreto nº 61/2013 seria inconstitucional,
já que não poderia estabelecer imunidade tributária não prevista
na Constituição, tendo em vista que a atividade econômica da
empresa beneficiada - comércio atacadista de livros, jornais e outras
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publicações, não estaria dentro daquelas elencadas no artigo 150,
VI da CRFB/88.
Em cumprimento à determinação acostada às fls. 12, foram os
autos submetidos à análise da 6ª Secretaria de Controle Externo,
que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 252/2014 (fls.
13/17), concluindo pela improcedência da Denúncia, nos termos que
seguem reproduzidos:
“Isto posto, propugnamos pelo conhecimento da presente
Representação, sugerindo, por conseguinte, a improcedência já que
o fato em questão não corresponde a ilegalidade ou irregularidade,
mas tão somente aplicação da norma da Constituição da República
disciplinada no art. 156,§2°, I.”
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que se manifestou através
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3210/2014 (fls. 19/23),
pela improcedência da denúncia, acompanhando integralmente os
termos da MTP 252/2014, seguido pelo Ministério Público Especial
de Contas, que pugnou no mesmo sentido, conforme se depreende
da MMPC 2230/2014 (fls. 25).
III – FUNDAMENTAÇÃO:
Compulsando os autos verifico que a Denúncia em questão se
reveste dos requisitos formais disciplinados na Subseção III, da
Seção I do Capítulo V da Lei Complementar n°. 621/2012, razão
pela qual, entendo por conhecê-la.
Quanto ao mérito, verifico que o denunciante afirma que ao expedir
o Decreto nº 61/2013, concedeu irregularmente imunidade no
pagamento do ITBI, quando da transferência de bens imóveis
em favor da empresa LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA, por não estar
inserido entre as hipóteses de imunidade tributária vertidas no art.
150, VI da Constituição da República.
Contudo, tendo em vista que o próprio texto do ora questionado
Decreto n° 61/2013 cita expressamente a autorização legal do
art. 156, §2°, I da Constituição Federal como fundamento daquele
ato administrativo, não há respaldo legal que ampare os termos
da presente denúncia baseando-se tão somente na hipótese de
imunidade tributária instituída no art. 150, VI da Constituição da
República, já que outros dispositivos constitucionais versam sobre a
matéria, conforme a área técnica relacionou – “além das hipóteses
do inciso VI do art. 150 da CR/88, também configuram hipóteses de
imunidades tributárias específicas aquelas: do art. 149, §2°, I; do
art. 153, §2°, II; do art. 153, §3°, III; do art. 153, §4°, II; do art.
155, §2°, X, a; do art. 155, §2°, X, b; do art. 155, §2°, X, c; do art.
155, §2°, X, d; do art. 155, §3°; do art. 156, II; do art. 156, §2°, I;
do art. 184, §5° e do art. 195, §7°, todos do texto constitucional”.
Nessa linha, considerando o teor do inciso I, do §2° do art. 156
da Constituição da República, é de fácil cognição que não haverá
incidência do ITBI nos casos em que a pessoa jurídica incorpore
patrimonialmente bens do patrimônio particular dos respectivos
sócios, o que afasta a suposta irregularidade denunciada.
III CONCLUSÃO:
Ante o exposto, nos termos do art. 319, § 1º, inciso IV, da LC 261/13,
VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da presente Denúncia, com base no
art. 1º, inc. XXIII c/c art. 95, inc. I, ambos da Lei Complementar nº
621/2012.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2681/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia dez de junho de
dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Considerar improcedente a presente denúncia em face da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, com base no artigo
1º, inciso XXIII c/c artigo 95, inciso I, ambos da Lei Complementar
nº 621/2012;
2. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader
Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente em exercício
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
6) - ACÓRDÃO TC-573/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2804/2005
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIO/2005
RESPONSÁVEL - FRANCISCO JOSÉ PRATES DE MATOS
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO CANÁRIO - 1) CONHECER - PROCEDÊNCIA
PARCIAL - 2) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
- 3) IRREGULAR - RESSARCIMENTO - 4) PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA - DEIXAR DE APLICAR MULTA - 5)
DETERMINAÇÃO - 6) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Denúncia (fl. 04), em que se noticia
a possível ocorrência de irregularidades na realização da festividade
denominada “XXV Forró da Tábua Lascada” (fls. 05/09) que ocorreu
nos dias 23, 24, 25 e 26 de junho de 2005. Juntamente com o
expediente, encaminhou cópia de representação ao Ministério
Público Estadual.
Como resultado da execução do Plano de Auditoria Especial nº
228/2006 (fls. 14/16), a equipe da então 6ª Controladoria Técnica
elaborou o Relatório de Auditoria nº 085/206 (fls. 19/32) e o
Relatório Complementar (fls. 735/740).
Em 22/12/2006 foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
270/2006 (fls. 742/746), vez que presentes indicativos de
irregularidades carecedores de esclarecimentos pelos responsáveis:
“[...]
Irregularidades apontadas no Convênio nº 011/05 e seu
Termo Aditivo
– Infringência ao caput do artigo 37 da Constituição Federal
(Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Moralidade), §
único do artigo 61 da Lei 8.666/93.
– Ausência de documentos comprobatórios – infringência ao artigo
63 da Lei 4.320/64
[...]”
Insta frisar que em relação à irregularidade “ausência de documentos
comprobatórios”, constou na referida ITI a possibilidade de
devolução ao erário do montante de R$ 405.166,48 (quatrocentos e
cinco mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos),
equivalentes a 254.709,55 VRTE’S.
Na presente ITI foi identificado como agente responsável o Sr.
Francisco José Prates de Matos (responsável pela Prefeitura Municipal
de Pedro Canário no exercício de 2005).
Após regular citação do responsável, na forma da Decisão Preliminar
TC 0045/2007 (fls. 754), que ocorreu em 25/01/2007 (AR de fls.
758) e justificativa apresentada (fls. 760/763), acompanhada de
documentação de suporte, a defesa foi submetida à análise técnica
conclusiva, elaborando-se a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 2473/2013 (fls. 1382/1402) pelo Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas - NEC, apresentando a seguinte proposta:
“[...]
2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1. Levando em conta as análises procedidas e as motivações
adotadas, conclui-se pela PRESCRIÇÃO da irregularidade a seguir
apontada, uma vez que os fatos analisados ocorreram no ano de
2005, a citação ocorreu em 25/01/2007, e não houve decisão nos
autos até o ano de 2013:
2.1.1. Irregularidades apontadas no Convênio 11/2005 e
seu Termo Aditivo, conforme narrado no item 1.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva, ante a ausência de dano ao erário e o transcurso
do prazo prescricional;
2.2. Levando em conta as análises procedidas e as motivações
adotadas, conclui-se pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA
/ REPRESENTAÇÃO apresentada diante da constatação da seguinte
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irregularidade:
2.2.1. Ausência de documentos comprobatórios, conforme
narrado no item 1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva,
Base legal: Artigo 63 da Lei 4320/64
Responsável: Francisco José Prates de Matos – Prefeito Municipal
Ressarcimento: R$ 68.841,62 (sessenta e oito mil oitocentos e
quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), equivalentes a
43.277,56 VRTE.
2.3. Tendo em vista a existência de DANO presentificado no
item 2.2.1, no valor de R$ 68.841,62 equivalente a 43.277,56
VRTE, sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em
tomada de contas especial na forma do artigo 57, inciso IV12,
da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável já
foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento,
nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002 e Termo de
Citação 26/2007, fl. 755;
2.4. Posto isso e diante do preceituado no art. 79, inciso III13, da
Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
2.4.1. Julgar irregulares as contas do senhor Francisco José
Prates de Matos – Prefeito Municipal de Pedro Canário no exercício
de 2005 pelo cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposto no item 1.2, condenando-o ao ressarcimento
no valor de R$ 68.841,62 equivalente a 43.277,56 VRTE, com
amparo no artigo 8414, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012;
2.4.2. Recomendar, com base no inciso XXXVI15, do artigo 1º,
da Lei Complementar 621/2012, para que o atual gestor observe
os preceitos da Lei 8666/93 na realização de eventos semelhantes
à festividade tratada nesses autos, especialmente, as regras
insculpidas nos artigos 7º, 12, 14, 15, 24 e 25, daquela lei.”
Em seguida manifestou o Ministério Público Especial de Contas,
através do Parecer (fls. 1406/1409), da lavra do ilustre Procurador
Luciano Vieira, discordando em parte do entendimento esposado
na ITC nº 2473/2013, uma vez que opina pelo ressarcimento no
montante inicialmente estipulado na ITI, qual seja, R$ 405.166,48
(quatrocentos e cinco mil cento e sessenta e seis reais e quarenta
e oito centavos).
Desta feita, os autos então foram remetidos ao meu Gabinete, para
apreciação e julgamento.
É o relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Contudo, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, tornam-se necessárias algumas considerações, com o
enfrentamento das matérias suscitadas, no intuito de fornecer ao
Plenário desta Corte de Contas, plenas condições de julgamento do
presente processo.
II.1 – DA PRESCRIÇÃO
Da análise dos autos, face ao instituto jurídico da prescrição,
constato que a pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas
resta prejudicada, vez que atingida pela prescrição administrativa,
nos termos do § 2º, inciso II c/c o § 4º, inciso I, todos do art. 71
da LC 621/12.
Em 25/01/2007 houve a citação do responsável, que apresentou
suas justificativas em março daquele mesmo ano. Em nove de janeiro
de 2008, ocorreu o último impulso processual. Desde então e até
a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva em 22/05/2013 não
houve nenhum ato no processo que suspendesse ou interrompesse
a prescrição, de modo que esta foi aperfeiçoada.
Tendo como premissa inicial que do Termo de Citação 26/2007
recebido em 25/01/2007 (fls. 755 e 758), que dá conhecimento
ao Responsável sobre todas as irregularidades que lhe foram
imputadas, decorreram até o presente momento 7 anos e 5 meses,
tem-se configurada a prescrição quanto à irregularidade apontada
no item 1 da ITI 270/06 (“irregularidades apontadas no Convênio
11/2005 e seu Termo Aditivo”), visto que não houve dano aos cofres
públicos decorrente diretamente dela.
Vale ressaltar que o dever de ressarcir o erário, ao contrário da
aplicação de penalidades, é imprescritível.
Contudo, ante a doutrina balizada sobre a matéria, bem como os
dispositivos legais encartados na ITC nº 2473/2013, entendo que o
assunto dispensa maiores explanações.
Neste contexto, decreto, de ofício, a prescrição administrativa,
em conformidade com o §1º do supracitado art. 71 da LC 621/12,
que atinge a irregularidade registrada na ITI 270/06, qual seja,
“irregularidades apontadas no Convênio 11/2005 e seu
Termo Aditivo”, ante a ausência de dano ao erário e o transcurso
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do prazo prescricional.
II.2 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
O Município de Pedro Canário celebrou o Convênio nº 011/05 (fls.
400/402) entre a Prefeitura Municipal de Pedro Canário e a Comissão
Organizadora do “XXV Forró da Tábua Lascada” com o objetivo de
a Prefeitura subsidiar a referida Comissão para a realização dos
festejos nos dias 23, 24, 25 e 26 de junho/05.
Na forma da Lei Municipal nº 723/2005 (fls. 395/396) de 05/04/2005
(art. 3º), “para a organização e realização da festa, será aberta uma
conta bancária específica em nome da “Comissão de Festa da Tábua
Lascada”, que será movimentada pelo seu Presidente e Tesoureiro”.
Em 05/04/2005 foi expedido o Decreto Municipal nº 201/2005 (fls.
398) designando os componentes da Comissão da festa, quais
sejam: Maria Teixeira Lessa (presidente), Maria das Graças Oliveira,
Silas de Oliveira Ferreira, Pedro Alcântara Galveas, Rogério Moura de
Oliveira, Tiago Araújo Gomes e José Antônio dos Santos.
O valor a ser repassado à Comissão seria de até R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), na forma descrita na Cláusula
Terceira do Convênio nº 011/05, sendo que as despesas
necessárias para execução das festividades seriam de
responsabilidade da Comissão, sendo liberadas pela
Secretaria Municipal de Finanças, devidamente autorizadas
pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal.
A Conta aberta para o recebimento dos recursos transferidos estava
em nome do Sr. Silas de Oliveira Ferreira e da Sra. Maria Teixeira
Lessa (Presidente), que à época, ocupava o cargo de Secretária
Municipal de Ação Social e era primeira dama do Município.
Em junho de 2005 foi feito um Termo Aditivo ao Convênio (fls.
404/405) com vistas a acrescer R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), tendo assim o valor do convênio passado a ser então de R$
390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).
Pois bem.
Foi constatado na ITI nº 270/06 (fls. 742/746) que a Administração
Pública não obedeceu ao princípio da legalidade, impessoalidade e
moralidade, pois não há previsão legal de que os recursos sejam
repassados para conta de particulares.
A equipe de auditoria atestou a existência de notas fiscais e recibos
acerca das despesas, mas não identificou a liquidação da despesa na
aquisição de bens e/ou produtos e serviços.
Do montante de R$ 388.966,50 (trezentos e oitenta e oito mil
novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), com a
exceção das despesas com a Escelsa (fls. 105/106), no valor de R$
7.330,02 (sete mil trezentos e trinta reais e dois centavos), o Chefe
do Executivo foi citado para comprovar a liquidação das despesas no
montante de R$ 381.636,48 (trezentos e oitenta e um mil seiscentos
e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos). Ainda constou
o depósito no valor de R$ 23.530,00 (vinte e três mil quinhentos e
trinta reais) sem destinação específica que o responsável deveria
justificar, totalizando assim R$ 405.166,48 (quatrocentos e
cinco mil cento e seis reais e quarenta e oito centavos).
Devidamente citado, o responsável apresentou sua defesa que
consta às fls. 760/763, com os documentos de suporte, alegando
que diversos processos foram retirados da Prefeitura Municipal
em maio de 2006 pela Vice-Prefeita, quando assumiu o cargo de
Prefeito, em virtude do afastamento do responsável.
Esclareceu ainda que o montante de R$ 23.530,00 (vinte e três
mil quinhentos e trinta reais) depositados na conta aberta pela
Comissão “eram provenientes de depósitos de barraqueiros que se
instalaram na área da festa”.
Visando a regular instrução do feito, os autos foram encaminhados
ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que se
manifestou por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
2473/2013 (fls. 1382/1402), opinando pela manutenção da
irregularidade, contudo, com o ressarcimento ao erário no importe
de R$ 68.841,62 (sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e um
reais e sessenta e dois centavos), equivalente a 43.277,56 VRTE e a
expedição de recomendação.
O MPEC, por meio do Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira
(fls. 1406/1409) discordando da área técnica no que tange ao valor
do ressarcimento, opinou pela irregularidade das contas, com o
ressarcimento no montante de R$ 405.166,48 (254.709,55 VRTE),
pelo fato de que não logrou êxito o gestor em demonstrar a forma
em que foram utilizados estes recursos.
Pois bem.
A presente irregularidade concerne à ausência de comprovação da
execução dos serviços e da entrega das compras relatados nas notas
fiscais e recibos, bem como à falta de motivação para a contratação
desses serviços e compra dos produtos. Também se refere à falta
de especificação dos objetos dos contratos firmados com terceiros.
Em razão disso, conforme relatado acima, a equipe de auditoria
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entendeu ser necessária a devolução de todo o valor utilizado em
nome da realização do evento, exceto os valores pagos à Escelsa.
Desse modo, a equipe técnica entendeu que o dano ocorreu no valor
total correspondente ao utilizado na realização da festa. Contudo,
como na forma da manifestação do NEC, restou comprovada a
realização da festividade, entendo que a devolução não pode
ser integral, sob pena de enriquecimento ilícito, considerando
entendimento vertido em votos por mim proferidos em outros
processos, sendo que os valores que não tiverem a devida
comprovação devem ser ressarcidos.
Entendo que a comprovação da festividade não se dá apenas pelos
sites citados pelo NEC, mas considerando o contexto dos autos,
que traz cópia da Lei Estadual 723/2005 que instituiu a festa como
manifestação cultural do município, cópias de vários cheques e
notas fiscais que comprovam o pagamento de serviços. Assim,
acolho o entendimento do NEC, pois vislumbro razoabilidade no
entendimento, pois se faz necessário analisar o caso à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que vem sendo
aplicado por diversos Tribunais de Contas na apreciação de casos
concretos.
O ilustre doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes defende a
aplicação desses princípios com muita propriedade, verbis:
“[...]
Neste ponto, os Tribunais de Contas na apreciação de casos concretos
vem oportunizando o salutar avanço da Administração Pública no
equilíbrio da avaliação, mostrando a eficácia de princípios como o da
razoabilidade e proporcionalidade, revelando que o exame estrito da
legalidade, embora necessário e indispensável, não é, muitas vezes,
suficiente para a avaliação da legitimidade e economicidade”.
Após análise pelo NEC, foi entendido que alguns serviços tiveram
a sua realização comprovada, restando apenas o valor de R$
68.841,62 (sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e
sessenta e dois centavos) a ser ressarcido ao erário.
Da verificação de todo os documentos colacionados e da manifestação
feita pelo NEC, entendo que o ressarcimento não há que ser integral,
pois não há nada nos autos que relate a não realização do evento,
pelo contrário, o NEC citou sites que compravam a realização da
festa.
Assim, segue abaixo os valores que no meu entender não deverão
ser ressarcidos ao erário, considerando os documentos acostados
aos autos e a manifestação do MPEC.
No que tange à contratação das bandas para os Shows, segue
relação dos valores que não são passíveis de ressarcimento,
conforme tabela abaixo:
SERVIÇOS
VALOR
Contratação dos
R$ 103.931,63
artistas: Trio Forrozear,
Rodrigo Balla, Apaluza,
Caju com Mel, DK 1
Cheiro, Cheiro do Forró,
Trio Virgulino, Dallas
Country, Trio Papo 10,
Explosão do Forró,
Cerradus e os cantores
Erivaldo de Carira,
Irmãos Zanetti.
Contratação do cantor
R$ 56.692,96
Amado Batista

Contratação da banda
Tatuagem do Forró

R$ 2.500,00

TOTAL:

R$ 163.124,59

NOTA FISCAL
Notas fiscais nºs:
048 - R$ 9.000,00
049 - R$ 20.700,00
055 – R$ 42.032,64
058 – R$ 19.198,99
060 –R$ 13.000,00

FLS.
209/2012

Notas
046 –
047 –
059 –
061 –

242/246

Fiscais nºs:
R4 14.943,00
R$ 10.900,00
R$ 22.833,65
R$ 8.016,31

155

Insta frisar que diferente do que constou na ITC considerei o que foi
efetivamente pago e não o valor contratado, havendo neste ponto
uma pequena divergência no que tange ao valor.
Na forma da manifestação do NEC, foi comprovada a apresentação
dos artistas contratados por meio dos sites citados: “Como se
insere do cotejo daqueles documentos com o cartaz da festa e com
a pesquisa feita em internet, conclui-se que houve, efetivamente,
a apresentação dos artistas contratados, motivo pelo qual não
se vislumbra a ocorrência de dano ao erário em relação à sua
contratação”.
Ainda existem outros documentos, notas fiscais, cópias de cheques
que comprovam o pagamento de alguns serviços relacionados ao
evento, sendo que, como não há nada nos autos que comprove
que o evento não foi realizado, tem-se que esses serviços foram
executados, na forma da tabela abaixo:
www.tce.es.gov.br

Página 15

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
SERVIÇOS
Sanitários para
atender ao
público do dia da
festa
Impressão de
ingressos para
camarote,
cartazes e
convites –
Contratada:
Gráfica Tribuna do
Cricaré.
Aquisição de
materiais de
papelaria, como
grampos, cola,
TNT, linha de
bandeirola,
grampeador,
rolos de plástico
– Contratada:
Andreia Papelaria
Shows
Pirotécnicos

VALOR
R$ 7.980,00

NOTA FISCAL
Contrato datado de
23/06/2005 (fls.
98/100)

R$ 1.493,00

Nota fiscal 4630
111/112
datada de 08/06/2005
(fls. 111) – Apesar
do cheque possuir o
valor de R$ 1.600,00,
considero o valor
descrito na respectiva
Nota Fiscal
Nota Fiscal 2023 datada 109/110,
de 01/06/2005
121/122
Nota Fiscal datada de
16/06/2005

R$ 10.000,00

R$ 7.650,00

Nota Fiscal 1071 datada 141/143
de 28/07/2005 referente
ao
show
pirotécnico
realizado em 26/06/205
Nota Fiscal 1070
datada de 28/07/2005
referente ao Show
Pirotécnico realizado em
23/06/2005
Contrato datado de
265/327
20/06/2005
– Foi feito
Carta
Convite nº
048/2005

Contratação
R$ 34.676,00
de locação
de estruturas
metálicas –
Empesa Starline
Montagens Ltda
Contratação dos
R$ 10.000,00
serviços de palco,
sonorização,
iluminação e telão
para projeção dos
shows – Empresa
Vinicius Galvão
Santana
Recibos emitidos R$ 400,00
em nome dos
Srs. Jackan Jesus
Rocha e Mariano
dos Santos, sob
os n’s 0093 e
0094
TOTAL:

FLS.
72/100

Apesar do contrato
datado de 20/06/2005
possuir o valor de R$
49.333,33, deve-se
afastar o ressarcimento
do valor constante na
Nota Fiscal nº 100 (fls.
384)
Recibos datados de
22/06/2005

329/386
– Foi feito
Carta
Convite nº
047/2005

64

R$ 72.199,00

Em relação a tais gastos, vale transcrever a manifestação do NEC na
ITC onde comprova a execução desses serviços, razão pela qual não
FLS.

NOTA
FISCAL
119/120 1144

45

R$ 7.000,00 fios, fita isolante, bocal com rabicho

15/06/2005

123/124 1145

62

R$ 8.000,00 conector bimetálico, fios, fita isolante, disjuntores, bocal com rabicho, fita
adesiva adere

17/06/2005

R$ 6.475,40 lâmpadas, reator eletrônico, etc

20/06/2005

R$ 424,60
bocal, água raz, tinta, soquete, fios, lâmpadas
R$ 1.367,86 chave fusível, fusível, cartucho, fio de cobre

20/06/2005
28/06/2005

127
128
140

CHEQUE

1645 –
63
carimbo de
recebemos
1646
63
7987 –
carimbo de
recebemos

VALOR

há que se falar em ressarcimento, in verbis:
“Nas fls. 72/100, consta processo de dispensa para instalação de
sanitários destinados a atender ao público no dia da festa. O contrato
de fls. 98/100 foi firmado pelo valor de R$ 7.980,00. Novamente,
tendo havido a prestação do serviço, não se pode imputar dano ao
gestor, não sendo devido também ressarcimento da importância.
Os documentos de fls. 111/112 tratam da contratação da Gráfica
Tribuna do Cricaré, em 08/06/2005, para impressão de ingressos
para camarote, cartazes e convites, no valor de R$ 1.493,00,
segundo nota fiscal 4630. Em virtude da pertinência dos serviços
com a execução de festividade de tal vulto, e tendo em vista que
houve, ao menos, a confecção de cartazes, afasta-se a ocorrência de
dano em relação a esse serviço.
Os documentos de fls. 109/110 e 121/122 referem-se à aquisição
de materiais de papelaria, como grampos, cola, TNT, linha de
bandeirola, grampeador, rolos de plástico, junto à Andreia Papelaria,
ambos nos valores de R$ 5.000,00, em 01/06/2005 e 16/06/2005,
respectivamente, conforme notas fiscais 2023 e 2024. Verificase, das fotos do evento disponíveis na internet, que o espaço foi
decorado com bandeirinhas e balões, de modo que compatíveis tais
gastos com o que se tem de notícia da festividade, motivo pelo qual
se afasta a importância de R$ 10.000,00 do ressarcimento.
As notas fiscais de fls. 141 e 143, nos valores de R$ 3.650,00 e
R$ 4.000,00, respectivamente, referem-se à realização de shows
pirotécnicos. Foto disponível na internet demonstra ter havido essa
espécie de performance, motivo pelo qual se afasta o ressarcimento
também quanto a essas aquisições. Ressalte-se que as notas
fiscais foram emitidas em 28/07/2005, no entanto, reportam-se
expressamente às datas de 26 e 23 de junho de 2005.
As fls. 265/327 cuidam de licitação e contratação, em 20/06/2005,
de locação de estruturas metálicas (barracas, toldos e stands) com
a empresa Starline Montagens Ltda, no valor de R$ 34.676,00.
Como demonstram fotografias também disponíveis na rede, foram
montadas tais estruturas, não se observando prejuízo ao erário,
portanto.
Os documentos de fls. 329/386 se referem à licitação e contratação,
no valor de R$ 49.333,33, de serviços de palco, PA, iluminação e
telões, com a empresa Vinícius Galvão Santana. Conforme fotos
também extraídas da internet, tais serviços foram prestados, não se
cogitando de dano, na hipótese.
Na fl. 64, há dois recibos (nº 93 e 94) cujo referente é “corrida
de jegue”, nos valores, cada qual, de R$ 200,00, emitidos em
22/06/2005, em favor de Jackan Jesus Rocha e Mariano dos Santos.
Embora não haja referência a qual exatamente era o objeto de tais
recibos, percebe-se que houve tal corrida, haja vista fotos do início
da corrida e a confecção de camisas para essa finalidade (adiante
descrita), de modo que também não se vislumbra dano ao erário,
no caso.
Além disso, existem outros documentos que tratam da aquisição
de materiais para instalações elétricas, que foram contratados
separadamente e sem licitação:

As despesas acima com os materiais elétricos totalizaram o montante
de R$ 23.267,86 (vinte e três mil duzentos e sessenta e
sete reais e oitenta e seis centavos) e, considerando que o
evento foi realizado, entendo que estes serviços foram prestados,
considerando ainda a pertinência das datas com as do evento.
O pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente à
Nota Fiscal 417 (fls. 640) foi feito à empresa RH Serigrafia para
confecção de camisas para corrida de jegue, cavalgada, comissão
de festa, segurança e apoio. E, após verificação pelo NEC por meio
dos sites citados, houve confecção e utilização de tais camisas,
afastando o ressarcimento.
Da mesma forma, a nota fiscal nº 418 (fls. 641), no valor de
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), diz respeito à
confecção de adesivos e banners que foram pagos à RH Serigrafia.

REFERENTE

EMPRESA
MC - Constrói
Material de
Construção
Constrói
Material de
Construção
Casa União
Casa União
Mundo
Elétrico

Em ambos os documentos (Notas Fiscais 417 e 418) consta um
carimbo de recebemos.
Foi contratada a divulgação e cobertura da festa com flash
e transmissões ao vivo em áudio e imagem, no valor de R$
36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), tendo sido
contratada a Rádio 96 FM (fls. 157/179). A comprovação se dá no
cartaz de divulgação da festa (visualizado na internet) e nos sites
visitados, na forma da manifestação do NEC, sendo, pois, afastado
o dano.
Existem outros gastos, estes de menor vulto, que na forma da ITC,
não são passíveis de ressarcimento, não tendo sido configurado
o dano. Contudo, concordo parcialmente com a área técnica e
afasto apenas os valores abaixo citados, que entendo que possuem
pertinência com o evento:
FLS.
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54
58
125
130
132
632

87
336
Contrato de Publicidade 2411
NF 462 – carimbo de recebemos
330
nota fiscal

116
199

124

R$
R$
R$
R$
R$
R$

300,00
800,00
2.000,00
330,00
1.400,00
25,31

Esses gastos somam a quantia de R$ 4.855,31 (quatro mil,
oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).
Desse modo, acompanho em parte o entendimento do NEC, e afasto
o ressarcimento no montante de R$ 305.446,76 (trezentos e
cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis
centavos), por entender que não há que se falar em ressarcimento
integral e em dano presumido, pois o evento foi realizado.
Ademais, sobre o ressarcimento, o Superior Tribunal de Justiça tem
como pacificado que “a tipificação da lesão ao patrimônio público
(art. 10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova de sua ocorrência,
mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário
de dano hipotético ou presumido” (REsp 939.118/SP, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 1/3/11).5. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 107.758/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 10.12.2012)
Entendimento contrário a esse implicaria manifesto enriquecimento
sem causa do Município que usufruiu dos serviços prestados, ainda
que as contratações tenham sido ilegais.
Sobre dano ao erário, trago trechos extraídos da Decisão do STJ, no
Recurso Especial nº 1.181.806 – SP (2010/0034417-0), no qual foi
afastado o ressarcimento imposto na instância de piso, respaldada
na tese pacificada naquela Corte Superior de que mera presunção do
prejuízo não se mostra suficiente para sua imputação:
“Sabe-se que, para fins de condenação do Agente Público e de
terceiros no ressarcimento ao Erário, via de regra, revela-se
imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita
do Agente ou do terceiro (dolosa ou culposa) e o dano causado
ao Ente Estatal, sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do
prejuízo ao Estado, conforme jurisprudência pacífica desta egrégia
Corte Superior de Justiça”
“Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei
8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade
de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou
presumido” (REsp 939.118/SP,Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe 1/3/11).”
“Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de
contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano
é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração Pública (REsp 728.341/SP)” (REsp nº 1.184.973/
MG, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, in DJe
21/10/2010)”.
No caso em tela, as alegações do Ministério Público não possuem
substrato fático que possam inferir na malversação dos aludidos
recursos públicos, e considerar que 100% das despesas realizadas
estariam sujeitos a ressarcimento, faria incorrer o município em
enriquecimento ilícito, uma vez que os serviços foram prestados,
tese que a meu ver corrobora com o afastamento do ressarcimento
no montante acima apontado.
Ademais, entendo que há necessidade de compreender as falhas
no contexto de toda a gestão enfocada, pois, embora, da análise
fática dos fatos demonstre que a opção adotada pelo responsável
tenha representado a ausência de estrita observância aos comandos
normativos a respeito da comprovação de despesa, não restou
comprovado a má-fé do gestor.
Outrossim, não há que se falar em exclusão de responsabilidade do
ordenador de despesa, pois a conduta do gestor, considerando todos
os atos praticados, comprova o nexo de causalidade.
É de ressaltar que ainda que exista aqui a responsabilidade solidária,
não há como excluir a responsabilidade do gestor, caso em que,
neste momento não entendo razoável abrir a instrução processual
para citar os demais, uma vez que os apontamentos ensejam o
julgamento pela irregularidade dos atos auditados.
Não obstante, insta frisar ainda que não há nos autos qualquer
manifestação e/ou comprovação de que as contratações se deram a
preço acima de mercado.
Desse modo, considerando que o gestor foi citado para comprovar
a liquidação das despesas no montante de R$ 405.166,48
(quatrocentos e cinco mil cento e seis reais e quarenta e oito
centavos), e, considerado que no meu entendimento somente
foi comprovado o valor de R$ 305.446,76 (trezentos e cinco
mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis
centavos), entendo que o montante de R$ 99.719,72 (noventa
e nove mil setecentos e dezenove reais e setenta e dois
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instalação de som
serviços hidráulicos
inserções de divulgação em rádio
peças 8x8
outdoor
água e esgoto

24/06/2005
26/07/2005
18/06/2005
21/06/2005
25/06/2005

Fernandes Prates Menezes
Aprígio José Dias
TransaNorte 95,5 FM
SP - Madeiras
Geildo Castilho Pereira
CESAN

centavos) deve ser ressarcido ao erário pelo gestor, equivalentes a
62.689,21 VRTE’s.
Por outro lado, tendo em vista que, da análise dos documentos,
verificou-se, também, a ocorrência de diversas irregularidades,
como a total ausência de planejamento – que é imprescindível
para eventos desse porte e evitariam os equívocos ocorridos – a
inexistência de orçamentos em planilhas nas quais constasse o custo
unitário de cada serviço, o correto processamento da inexigibilidade
dos concertos, a descrição sucinta e clara do objeto dos contratos,
a correta liquidação das despesas, dentre outras, opina-se pela
expedição de determinação, ao atual gestor, que observe os
preceitos da Lei 8666/93 na realização de eventos semelhantes.
IV - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
acompanhando em parte a área técnica e divergindo do
entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Pela decretação da PRESCRIÇÃO em relação à irregularidade
a seguir apontada não sujeita ao ressarcimento, em conformidade
com o §1º do supracitado art. 71 da LC 621/12, uma vez que os
fatos analisados ocorreram no ano de 2005, a citação ocorreu em
25/01/2007, e não houve decisão nos autos até o ano de 2013:
2.1.1. Irregularidades apontadas no Convênio 11/2005 e
seu Termo Aditivo, conforme narrado no item 1.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva, ante a ausência de dano ao erário e o transcurso
do prazo prescricional;
II – Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA apresentada
diante da constatação da seguinte irregularidade:
2.2.1. Ausência de documentos comprobatórios, conforme
narrado no item 1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva,
Base legal: Artigo 63 da Lei 4320/64
Responsável: Francisco José Prates de Matos – Prefeito Municipal
Ressarcimento: R$ 99.719,72 (noventa e nove mil setecentos e
dezenove reais e setenta e dois centavos) deve ser ressarcido ao
erário pelo gestor, equivalentes a 62.689,21 VRTE’s.
III - Tendo em vista a existência de DANO presentificado no
item 2.2.1, no valor de R$ 99.719,72 (noventa e nove mil
setecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos),
equivalentes a 62.689,21 VRTE’s, determino a conversão dos
autos em Tomada de Contas Especial na forma do artigo 57, inciso
IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável
já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento,
nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002 e Termo de
Citação 26/2007, fl. 755.
IV - Rejeitar as razões de justificativas e JULGAR IRREGULARES
as contas do Sr. Francisco José Prates de Matos – Prefeito
Municipal de Pedro Canário no exercício de 2005 pela prática de ato
ilegal em razão da irregularidade disposta no item 2.2.1, condenando
ao ressarcimento no valor de R$ 99.719,72 (noventa e nove
mil setecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos),
equivalentes a 62.689,21 VRTE’s;
V – Deixo de aplicar multa ao responsável apontado, tendo em
vista que a pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas
restou fulminada em decorrência do instituto jurídico da prescrição
administrativa, da forma ora decretada, nos termos do §1º do
supracitado art. 71 da LC 621/12;
VI – Determinar ao atual gestor que observe os preceitos da Lei
8666/93 na realização de eventos semelhantes à festividade tratada
nesses autos, especialmente, as regras insculpidas nos artigos 7º,
12, 14, 15, 24 e 25.
Dê ciência ao responsável, e após os trâmites legais, arquive-se.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Solicitei VISTA dos autos, para maior compreensão da matéria.
Após analise dos mesmos, acompanho INTEGRALMENTE o
VOTO do Eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2804/2005,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e nove de
julho de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto do
www.tce.es.gov.br
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Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la
parcialmente procedente;
2. Converter o processo em tomada de contas especial, tendo
em vista a existência de dano ao erário no valor de R$ 99.719,72
(noventa e nove mil setecentos e dezenove reais e setenta e dois
centavos), equivalentes a 62.689,21 VRTE;
3. Julgar irregulares as contas do Sr. Francisco José Prates de
Matos, no exercício de 2005, condenando-o ao ressarcimento no
valor de R$ 99.719,72 (noventa e nove mil setecentos e dezenove
reais e setenta e dois centavos), equivalentes a 62.689,21 VRTE,
devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro, e comprovado o
recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias,
a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454,
inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
4. Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal
em relação aos atos praticados no exercício de 2005, pelo Sr.
Francisco José Prates de Matos e, por isso, deixar de aplicar multa,
nos termos do artigo 71, §1º, da Lei Complementar Estadual nº
621/12;
5. Determinar ao atual gestor que observe os preceitos da Lei nº
8.666/93 na realização de eventos semelhantes à festividade tratada
nesses autos, especialmente, as regras insculpidas nos artigos 7º,
12, 14, 15, 24 e 25;
6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
7) - ACÓRDÃO TC-434/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3955/2012
JURISDICIONADO - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 012/2010
EMENTA: TOMADA DE CONTAS - INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - 1) ARQUIVAMENTO
- 2) DETERMINAÇÕES.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Tomada de Contas do Convênio 012/2010,
firmado entre o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - IEMA e o Instituto Organização Consciência Ambiental
- ORCA, cujo objeto fora o apoio à continuidade da execução das
atividades relacionadas à pesquisa e conservação de mamíferos
aquáticos no litoral do Espírito Santo.
Segundo consta do relatório da Tomada de Contas, o convênio previa
um repasse de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e tinha prazo
de vigência iniciando em 06/07/2010 e término em 30/12/2010.
Já com o termo aditivo, os novos prazos foram de 31/12/2010 a
30/05/2011(fl. 36 do Processo TC 3955/2012).
Em 11/06/2012, foi autuado mediante processo TC 3955/2012 o
ofício IEMA n. 120/2012, o qual comunicava a instauração de Tomada
de Contas relativa ao Convênio 012/2010 – (fl. 01 do Processo TC
3955/2012).
Em 29/10/2012, foi expedido o Termo de Notificação n. 1360/2012
o qual notificava o então diretor presidente do IEMA, Sr. Claudio
Denicoli dos Santos, da Decisão Monocrática Preliminar TC n.
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213/2012, decisão essa que determinava ao Sr. Claudio que, no prazo
improrrogável de 15 dias, encaminhasse ao TCEES os documentos e
informações elencados na Instrução Técnica Preliminar n. 920/2012,
bem como o correspondente processo de Tomada de Contas do
Convênio 012/2010 – fls. 15 a 17 do Processo TC 3955/2012.
Em 23/11/2011, foi anexado aos autos o Parecer Técnico do IEMA de
número 032/2011, o qual visava avaliar o cumprimento do objeto do
Convênio 012/2010, bem como uma denúncia autuada nos termos
do processo IEMA n. 53693469. A conclusão do citado parecer
foi no sentido de que não havia evidências suficientes que
permitissem aferir o fiel cumprimento das ações do convênio
ora em destaque – fls. 21 a 26 do Processo TC 3955/2012.
Em 05/01/2012, foi expedido o ofício IEMA n. 002/2012/DP-IEMA,
cujo objeto fora a instauração da Tomada de Contas referente
ao Convênio 012/2010, cuja instauração se deu em razão
da rejeição da prestação de contas final, devido ao não
cumprimento do objeto – fl. 29 do Processo TC 3955/2012.
Em 15/05/2012, foi expedido o ofício n. 120/2012/DP-IEMA, o qual
comunicava a instauração do processo de Tomada de Contas sob
o número 57842558, conforme os termos dispostos na Instrução
de Serviço 06-S, de 25 de abril de 2012 – fl. 32 do Processo TC
3955/2012.
Em 24/08/2012, foi assinado o relatório da Tomada de Contas
n.001/2012 relativo ao Convênio 012/2010, que acabou por concluir
da seguinte forma in verbis:
7 – Conclusão
Diante do exposto e com base nos documentos, dados, justificativas,
considerações e andamentos anteriormente citados, constantes
deste processo, esta Comissão entende que a instituição apresentou
comprovações de execução do objeto pactuado e pelo motivo
determinante da instauração da tomada de contas, pode-se
considerar, inicialmente, que não houve dano ao erário. No
entanto, ressaltamos que apesar de comprovarmos que existem as
fichas, as quais a acompanhante não teve acesso anteriormente, não
podemos comprovar que tais dados foram reais ou inventados,
considerando as informações constantes do processo de
denúncia, n. 53693469, quanto à invenção de dados no relatório
do convênio, entre outros. Sendo assim, consideramos que não
foram esgotadas as providências com vistas à apuração se
houve dano e necessidade de ressarcimento ao Erário.
Dessa forma, entendemos a necessidade de prosseguimento
ao processo de denúncia e sua devida conclusão, o qual
aborda temas diferenciados, um deles atrelado a execução
do convênio em análise. Com base em novas informações, pode
ser concluído pelo dano ao erário, o qual, com base nas informações
dos autos, não foi constatado. Recomendamos ainda, caso o setor
de fiscalização do Iema não consiga avaliar este objeto da denúncia,
e esgotadas as providências administrativas, que sejam tomados os
procedimentos cabíveis para averiguação dos fatos.
(...)
Considerando a apuração dos fatos por esta comissão e que o
processo de denúncia ainda não foi julgado, sem prazo estabelecido
para sua conclusão, entendemos que, posterior análise conclusiva
da prestação de contas, que seja retirado o convenente no cadastro
de inadimplência do SIAFEM, podendo retornar esta condição ao ser
aferido fatos novos que indiquem dano ao erário.
(...)
Considerando que até a presente data não foi identificado o dano,
informamos que é dispensado o envio dos autos ao Tribunal de
Contas, conforme art. 12, inciso III da IN n. 008/2008. (sem
grifos no original).
Em 08/10/2012, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência
– SECONT se pronunciou acerca do relatório 001/2012 por meio
da Manifestação AST/SECONT N. 057/2012. Destacamos abaixo
o parágrafo conclusivo da citada Manifestação – fls. 46 a 47 do
Processo TC 3955/2012.
Manifestação AST/SECONT N. 057/2012
(...)
Pelo exposto, à luz do disposto na IN n. 08/2008 TCEES, recomendase o retorno dos autos ao órgão de origem, a título de diligência (art.
8º), para cumprimento do disposto no art. 7º, daquele diploma, a
fim de emitir conclusão acerca de existência ou inexistência
de dano ao erário, e, em caso positivo, quantificação do mesmo e
identificação dos responsáveis (art. 9, VIII), sem prejuízo de outros
procedimentos administrativos cabíveis, dentre eles o envio do
processo ao TCEES. (sem grifos no original).
Em 26/10/2012, o IEMA emitiu uma Nota Técnica esclarecendo as
inconsistências apontadas pela SECONT nos termos da Manifestação
AST/SECONT N. 057/2012. Segue abaixo a reprodução dos trechos
da citada nota técnica – fls. 49 a 50 do Processo TC 3955/2012, in
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verbis:
Nota Técnica – IEMA, em 26/10/2012
Considerando Manifestação AST/SECONT N. 057/2012, tecemos
algumas considerações:
Esclarecemos que o relatório de fls. 460/469 atendeu o disposto no
art. 7º da IN n. 2008 TCEES, uma vez que constam as manifestações
quanto à conclusão de inexistência de dano ao erário,...
(...)
Dessa forma, a Comissão realizou um parecer conclusivo, mas com
ressalva, considerando o processo de denúncia em tramitação,
referente, entre demais assuntos, a invenção de dados no
relatório do convênio celebrado com o IEMA.
(...)
Quanto à informação no relatório que “consideramos que não
foram esgotadas as providências com vistas à apuração
se houve dano e necessidade de ressarcimento ao erário”,
na qual se baseou a manifestação da SECONT às fls. 471/472,
consideramos que a citação foi descontextualizada, uma vez que,
da leitura do parecer, primeiro parágrafo da conclusão, às fls. 468
verso, é possível que tal informação foi no sentido de haver
um processo de denúncia que esta comissão de tomada de
contas não teria condições técnicas de averiguar e realizar
tal mister. Tal denúncia está sendo tratada nos autos do processo
n. 53693469, conforme cópia às fls. 416 a 459. (sem grifos no
original).
(...)
Desta forma, ratificamos a conclusão do relatório de Tomada
de Contas, quanto a execução do convênio e não existência
de dano ao erário. (grifos originais).
Em 12/02/2014, a Manifestação Técnica Preliminar n. 105/2014
sugeriu ao Relator do processo, determinar que o Sr. Tarcísio José
Foeger, atual Diretor Presidente do IEMA, encaminhe ao TCEES
o relatório conclusivo da denúncia autuada nos termos do
processo IEMA n. 53693469, evidenciando, no caso de dano, o
valor apurado e os eventuais responsáveis. – fls. 56 a 63 do Processo
TC 3955/2012.
Em 26/02/2014, foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar
190/2014 na qual o Relator, acatou a sugestão proposta na
Manifestação Técnica Preliminar n. 105/2014 e determinou a
notificação do Senhor Tarcísio José Foeger (Notificação TCEES n.
257/2014) no sentido de encaminhar a esta Corte de Contas o
relatório conclusivo da denúncia autuada nos termos do processo
IEMA n. 53693469, evidenciando se houve dano, quais foram os
responsáveis e qual o valor deste eventual dano.
Em 25/03/2014, o Senhor Tarcísio José Foeger encaminhou o
ofício n. 034/2014/DP-IEMA no qual apresenta suas considerações
perante a determinação proposta na Decisão Monocrática Preliminar
190/2014. – fls. 70 a 78 do Processo TC 3955/2012, in verbis:.
(...)
Quanto á conclusão da manifestação técnica preliminar n. MTP
105/2014, ressaltamos que a Comissão de Tomada de Contas
concluiu por não haver dano ao erário devido aos documentos
trazidos aos autos no período da Tomada de Contas...
(...)
A Comissão alegou no relatório que considerando as fichas
observadas durante a visita, poderia ser entendido que as
atividades foram executadas com o devido registro das
informações técnicas dos animais; no entanto, não poderia
atestar a veracidade das informações, considerando os problemas
enfrentados durante ao acompanhamento do convênio e denúncia
já citada. Ainda foi citada a realização de pesquisas e juntada
de algumas reportagens, referentes ao período de vigência
do convênio, para identificar e comprovar que as atividades
relacionadas com o objeto foram executadas.
Dessa forma, não foi identificado inicialmente o prejuízo ao
erário, já que foram apresentados os dados conforme descrição no
relatório técnico de execução do objeto. E assim, após apuração
pela Polícia Civil, será possível informar se houve fraude na
descrição dos dados apresentados e, então, concluir pela
execução ou inexecução do Convênio, possibilitando adotar as
medidas cabíveis para quantificação do dano e ressarcimento ao
erário, se for o caso.
Informamos que o processo acerca da Tomada de Contas
relativa ao Convênio n. 12/2010, firmado entre o IEMA e a
Organização Consciência Ambiental-Orca está sobrestado
com a presidente da Comissão de Tomada de Contas desde o
dia 05/04/2013, aguardando a manifestação da Polícia Civil.
(sem grifos no original).
Em seguida, foram encaminhados ou autos à 1ª Secretaria de
Controle Externo, que, analisando a documentação carrada aos autos
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pelo Sr. Tarcísio Foeger, manifestou-se, por meio da Manifestação
Técnica Preliminar – MTP 222/2014, no seguinte sentido:
Vale aqui relembrar que o motivo ensejador da apreciação do citado
processo de denúncia é a possibilidade de o mesmo apontar indícios
de irregularidades relacionados à Tomada de Contas relativas ao
Convênio 012/2010 que poderiam acarretar em dano ao erário
e, consequentemente, na necessidade de julgamento perante
esta Corte de Contas, conforme disposto no § 3º, art. 83 da Lei
Complementar 621/2012.
Lei Complementar 621/2012.
Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, adotará providências com vistas à
instauração de tomada de contas especial para a apuração dos
fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano,
quando caracterizadas:
(...)
§ 3º A tomada de contas especial será, desde logo, encaminhada
ao Tribunal de Contas para julgamento, se o dano ao erário for
de valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixada em ato
próprio pelo Tribunal. (sem negrito no original).
Sobre o processo de Denúncia ora em destaque o IEMA se manifestou
informando que o mesmo ainda não havia sido concluído por parte
da Polícia Civil e esta afirmação pôde ser constatada mediante cópias
do Ofício encaminhado à Delegacia de Defraudações e Falsificações
e e-mails trocados entre esses órgãos - fls. 75 a 78 do Processo TC
3955/2012.
De outro lado, conforme explicitado ao longo desta Manifestação
Técnica Preliminar, o IEMA afirma reiteradamente que até então não
havia sido identificado nenhum indício de irregularidade relacionado
ao Convênio 012/2010 que acarretasse dano ao erário, o que o
dispensaria de encaminhar o processo de Tomada de Contas ao
TCEES.
Por fim, a título de conclusão, sugere a referida área técnica:
Diante do exposto, conclui-se que a responsabilidade pela
identificação de dano apurado em decorrência de uma eventual
Tomada de Contas Especial é da própria autoridade administrativa
competente, no caso em tela, o próprio IEMA. Por esta linha de
raciocínio entendemos que a apreciação pelo TCEES do processo de
Tomada de Contas relativo ao Convênio 012/2010 só seria possível
se o IEMA, após a conclusão de um processo de Tomada de Contas
Especial, identificasse dano ao erário, o que não ocorreu até a
presente data.
No mesmo sentido, entende-se que caberá ao IEMA tomar as
providências legais cabíveis caso o processo de Denúncia n.
53693469 analisado pela Polícia Civil venha futuramente apontar
irregularidades que importem em prejuízo aos cofres públicos do
Estado e estejam relacionadas ao Convênio 012/2010.
Face ao exposto, considerando que até a data de encerramento desta
Manifestação Técnica Preliminar não foi identificado dano ao erário
relacionado à Tomada de Contas Especial do Convênio 012/2010,
propõe-se ao Conselheiro Relator o seguinte encaminhamento:
Arquivamento dos autos TC 3955/2012, com fundamento no art.
166 da Resolução TCEES 261/2013, em função de ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo;
Determinar ao Instituto Estadual de Defesa e Desenvolvimento
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA que comunique a
este Tribunal de Contas sobre o surgimento de novos elementos
relacionados ao Convênio 012/2010 que considere suficiente para,
se for o caso, proceder na forma do art. 14, da IN TC 08/2008; e
Determinar ao IEMA que somente dê quitação ao responsável
mediante eventual pagamento, ao qual ficará obrigado, conforme
dispõe o inciso IV do art. 12 da IN TC n. 08/2012.
Seguindo o trâmite regimental, foram os autos encaminhados ao
Ministério Público Especial de contas que, por meio de seu ilustre
representante, exarou parecer à f. 95, concordando integralmente
com o opinamento esposado pela área técnica na Manifestação
Técnica Preliminar – MTP 222/2014.
III- DECISÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais e
por comungar com a manifestação da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, submeto a matéria à apreciação do
Egrégio Plenário, propugnando o VOTO nos seguintes termos:
pelo ARQUIVAMENTO dos autos TC 3955/2012, com fundamento
no art. 166 da Resolução TCEES 261/2013, em função de ausência
de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo;
pela DETERMINAÇÃO ao Instituto Estadual de Defesa e
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA
que comunique a este Tribunal de Contas sobre o surgimento de
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novos elementos relacionados ao Convênio 012/2010 que considere
suficiente para, se for o caso, proceder na forma do art. 14, da IN
TC 08/2008 ; e
pela DETERMINAÇÃO ao IEMA que somente dê quitação ao
responsável mediante eventual pagamento, ao qual ficará obrigado,
conforme dispõe o inciso IV do art. 12 da IN TC n. 08/2012.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3955/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de junho
dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 166 do
Regimento Interno, em função da ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;
2. Determinar ao Instituto Estadual de Defesa e Desenvolvimento
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA:
2.1 Que comunique a este Tribunal de Contas sobre o surgimento de
novos elementos relacionados ao Convênio 012/2010 que considere
suficientes para, se for o caso, proceder na forma do art. 14, da IN
TC 08/2008;
2.2 Que somente dê quitação ao responsável mediante eventual
pagamento, ao qual ficará obrigado, conforme dispõe o inciso IV do
art. 12 da IN TC n. 08/2012.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
8) - ACÓRDÃO TC-339/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2567/2010
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - RUBENS MOULIN TANNURE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2009 - 1) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2)
DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
exercício de 2009, do Fundo Municipal de Saúde de Alegre, de
responsabilidade do Sr. Rubens Moulin Tannure, Secretário Municipal
de Saúde.
Foram as Contas apresentadas tempestivamente a este Tribunal em
30/03/2010, e analisadas pela 5ª Secretaria de Controle Externo, que
emitiu o Relatório Técnico Contábil – RTC nº 65/2011 (fls. 265/274)
e a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 369/2011 (fls. 282/283),
onde sugere a citação do responsável para manifestação sobre as
inconsistências elencadas sob os nos 3.1.1 e 4.1.1, e notificação do
seu sucessor em face da ausência de documentos listados sob os nos
1.1.1 e 1.1.2.
Regularmente citado o responsável e notificado o seu sucessor,
conforme voto, Decisão TC nº 258/2011, Termo de Notificação
nº 464/2011, Termo de Citação nº 408/2011, e documentos e
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informações sequentes (fls. 288/295), ingressaram tempestivamente
nos autos com a documentação de fls. 298/390, analisada pela 5ª
Secretaria de Controle Externo, que emitiu a Instrução Técnica
Conclusiva – ITC nº 7578/2011, onde opina no sentido de que:
Seja considerado revel o senhor Rubens Moulim Tannure, por não
haver assinado as suas justificativas e aproveitadas as justificativas
apresentadas pelo senhor Paulo Cassa Domingues, seu sucessor.
Seja julgada irregular a prestação de contas em face da seguinte
inconstância:
- 4.1.1 – Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas contas
de consignações - art. 158, inc. I, da CF/88 e arts. 85, 88, 89, 93,
101, 103 e 105, da Lei nº 4.320/64.
O douto Parquet de Contas, mediante o Parecer PPJC nº 293/2012,
de lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira (fls. 432/433),
opinou diversamente da área técnica, por nova diligência para que
o senhor Rubens Moulin Tannure seja notificado a ratificar a defesa
de fls. 348/355 e/ou regularize a sua representação nos autos, e,
caso permaneça inerte, seja declarado revel, retornando os autos
ao Órgão Ministerial para derradeira manifestação, o que se fez,
conforme Decisão TC nº 5416/2012, Termo de Notificação n°
1380/2012, documentos e informações subsequentes (fls. 436/445),
havendo o responsável comparecido à Secretaria Geral das Sessões
deste Tribunal e ratificado os termos da defesa apresentada pelo seu
sucessor, às fls. 297/390.
Encaminhado os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, nos termos regimentais, a unidade emitiu a
Instrução Técnica Conclusiva - ITC n° 3329/2013 (fls. 447/462),
onde opina pela irregularidade das contas e apenamento do
responsável com multa, no que foi acompanhado pelo Órgão
Ministerial, conforme manifestação de fls. 465/466.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto, para efeito de deliberação
do Plenário desta Egrégia Corte de Contas, nos termos do art. 29
do RITCEES.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos verifico que a área técnica e o douto Parquet de
Contas opinaram pela irregularidade das Contas e apenamento do
responsável com multa, tendo assim se manifestando o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, conforme Instrução
Técnica Conclusiva nº 3329/2013 (fls. 447/462):
[...]
3 ANÁLISE ...
Conforme se pode visualizar, a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
7578/2011 [fls. 394-407] abordou em tópicos distintos as anomalias
observadas na prestação de contas do FMS de Alegre, sendo que
no tópico 2.1, intitulado “Quanto à Notificação”, foram analisadas
questões atinentes à ausência de documentos essenciais ao
exame da prestação de contas daquele Fundo, de responsabilidade
do senhor Paulo Cassa Domingues. Já o tópico 2.2 da mesma
Instrução, nominado “Quanto à Citação”, tratou dos indicativos de
irregularidades apontados pela Área Técnica no Relatório Técnico
Contábil RTC nº 65/2011, de responsabilidade do senhor Rubens
Moulin Tannure.
A ausência de documentos na prestação de contas foi suprida pela
apresentação de documentação complementar pelo senhor Paulo
Cassa Domingues, razão pela qual as anomalias a ele imputadas
foram afastadas conforme registrado nos subtópicos 2.1.1 (Ausência
de extratos bancários do encerramento do exercício de 2009, de
contas constantes do Fluxo de Caixa Contábil) e 2.1.2 (Ausência
de extratos bancários dos meses subseqüentes, em que ocorreram
as regularizações dos valores de débitos e créditos constantes das
conciliações bancárias) da multicitada Instrução Técnica Conclusiva
ITC nº 7578/2011.
Por seu turno, os dois indicativos de irregularidades apontados no
Relatório Técnico Contábil RTC nº 65/2011, de responsabilidade do
senhor Rubens Moulin Tannure, foram analisados nos subtópicos
2.2.1 e 2.2.2 da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 7578/2011, que
concluiu pelo afastamento do primeiro (Divergência entre os Extratos
Bancários, Conciliações Bancárias e Fluxo de Caixa Contábil, nos
saldos bancário e contábil) e manutenção da irregularidade quanto
ao segundo indicativo (Ausência de movimentação e acúmulo de
saldo nas contas de consignações).
Destaque-se que um fato peculiar foi observado na análise dos
indicativos de irregularidades supramencionados. Explique-se,
é que embora a Instrução Técnica Inicial ITI nº 369/2011 [fls.
282/283] e o Termo de Citação nº 498/2011 [fl. 293] sejam claros
ao imputar a responsabilidade ao senhor Rubens Moulin Tannure,
a defesa apresentada às fls. 348-355, muito embora seja dirigida
a este TCEES pelo gestor citado, foi assinada, tão somente, pelo
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senhor Paulo Cassa Domingues, parte ilegítima para responder pelas
supostas irregularidades apontadas.
Nesse passo, tendo em vista a ausência de assinatura na peça de
defesa, a Área Técnica opinou pela declaração de revelia do senhor
Rubens Moulin Tannure.
Submetidos os autos à apreciação do Ministério Público de Contas,
foi exarada o Manifestação de fls. 432/433, onde o representante do
parquet, tendo em conta o defeito de representação acima exposto,
que constitui óbice ao desenvolvimento regular do processo,
pugnou pela notificação do senhor Rubens Moulin Tannure para
que ratificasse a defesa de fls. 348-355, e, em caso de inércia do
justificante, que fosse declarada a sua revelia.
Acatando o opinamento do Ministério Público de Contas, a Relatoria
exarou o Voto de fls. 436-437, que acompanhado pelo Plenário
desta Corte de Contas culminou na Decisão TC nº 5416/2012 [fl.
439] que determinou a notificação do senhor Rubens Moulin Tannure
para que, no prazo de 30 dias, ratificasse a defesa apresentada pelo
senhor Paulo Cassa Domingues.
Em atendimento ao Termo de Notificação de fl. 440, o senhor Rubens
Moulin Tannure compareceu a este Tribunal e ratificou, apondo sua
assinatura, a peça de defesa constante às fls. 348-355 dos autos,
conforme certificado à fl. 441.
Suprido o defeito de representação foram os autos encaminhados
a este Núcleo para elaboração desta Instrução Técnica Conclusiva,
conforme artigo 47, inciso III, alínea d, do Regimento Interno deste
Tribunal.
Nesse passo, adota-se o opinamento exarado na Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 7578/2011 [fls. 394-407] que examinou com
proficiência as anomalias detectadas em cotejo com os argumentos
de defesa e documentos apresentados, pugnando pelo afastamento
das inconsistências de responsabilidade do senhor Paulo Cassa
Domingues, e pela manutenção da irregularidade atinente à
“Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas contas de
consignações”, de responsabilidade do senhor Rubens Moulin
Tannure, restando configurado que ocorreu acúmulo de saldo nas
contas “212110100001 – RPPSA - Novos”, “21211020099 - INSS
Retido de Servidores” e “212120100000 - IRRF de Servidores”,
decorrente de descontos realizados na folha de pagamento dos
servidores, no exercício de 2009, e não repassados a quem de
direito.
4 CONCLUSÃO
4.1 Trata-se de prestação de contas anual, relativo ao exercício de
2009, do Fundo Municipal de Saúde de Alegre, de responsabilidade
do senhor Rubens Moulin Tannure, Secretário Municipal de
Saúde à época, também responsável pelo encaminhamento da
documentação, realizada de forma tempestiva.
4.2 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas do senhor Rubens Moulin Tannure, no exercício
2009, chegou-se às seguintes conclusões:
4.2.1 - Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros,
concluiu a Instrução Técnica Conclusiva ITC 7578/2011, elaborada
pela Auditoria de Controle Externo Adriane de Paiva Lima, pela
permanência da seguinte irregularidade:
4.2.1.1 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas contas
de consignações (Referência: Analisado no item 2.2.2 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 7578/2011 - fls. 394-407)
Base Normativa: Art. 158, inciso I, da Constituição Federal/1988; e
Arts. 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Responsável:
Rubens Moulin Tannure – Secretário Municipal de Saúde no exercício
2009
4.3 POR TODO O EXPOSTO, e diante do preceituado no art. 3191, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por:
4.3.1 Julgar IRREGULARES as contas do senhor Rubens Moulin
Tannure, no exercício de 2009, frente ao Fundo Municipal de Saúde
de Alegre tendo em vista a o cometimento de grave infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial (art. 84, III, “d”, da LC
621/20122), presentificada no item 2.2.2 da Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 7578/2011, aqui reproduzida.
4.4 Por derradeiro sugere-se a aplicação de multa ao senhor Rubens
Moulin Tannure, a ser dosada em conformidade com o disposto no
art. 96, incisos I e II, da Lei Complementar nº 32/93.
O douto Ministério Público Especial de Contas, em manifestação
derradeira às fls. 465/466, assim concluiu:
Resta observado, assim, após apresentados os esclarecimentos pelo
gestor, que o Fundo Municipal de Saúde de Alegre realizou descontos
na folha de pagamento dos servidores, mas deixou de dar-lhe a
destinação legal.
Trata-se, pois, de irregularidade gravíssima, pois a ausência de
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repasse de valores a quem de direito, a exemplo das contribuições
sociais e do IRRF caracteriza, em tese, a prática de delitos tipificados
no art. 168-A do Código Penal e art. 2º, inciso II da Lei n. 8.137/90,
bem assim de ato de improbidade administrativa, conforme
estampado no art. 11, inciso II, da Lei n. 8.429/92.
Reforçando a relevância do apontamento, vale registrar que o
Tribunal de Contas de Mato Grosso na Resolução Normativa n.
17/2010 classificou como grave o “não-recolhimento das cotas de
contribuição previdenciária dos segurados a instituição devida”.
Além disso, a teor do disposto no art. 158, I, da Constituição Federal,
constata-se que o produto da arrecadação do IRPF deveria integrar o
cálculo da receita do imposto de renda municipal, refletindo, assim,
em prejuízo nas aplicações em saúde e educação.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas sejam julgadas
IRREGULARES, com fulcro no art. 84, inciso III, alínea “d”, da LC
n. 621/12, as contas anuais do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ALEGRE, referente ao exercício de 2009, sob responsabilidade de
RUBENS MOULIN TANNURE, aplicando-lhe multa pecuniária, na
forma dos arts. 87, inciso IV e 135, incisos I e II, do indigitado
estatuto legal.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica enfrentou
a irregularidade, relativamente ao item 2.2.2 (Ausência de
movimentação e acúmulo de saldo nas contas de consignações),
constante na Instrução Técnica Conclusiva nº 7578/2011 (fls.
394/407), opinando pela manutenção da irregularidade, sendo
acompanhada pelo douto Representante do Parquet de Contas
acompanhou-a em suas razões.
A Lei Complementar nº 621/2012, assim dispõe:
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes
ocorrências:
[...]
d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
[...]
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao
Relator:
[...]
IV - aplicar as sanções previstas em lei;
[...]
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra moeda
que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis
por:
I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos
do artigo 88 desta Lei Complementar;
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial;
[...]
Da análise da questão, verifica-se que as contas contém saldo
acumulado e não há movimentação exatamente porque não são
efetivados os recolhimentos das retenções realizadas, sendo certo
que a o saldo somente reduzirá se efetivado o pagamento dos
valores relativos às retenções realizadas.
Além disso utilizou-se como pano de fundo a questão da retenção de
contribuições previdenciárias,
A esse respeito, apropriação indébita previdenciária, no que se
refere ao aspecto penal, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região
assim decidiu, verbis:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CPB). PREFEITO.
SUJEITO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
(ART. 397, III, DO CPP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O prefeito municipal e seus auxiliares não podem
ser sujeitos ativos do crime de apropriação indébita, pelo não
recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas dos
servidores do município. Tal responsabilidade só se caracteriza se
comprovado o desvio da verba para proveito pessoal dos agentes
políticos, o que não restou caracterizado no caso sob exame. 2.
Precedentes desta Corte e do STJ, no sentido de que os agentes
políticos não podem ser sujeitos ativos do crime previsto no art.
168-A, do CPB, quando não restar demonstrado que os valores
descontados dos servidores foram incorporados aos patrimônios
pessoais dos agentes. 3. Manutenção da absolvição sumária dos
réus, com fulcro do art. 397, III, do CPB. 4. Apelação do MPF
desprovida. Veja também: RCCR 2006.35.00.004444-1, TRF1 RCCR
2003.38.01.001248-2, TRF1 RESP 286832, STJ. Acórdão. A Turma,
por unanimidade, negou provimento à Apelação. Processo:ACR
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249 BA 0000249-56.2009.4.01.3302 Relator(a):DESEMBARGADOR
FEDERAL CARLOS OLAVO Julgamento: 06/02/2012 Órgão Julgador:
TERCEIRA TURMA Publicação: e-DJF1 p.183 de 17/02/2012”
Na mesma linha de entendimento, caminha a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, litteris:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. NÃO DESCRIÇÃO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO
PREFEITO NO CRIME DENUNCIADO. RESPONSABILIDADE PENAL
OBJETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO
DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência do Enunciado Sumular 182 desta
Corte Superior. 2. Ainda que assim não fosse, vale destacar que a
peça vestibular acusatória não descreveu, suficientemente, como
teria ocorrido a participação do denunciado no possível crime de
apropriação indébita previdenciária. 3. “O simples fato de o réu ser
ex-Prefeito do Município não autoriza a instauração de processo
criminal por crimes praticados durante seu mandato, se não restar
comprovado, ainda que com elementos a serem aprofundados no
decorrer da ação penal, a mínima relação de causa e efeito entre as
imputações e a sua condição de gestor da municipalidade, sob pena
de se reconhecer a responsabilidade penal objetiva” (HC 53.466/
PB, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 22/05/2006) 4.
Se a inicial acusatória não descreve minimamente as condutas
delituosa supostamente praticadas, ela é considerada inepta, pois
impede o exercício da ampla defesa pelo acusado, que deve se
defender dos fatos narrados, ainda que sucintamente, na exordial.
5. Agravo regimental não conhecido. Acórdão Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Adilson Vieira
Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Gilson Dipp e Laurita
Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. AgRg no REsp 1166311 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0224170-2.
Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA Data do Julgamento: 15/03/2012 Data da Publicação/Fonte
DJe 22/03/2012.”
Desta maneira, o entendimento repousa no fato de haver a
necessidade de se comprovar nos autos da ação de controle externo,
através de farta documentação, que os valores foram desviados
para proveito pessoal dos agentes políticos, o que caracterizaria
a apropriação indébita previdenciária, subsumindo-se ao tipo
legalmente estabelecido.
Ademais, é imperioso destacar que, embora o gestor público seja
o principal expoente dentro do órgão, sendo de sua incumbência
gerir e fiscalizar a execução administrativa, o nexo de causalidade
para efeito de caracterização do crime tem que ser cabalmente
demonstrado quanto ao proveito pessoal.
Este é o sentido em que caminha a jurisprudência atual, em não
sendo demonstrado a relação de causa e efeito, entre as imputações
e a sua condição de gestor da municipalidade, com reversão da
apropriação em proveito próprio, sob pena de se reconhecer a
responsabilidade penal objetiva deste, não responderá o gestor pelo
crime.
Poder-se-ia questionar o fato de remanescer a irregularidade quanto
ao não recolhimento das contribuições, sob o enfoque administrativo,
acontece que a negativa do fato ou sua autoria sob o enfoque
penal, são situações que repercutem na seara administrativa, sendo
certo que o julgamento perante as Cortes de Contas tem índole
administrativa, o que afasta a ocorrência da irregularidade mesmo
neste enfoque.
Ocorre que, nestes autos, em se discute o fato de que os débitos
previdenciários foram objeto de retenção, sem o correspondente
recolhimento, considerando, ainda, que a razão da irregularidade
apontada é Ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas
contas de consignações, e que as contas do ativo devem evidenciar
exatamente o saldo que nela se encontra, no caso acumulado, não
tendo havido o recolhimento respectivo, divirjo da área técnica e
afasto a presente irregularidade.
Entrementes, deve ser expedida determinação no sentido de que
seja envidado esforço quanto ao pagamento das contribuições
previdenciárias retidas, a fim de que sejam movimentadas as contas
de consignações.
Por todo o exposto, em consonância com a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas, e com fulcro no art. 84, inciso III, alínea
“d”, da Lei Complementar nº 621/2012, VOTO no sentido de que seja
julgada REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Alegre, relativa ao exercício de 2009,
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de responsabilidade do Senhor Rubens Moulin Tannure, Secretário
Municipal de Saúde, dando-lhe a devida quitação.
VOTO, ainda, no sentido de que o Plenário DETERMINE ao gestor
atual que envide esforços quanto ao recolhimento das consignações,
propiciando a movimentação de referidas contas.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades legais,
em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes
autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2567/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de
maio de dois mil e quatorze, por maioria, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Alegre, relativa ao exercício de 2009,
sob a responsabilidade do Sr. Rubens Moulin Tannure, dando-lhe a
devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor que envide esforços quanto ao
recolhimento das consignações, propiciando a movimentação das
referidas contas;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que
acompanhou a Área Técnica e o Ministério Público Especial de
Contas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
9) - ACÓRDÃO TC-340/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2181/2012 (APENSO: TC-2211/2012)
JURISDICIONADO - FUNDO PARA INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
- FIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEIS - RODRIGO COELHO DO CARMO E ÂNGELO
RONCALLI DE RAMOS BARROS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - 1) RESPONSÁVEIS: RODRIGO COELHO DO CARMO
E ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS - REGULAR COM
RESSALVA - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÕES - 3) EXTINGUIR
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PARA MARCELO GOMES
PIMENTEL - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
para a Infância e Adolescência - FIA, relativa ao exercício de 2011,
de responsabilidade do Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros –
Secretário de Estado da Justiça no período de 01/01 a 10/04/2011,
e do Sr. Rodrigo Coelho do Carmo – Secretário de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos no período de 11/04 a
31/12/2011.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico Contábil RTC nº
403/2012 (fls. 282/293), e na Instrução Técnica Inicial nº 1044/2012,
acostada às folhas 294/295, o então Relator, Dr. João Luiz Cotta
Lovatti, através da Decisão Monocrática Preliminar nº 21/2013 (fls.
297/298), decidiu pela CITAÇÃO dos senhores Ângelo Roncalli
de Ramos Barros, Rodrigo Coelho do Carmo e Marcelo Gomes
Pimentel, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem
justificativas e documentos, relativos às respectivas e pretensas
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irregularidades constantes do sobredito Relatório Técnico Contábil e
da Instrução Técnica Inicial.
Os gestores foram citados às folhas (fl. 303, 309, 419 e 425),
através dos Termos de Citação nº 0022 a 0024/2013 (fls. 299/301).
Denota-se, às folhas 415/416, este Relator, através da Decisão
Monocrática Preliminar nº 495/2013, determinou a citação dos Srs.
Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Marcelo Gomes Pimentel, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem justificativas e
documentos, relativos às respectivas e pretensas irregularidades
constantes do Relatório Técnico Contábil RTC nº 403/2012 (fls.
282/293) e da Instrução Técnica Inicial nº 1044/2012, acostada às
folhas 294/295.
Os Srs. Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Marcelo Gomes Pimentel
apresentaram, a esta Corte de Contas, documentação acostada
às folhas 428/431 e 435/467, tendo o Sr. Helder Ignácio Salomão
apresentado documentos às folhas 316/406, em alusão ao Termo de
Citação nº 0023/2013 endereçado ao Sr. Rodrigo Coelho do Carmo.
Instada a se manifestar a área técnica, através da 2ª Secretaria
de Controle Externo, através da Instrução Contábil Conclusiva nº
174/2013 (fls. 471/258/277), opinou no sentido de que sejam
julgadas REGULARES COM RESSALVAS as contas em apreço.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 2973/2014, de folhas
491/511, opinou no sentido de que sejam julgadas REGULARES
COM RESSALVAS as contas em apreço, dando quitação aos
responsáveis, com recomendações.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de
Contas, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer, exarado às
folhas 513, opinou para que sejam julgadas REGULARES COM
RESSALVAS as contas em apreço, dando quitação ao responsável,
com realização de determinações.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas, para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário, na forma do art. 29 do Regimento Interno desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou, no sentido
de que sejam julgadas regulares as contas do Fundo para a Infância e
Adolescência - FIA, relativa ao exercício de 2011, dando-se quitação
aos responsáveis, com realização de recomendações, enquanto
que o douto Representante do Parquet de Contas pugnou no sentido
de que sejam julgadas regulares com ressalvas as contas em apreço
com realização de determinações, tendo a área técnica, através
da Instrução Técnica Conclusiva nº 2973/2014, de folhas 491/511,
assim manifestado, verbis:
[...]
2. OUTROS PROCESSOS
O Fundo para a Infância e Adolescência - FIA não foi
contemplado para realização de auditoria ordinária, referente
ao exercício de 2011, conforme fls. 490.
Ressalta-se que se encontra em apenso o processo TC nº 2211/2012,
referente a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS e dos seus respectivos fundos (FTP, FIA, FPE e
FESAD) – UGE’s 460901, 460902 e 460905, do exercício financeiro
de 2011.
O Fundo para Infância e a Adolescência - FIA, foi criado pela Lei
nº 4.653 de 03 de julho de 1992, fazendo parte da estrutura da
Secretaria de Estado da Justiça.
Posteriormente, a Lei Complementar nº 582 de 07 de janeiro
de 2011, que Reestrutura a Secretaria de Estado do Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES transferiu o FIA da
SEJUS para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos SEADH (nova denominação da SETADES).
Assim, no exercício financeiro de 2011 houve a transferência dos
registros contábeis da UG 460902 (FIA-SEJUS) para a UG 470903
(FIA-SEADH).
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, a
Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 174/2013 [471/489] conclui
pela regularidade com ressalva das contas apresentadas relativas à
Prestação de Contas Anual do Fundo para a Infância e Adolescência
- FIA, exercício de 2011 quanto aos demonstrativos contábeis
encaminhados, tendo em vista que a irregularidade detectada
é formal, não grave, não tendo provocado dano de natureza
pecuniária, especificamente quanto ao item que segue.
3.1.1 Divergência entre o saldo SIAFEM, razão e bancário da conta
bancária Banestes: 021-01045-8623118 (item C.1 “c” da ICC
174/2013).
Base legal: Lei federal nº 4.320/64, art. 85 c/c arts. 83 e 89.
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Resolução TC nº 182/02, art. 105, inciso III. “b” e “c”.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas dos
senhores Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Rodrigo Coelho
do Carmo, frente ao Fundo para a Infância e Adolescência
- FIA, exercício de 2011, na forma do inciso II do artigo
84 da Lei Complementar nº 621/2012, dando quitação aos
responsáveis, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
3.3. In fine, com fulcro no art. 1º, inciso XXXVI, da LC n° 621/2012,
opina-se pela RECOMENDAÇÃO:
3.3.1 Ao atual Secretário de Estado da Justiça, no sentido de que os
lançamentos de transferência do saldo contábil de disponibilidades
financeiras da UG nº 460902 – FIA/SEJUS para a UG nº 470903 –
FIA/SEADH, realizados em abril de 2011, sejam revistos de modo
que a contabilidade de ambas UG’s venha a representar a realidade
dos fatos narrados pelos citados, sendo os ajustes demonstrados
em quantas Notas Explicativas forem necessárias, junto à Prestação
de Contas Anual do FIA referente ao exercício financeiro em que se
derem.
3.3.2 Ao atual Secretário de Estado do Trabalho, Assistência
e Desenvolvimento Social, para que seja dada prioridade à
regularização do CNPJ da UG nº 470903 – FIA/SEADH e criação
das contas D junto ao Banestes e Banco do Brasil, fundamentais à
transferência bancárias dos recursos do FIA que permanecem sob
responsabilidade da SEJUS.
3.3.3 Ao atual Secretário de Estado da Justiça, para que, tão logo,
seja providenciada a transferência bancária dos recursos financeiros
do FIA sob responsabilidade da SEJUS, providencie as baixas das
respectivas Contas Bancárias, enviando a documentação que as
comproves, acompanhada de quantas Notas Explicativas forem
necessárias, junto à Prestação. – grifei e negritei
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, quanto ao fato de serem as contas
julgadas regulares com ressalva, com realização de determinações,
nos termos do Parecer, à folha 513 (fls. 267), verbis:
[...]
Denota-se da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 174/2013
e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 2973/2014 que
o corpo técnico manteve o seguinte indicativo de irregularidade
constante no Relatório Técnico Contábil – RTC nº 157/2012,
na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 448/2012, no Relatório
Técnico Contábil – RTC nº 403/2012 e na Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 1044/2012, depois de contrapostas as justificativas
apresentadas pelos interessados: C.1.c) divergência entre o saldo
SIAFEM, razão e bancário da conta bancária Banestes: 021-010458623118.
Como bem ponderado pelo corpo técnico à fl. 481, em que pese
a irregularidade apontada, não se verifica indício de dano ao
erário, podendo-se inferir que houve erro formal na condução do
procedimento.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas, seja a presente
prestação de contas julgada REGULAR COM RESSALVA, com
fulcro no art. 84, inciso II, da LC nº 621/2012, expedindose quitação ao responsável, bem assim sejam expedidas
recomendações (sic determinações) consoante fls. 510/511.
– grifei e negritei
Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012 estabelece que:
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza
grave e que não represente dano injustificado ao erário;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação
ao responsável.
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal
dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem
lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção
das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a
reincidência. – grifei e negritei
Assim, entenderam acertadamente a área técnica e douto
Representante do Ministério Público Especial de Contas quando
opinaram no sentido de que as contas sejam julgadas regulares
com ressalva, dando-se quitação ao responsável, bem como pela
realização de determinações.
Isto decorre do fato de não ter sido evidenciado impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza
grave e que não represente dano injustificado ao erário, motivo pelo
qual é de prevalecer os opinamentos quanto ao julgamento das
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contas como regulares com ressalvas.
Em sendo assim, adoto como razão de decidir o opinamento da
área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva, acima
transcrita, e do douto Ministério Público Especial de Contas, vez que
se constatou irregularidades sanáveis na prestação de contas anual
do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA, relativa ao exercício
de 2011, como antes afirmado, tal qual apontado pela área técnica,
devendo haver as referidas determinações.
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, verifico que não houve
inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica,
tal qual externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, também, quanto aos aspectos patrimoniais, que
não foram verificadas irregularidades, motivo pelo qual correto o
posicionamento técnico e do representante do Parquet, que, no
mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas anual.
Verifica-se, ainda, às folhas 485/486, da Instrução Contábil
Conclusiva nº 174/2013, que as justificativas apresentadas pelo Sr.
Marcelo Gomes Pimentel – Secretário de Estado de Assistência
Social e Direitos Humanos, sanou a irregularidade indicada no item
B.1.2 (Ausência de conciliação e extratos bancários em 31/12/2011
– UG 470903 – FIA na SEADH.
Ocorre que o gestor em referência foi aquele responsável pelo
encaminhamento da prestação de contas, não sendo responsável
pelos atos praticados no que se refere àquele exercício, motivo
pelo qual deve o processo ser extinto sem resolução de mérito
relativamente ao Sr. Marcelo Gomes Pimentel, tendo em vista
a ausência de responsabilidade acerca do período da prestação de
contas.
Acerca dos atos de gestão estes não foram objetos de auditoria,
conforme informado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, às folhas 509, da sobredita Instrução Técnica
Conclusiva, entendo, assim, que as Contas em apreço encontram-se
em condições de serem julgadas regulares com ressalva.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no
dispositivo legal supracitado, em consonância com o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC e com o Ministério
Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que seja julgada
REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual, do
Fundo para a Infância e Adolescência - FIA, relativa ao exercício de
2011, sob a responsabilidade do Sr. Ângelo Roncalli de Ramos
Barros – Secretário de Estado da Justiça no período de 01/01 a
10/04/2011, e do Sr. Rodrigo Coelho do Carmo – Secretário de
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos no período de
11/04 a 31/12/2011, dando-lhes a devida quitação.
VOTO, também, pela extinção dos presentes autos sem resolução
de mérito, em relação ao Sr. Marcelo Gomes Pimentel –
Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, pelas
razões antes expendidas, bem como no sentido de que o Plenário
deste Egrégio Tribunal de Contas DETERMINE aos atuais gestores
abaixo indicados, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
2973/2014, o seguinte:
1) Ao atual Secretário de Estado da Justiça:
1.1 Observe que os lançamentos de transferência do saldo contábil
de disponibilidades financeiras da UG nº 460902 – FIA/SEJUS
para a UG nº 470903 – FIA/SEADH, realizados em abril de 2011,
sejam revistos de modo que a contabilidade de ambas UG’s venha
a representar a realidade dos fatos narrados pelos citados, sendo
os ajustes demonstrados em quantas Notas Explicativas forem
necessárias, junto à Prestação de Contas Anual do FIA, referente ao
exercício financeiro em que se derem;
1.2 Providencie a transferência bancária dos recursos financeiros
do FIA sob responsabilidade da SEJUS, bem como as baixas das
respectivas Contas Bancárias, enviando a documentação que as
comprove, acompanhada de quantas Notas Explicativas forem
necessárias, junto à Prestação.
2) Ao atual Secretário de Estado do Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social:
2.1 Seja dada prioridade à regularização do CNPJ da UG nº 470903
– FIA/SEADH e criação das contas D junto ao Banestes e Banco do
Brasil, fundamentais à transferência bancárias dos recursos do FIA
que permanecem sob responsabilidade da SEJUS.
VOTO, ainda, no sentido de que se dê ciência à Secretaria Geral de
Controle Externo - SEGEX para que se monitore o cumprimento das
determinações constantes desta decisão, na forma do art. 86 da Lei
Complementar nº 621/2012.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
presentes autos.
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É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2181/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de
maio de dois mil e quatorze, por unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual do
Fundo para a Infância e Adolescência - FIA, relativa ao exercício de
2011, sob a responsabilidade dos Srs. Ângelo Roncalli de Ramos
Barros e Rodrigo Coelho do Carmo, dando-lhes a devida quitação;
2. Determinar aos atuais gestores, abaixo indicados, o seguinte:
2.1. Ao atual Secretário de Estado da Justiça:
2.1.1 Observe que os lançamentos de transferência do saldo
contábil de disponibilidades financeiras da UG nº 460902 – FIA/
SEJUS para a UG nº 470903 – FIA/SEADH, realizados em abril de
2011, sejam revistos de modo que a contabilidade de ambas UG’s
venha a representar a realidade dos fatos narrados pelos citados,
sendo os ajustes demonstrados em quantas Notas Explicativas forem
necessárias, junto à Prestação de Contas Anual do FIA, referente ao
exercício financeiro em que se derem;
2.1.2 Providencie a transferência bancária dos recursos financeiros
do FIA sob responsabilidade da SEJUS, bem como as baixas das
respectivas Contas Bancárias, enviando a documentação que as
comprove, acompanhada de quantas Notas Explicativas forem
necessárias, junto à Prestação;
2.2 Ao atual Secretário de Estado do Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social:
2.2.1 Seja dada prioridade à regularização do CNPJ da UG nº 470903
– FIA/SEADH e criação das contas D junto ao Banestes e Banco do
Brasil, fundamentais à transferência bancárias dos recursos do FIA
que permanecem sob responsabilidade da SEJUS;
2.3 Determinar à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX
para que se monitore o cumprimento das determinações constantes
desta decisão, na forma do art. 86 da Lei Complementar nº
621/2012;
3. Extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao
Sr. Marcelo Gomes Pimentel;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
10) - ACÓRDÃO TC-423/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1282/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEIS - LEONARDO DEPTUSLSKI, MARILENE RIBEIRO
CARDOSO, SÉRGIO FARIAS DE VASCONCELOS, JUAREZ FADINI,
EUZÉBIO GONÇALVES PIMENTA, FERNANDO CEZAR VALVERDE
VIEIRA, SANTINA BENEZOLI SIMONASSI, PEDRO DE ALCÂNTARA
SOARES, GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES E ANDRÉ LUIZ SILVA
CAVALCANTE
ADVOGADOS - LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB/ES 12455), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB/ES 17169), DIONISIO BALARINE NETO
(OAB/ES 7431), LUCIANO PAVAN DE SOUZA (OAB/ES 6506),
ADRÉIA FERRARI TORNEIRI (OAB/ES 8719), DURVAL LIQUER FILHO
(OAB/ES 17069), ESTEFANO ALBANO BALARINI (OAB/ES 15971),
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PAULA MIRANDA TARDIN (OAB/ES 17359),
EMENTA
RELATÓRIO DE AUDITORIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLATINA - EXERCÍCIO DE 2010 – 1) REGULAR – QUITAÇÃO
PARA: MARILENE RIBEIRO CARDOSO, SÉRGIO FARIAS
VASCONCELOS, GIOVANA MARIA SERAFINI GOMES E ANDRÉ
LUIZ SILVA CAVALCANTE - 2) REGULAR COM RESSALVAS
– QUITAÇÃO PARA: LEONARDO DEPTULSKI, PEDRO DE
ALCÂNTARA SOARES E SANTINA BENEZOLI SIMONASSI –
3) DETERMINAÇÕES - 4) IRREGULAR PARA JUAREZ FADINI,
EUZÉBIO GONÇALVES PIMENTA E FERNANDO CESAR
VALVERDE VIEIRA – MULTA - 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos do relatório de auditoria realizada na
Prefeitura Municipal de Colatina, sob a administração do Senhor
Leonardo Deptulski, Prefeito Municipal, no exercício de 2010.
Referida auditoria ordinária foi realizada por técnicos da 4ª Secretaria
de Controle Externo, que emitiram o Relatório de Auditoria – RAO nº
55/2011, de fls. 06/63, com base no qual foi elaborada a Instrução
Técnica Inicial nº 999/2011, de fls. 1537/1582, sendo elencadas
possíveis irregularidades no que se refere aos agentes responsáveis
correspondentes.
Foram, então, os responsáveis regularmente citados, conforme
Decisão Preliminar TC nº 054/2012, termos de Citação nº 183/2012
a 192/2012, de fls. 1586/1603, e documentação subseqüente,
acostada às fls. 1604/1620, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, os quais ingressaram nos autos
com a documentação de fls. 1624/1638, 1642/1754 e 1761/1762.
A documentação apresentada foi analisada pelo Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que emitiu a Instrução
Técnica Conclusiva nº 1231/2013, acostada às fls. 1765/1849, onde
sugeriu a mantença das irregularidades elencadas nos itens 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11
e 2.1.12, sob a responsabilidade do Prefeito e outros, bem como
o apenamento com multa pecuniária, a ser dosada pelo Relator,
sugerindo, ainda, a exclusão da responsabilidade da Sra. Giovana
Maria Serafini Gomes, do Sr. Sérgio Farias de Vasconcelos, da Sra.
Marilene Ribeiro Cardoso e do Sr. André Luiz Silva Cavalcante, com
a realização de determinação ao atual Prefeito, no sentido de que
adote providências necessárias ao exato cumprimento do art. 55,
III, da Lei nº 8.666/93, fixando, doravante, expressamente nos
contratos celebrados, o índice de reajuste a ser adotado.
O douto Ministério Público Especial de Contas, através da MMPC nº
2706/2013, de fls. 1852, de lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, adotando a análise da área técnica,
pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário, nos termos do artigo 29 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, constato que a área técnica, opinou,
conclusivamente, nos seguintes termos, através da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 1231/2013, de fls. 1765/1849, verbis:
[...]
2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 55/2011
na Prefeitura Municipal de Colatina, relativo ao exercício de
2010, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades
analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 Intempestividade na data de prestação de contas (item
1.2 desta ITC)
Infringência ao art. 70, parágrafo único da CF e Cláusula terceira
item 5 do Convênio nº 18/2010.
Responsáveis: Juarez Fadini
Euzébio Gonçalves Pimenta
Leonardo Deptulsky
2.1.2 Ausência de orçamentos prévios (item 1.4 desta ITC)
Inobservância ao artigo 40, inciso X, § 2º, II da Lei federal nº
8.666/93 c/c com o artigo 43, inciso IV, inciso III do artigo 3º da Lei
Federal nº 10.520/2002.
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira
Leonardo Deptulsky
Santina Benezoli Simonassi
Pedro de Alcântara Soares
2.1.3 Restrição ao princípio da competitividade (item 1.5 desta

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 24
ITC)
Inobservância ao inciso I do § 1º do artigo 3º da Lei Federal nº
8.666/93.
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira
Leonardo Deptulsky
Santina Benezoli Somonassi
Pedro de Alcântara Soares
2.1.4 Prorrogação indevida dos contratos de fornecimento de
combustíveis (item 1.6 desta ITC).
Inobservância ao disposto no artigo 57, caput, da Lei Federal nº
8.666/93 e artigo 37 da Constituição Federal – princípio da eficiência.
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira
Leonardo Deptulski
2.1.5 Exigência de produto de fabricação nacional – Restrição
ao caráter competitivo (item 1.7 desta ITC)
Inobservância ao princípio da competitividade e art. 3º inciso I, da
Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira
Leonardo Deptulsky
Pedro de Alcântara Soares
2.1.6 Terceirização de atividades previstas no plano de
cargos do quadro de pessoal do município – Ausência de
concurso público – Infringência ao princípio da eficiência
(item 1.8 desta ITC)
Inobservância ao art. 37 caput e inciso II da Constituição Federal
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira
Leonardo Deptulsky
Santina Benezoli Simonassi
2.1.7 Ausência de exclusividade na contratação de show
artístico (item 1.11 desta ITC)
Infringência ao art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Leonardo Deptulsky
Santina Benezoli Simonassi
2.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC nº 182/02, conclui-se opinando por:
2.2.1 Acolher as razões de justificativas, excluindo a
responsabilidade dos Srs. Giovana Maria Serafini Gomes,
Sérgio Farias de Vasconcelos, Marilene Ribeiro Cardoso e
André Luiz Silva Cavalcante.
2.2.2 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
Sr. Leonardo Deptulsky – Prefeito Municipal de Colatina no
exercício de 2010, em razão das irregularidades dispostas nos itens
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7 desta Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa pecuniária ao
responsável com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.3 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
Sr. Juarez Fadini, Secretário Municipal de Finanças no exercício
de 2010, em razão da irregularidade disposta no item 2.1.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa
pecuniária ao responsável com amparo no artigo 62 e na forma do
artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.4 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
Sr. Fernando Cezar Valverde Vieira, Secretário Municipal de
Administração no exercício de 2010, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6, sugerindo
a aplicação de multa pecuniária ao responsável com amparo no
artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93;
2.2.5 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela Sra.
Santina Benezoli Simonassi, Procuradora Jurídica no exercício
de 2010, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1.2,
2.1.3, 2.1.6 e 2.1.7, sugerindo a aplicação de multa pecuniária à
responsável com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.6 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr.
Pedro de Alcântara Soares, Pregoeiro no exercício de 2010,
em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1.2, 2.1.3 e
2.1.5, sugerindo a aplicação de multa pecuniária ao responsável
com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.7 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr.
Euzébio Gonçalves Pimenta, Presidente do C.T.E. Colatina
Futebol Clube no exercício de 2010, em razão da irregularidade
disposta no item 2.1.1, sugerindo a aplicação de multa pecuniária
ao responsável com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.8 Determinar ao atual Prefeito Municipal de Colatina que adote
as providências necessárias ao exato cumprimento do art. 55, III da
Lei nº 8.666/93 nos contratos celebrados, fixando expressamente o
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índice de reajuste contratual a ser adotado no referido instrumento
(item 1.10 desta ITC).
O douto Representante do Ministério Público Especial de Contas, nos
termos do despacho de fls. 1.765/1.849, manifestou em consonância
com a área técnica.
Desta maneira, passo à análise das conclusões da área técnica,
tratando item a item, adotando a mesma ordem e numeração
constante da Instrução Técnica conclusiva n° 1231/2013, vejamos:
2.1.1 Ausência de documentos comprobatórios de despesas
– art. 70, parágrafo único, da CF/88 c/c subitem 5.1 da
cláusula terceira do instrumento de convênio nº 04/2010:
Responsáveis: Marilene Ribeiro Cardoso – Presidente da Associação
Comunitária Jeriel, Conduta: não apresentou documentos
comprobatórios de despesas, relativos a cheques constantes do
extrato bancário da conta corrente 9.714.361 – Banestes; Sérgio
Farias de Vasconcelos – Coordenador de Prestação de Contas,
Conduta: analisou a prestação de contas parcial do convênio e
opinou pela sua homologação, a despeito da mesma apresentar
inconsistências; Juarez Fadini - Secretaria Municipal de Finanças,
Conduta: responsável pela homologação da Prestação de Contas;
Leonardo Deptulski - Prefeito Municipal, Conduta: responsável pela
delegação de competência de homologação.
A Sra. Marilene Ribeiro Cardoso alegou ter apresentado
completamente a prestação de contas e junta a documentação
comprobatória questionada, conforme fls. 1624/1638.
Os demais responsáveis alegam, às folhas 1643/1644, terem
verificado junto ao setor responsável que a documentação
questionada se encontra na prestação de contas, juntando cópias,
conforme fls. 1742/1754.
Em sua análise, a subscritora da Instrução Técnica Conclusiva,
em face dos esclarecimentos e documentos juntados afastou
a irregularidade e o correspondente ressarcimento, fls.
1766/1771, entendimento com a qual coaduno, afastando a
presente irregularidade, sem maiores acréscimos, haja vista a
documentação citada constante dos autos.
2.1.2 Intempestividade na data de prestação de contas – art.
70, parágrafo único, da CF/88 e item 5 da cláusula terceira
do convênio nº 18/2010.
Responsáveis: Juarez Fadini – Secretário Municipal de Finanças,
Conduta – responsável pela homologação da prestação de contas;
Euzébio Gonçalves Pimenta – Presidente do C.T.E Colatina Futebol
Clube, Conduta – apresentação da prestação de contas fora do
prazo estipulado no convênio; Leonardo Deptulski – Prefeito
Municipal, Conduta – responsável pela delegação de competência
de homologação.
Os gestores responsáveis apresentaram, em conjunto, as seguintes
alegações, conforme se vê às fls. 1644/1645 destes autos:
[...]
- A despeito do atraso, foi a prestação de contas completamente
apresentada e está em situação regular.
- A boa doutrina preconiza que quando a prestação de contas
evidenciar impropriedade ou falta de natureza formal, de que não
resulte dano ou prejuízo ao erário, será considerada regular, desde
que comprovada a efetiva realização do objeto e o atingimento de
suas finalidades.
- Citam como exemplos de falta ou impropriedade formal a prestação
de contas fora do prazo, ausência do “certifico” nos documentos de
despesa, movimentação dos recursos em conta não exclusiva, etc.
- Sustentam que a conveniada justificou o atraso, conforme cópia
anexada.
- Citam como exemplos de situações que configuram prejuízo ao
erário:
1) ausência de prestação de contas;
2) não cumprimento do objeto pactuado;
3) não comprovação da aplicação dos recursos;
4) não comprovação da aplicação da contrapartida;
5) não recolhimento do saldo não aplicado;
6) realização de despesas não permitidas, etc.
- Juntaram cópia da prestação de contas, às fls. 1676/1688 destes
autos.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise da defesa,
concluiu por manter a irregularidade, em razão de não conter
entre a documentação juntada, a justificativa então alegada.
A prestação de contas foi apresentada com mais de um ano de
atraso, o que agravou, em seu entender a omissão da Administração,
que, contratualmente, se obrigou a acompanhar, supervisionar e
controlar a execução do convênio.
Além disso, entendeu que, apesar de tratar-se de irregularidade
formal, esta não poderia ter sido totalmente ignorada pela
Administração, a qual deveria, no mínimo, aprovar com ressalva a
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Prestação de Contas, advertindo o convenente sobre a inconsistência.
Excluo, entretanto, da imputação de responsabilidade o Prefeito,
Sr. Leonardo Deptulski, pelo fato de que houve delegação de
competência através de Decreto de 2006, ao Secretário de
Administração para homologar a prestação de contas, não podendo,
segundo a teoria do “homem médio”, ser apenado por fato relativo
a exercício de terceiro.
A esse respeito, a título de esclarecimento, a Lei 9.784/99, assim
estabelece, literris:
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados
no meio oficial.
[...]
§ 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar
explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo
delegado. – grifei e negritei
Conquanto a Lei nº 9.784/99 seja uma lei federal e não nacional,
aos estados e municípios que não tenham uma lei de regência do
contencioso administrativo, aplica-se a lei em comento, conforme se
vê da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ,
litteris:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE SERVIDOR FALECIDO.
MAIOR DE 21 ANOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IPERGS.
DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL ANULAR
ATO. LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. LEI FEDERAL
9784/99. APLICABILIDADE AO CASO. 1. O Tribunal de origem, ao
reconhecer à autora, filha solteira maior de 21 anos, o direito ao
restabelecimento da pensão por morte de seu genitor, servidor
público, baseou-se na decadência do direito de a Administração rever
o ato de concessão do benefício, bem como no preenchimento dos
requisitos previstos em na Lei Estadual 7.672/82. Destarte, tendo em
vista que um dos fundamentos reporta à análise de lei local, inviável
a apreciação do recurso especial. Incidência da Súmula 280/STF. 2.
De acordo com a jurisprudência firmada no STJ, na ausência
de lei estadual específica, pode a Administração Estadual
rever seus próprios atos no prazo decadencial previsto na Lei
Federal nº 9.784, de 1º/2/99. 3. Agravo regimental improvido
(STJ - AgRg no Ag: 583018 RS 2004/0010269-1, Relator: Ministra
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de
Julgamento: 21/02/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJ 10.03.2008 p.
Assim sendo, acompanho parcialmente o entendimento da área
técnica e mantenho a irregularidade, sob a responsabilidade
apenas do Secretário de Finanças, Sr. Juarez Fadini e do Sr.
Euzébio Gonçalves Pimenta, Presidente do C.T.E Colatina
Futebol Clube, posto que únicos que deveriam prestar contas e
o outro homologá-la ou mesmo tomar as contas forçadamente,
conforme decreto de delegação, e afasto a irregularidade, sob a
responsabilidade do Sr. Leonardo Deptulski – Prefeito Municipal.
2.1.3 Apresentação de documento fiscal com data posterior
ao evento – Cláusula 1ª do Convênio 18/2010.
Responsáveis: Juarez Fadini – Secretário Municipal de Finanças,
Conduta – responsável pela homologação da prestação de contas;
Euzébio Gonçalves Pimenta – Presidente do C.T.E. Colatina Futebol
Clube, Conduta – apresentação de documentação fiscal com data
posterior à realização do evento objeto do convênio; Leonardo
Deptulski – Prefeito Municipal, Conduta – responsável pela delegação
da competência de homologação.
Conforme relato do corpo técnico deste Tribunal, bem como
documentação juntada nestes autos, a Lei 5602/2010, de
13/04/2010, autorizou a celebração do convênio nº 18/2010,
o que ocorreu em 12/05/2010, cujo objeto foi a participação no
campeonato Estadual de Futebol da 2ª Divisão 2010, realizado
no período de 06/03/10 a 08/05/2010, havendo o convenente
apresentado na prestação de contas, documentos fiscais com data
posterior ao evento (22 e 23/06/10), no total de R$ 20.221,88,
quantia esta que entendeu ser passível de ressarcimento.
Os responsáveis, em conjunto, apresentaram as seguintes alegações,
às fls. 1645/1647 destes autos:
[...]
- Embora a despesa tenha sido paga após o evento, refere-se a
materiais utilizados na sua realização, conforme o teor das notas
fiscais citadas, de fls. 1776/1777;
- O município só repassou os recursos do convênio em 22/06/2010,
conforme extrato bancário de fls. 1684;
- A vigência do convênio se estendeu até 31/12/2010.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das
razões de defesa, às folhas 1779, afastou a irregularidade e o
consequente ressarcimento, considerando que as justificativas
foram suficientes para elidir a inconsistência apontada.
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Vejo do termo de convênio, de fls. 1686/1688, que o mesmo foi
celebrado, em 12/05/2010, após o término do evento datado de
08/05/10, com vigência até 31/12/2010, com prazo de até 90 dias
da celebração para prestação de contas, ou seja, até 11/08/10.
Ocorre que as notas fiscais contestadas, são as datadas de 22 e
23/06/10, havendo o Município repassado os recursos à convenente,
em 22/06/10, de fls. 1684, evidenciando, assim, o entendimento do
setor jurídico, de que o Município pretendeu, no caso, indenizar a
convenente pelas despesas por ela realizadas com o evento.
Desta maneira, acompanho o entendimento da área técnica, adotando
como razão de decidir, e afasto a presente irregularidade.
2.1.4 Ausência de orçamentos prévios – art. 40, inc. X e § 2º,
inciso II, da Lei nº 8666/93, c/c art. 43, inciso IV da mesma
Lei e art. 3º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira – Secretário
Municipal de Administração, Conduta – homologou o resultado
final do processo licitatório; Leonardo Deptulski - Prefeito
Municipal, Conduta – responsável pela delegação da competência
de homologação, conforme Decreto nº 11.508/2006; Santina
Benezoli Simonassi – Procuradora Geral do Município, Conduta –
emitiu parecer sobre a minuta do edital e do contrato, opinando
pela aprovação dos mesmos; Pedro de Alcântara Soares – Pregoeiro
– Portaria nº 05/2008, Conduta – elaborou o edital e adjudicou o
objeto licitado.
Relata o corpo técnico deste Tribunal que, na realização do Pregão
Presencial nº 12/2010, para contratação de transporte escolar,
processo nº 25/2010, não foi realizada pesquisa de mercado,
havendo a Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria Auxiliadora
T. de Oliveira, ao requisitar a contratação dos serviços, sugerido o
preço máximo de R$ 2,90, por quilômetro percorrido, independente
do veículo, sem indicar os parâmetros utilizados para a fixação deste
valor, não constando dos autos, planilhas e memoriais de cálculo
com a composição dos custos e a formação do preço utilizado.
Informa-se, ainda, que o pregoeiro ao elaborar o edital contemplou,
no anexo I, todos os itens de cada lote, indicando a quilometragem,
o valor unitário de R$ 2,90 e o valor total e máximo a ser contratado.
Os responsáveis apresentaram, em conjunto, as seguintes alegações
(fls. 1647/1648), em suma:
[...]
- como demonstrado pela própria equipe de auditoria, o preço
máximo por quilômetro percorrido foi fixado pela Secretária Municipal
de Educação ao requisitar a contratação, a qual não demonstrou os
parâmetros para fixação do referido valor de R$ 2,90/km.
- a despeito da ausência de pesquisa de preço nos autos, o
preço máximo sugerido pela Secretária Municipal de Educação
fundamenta-se em memória de cálculo elaborada pela Secretaria
Municipal de Transportes, Trânsito e Segurança Pública, conforme
planilha demonstrada, levando-se em conta todas as exigências de
custo, de fls. 1647, que mostra estar o referido valor dentro dos
preços praticados no mercado.
- Não obstante, assumem o compromisso de nos próximos processos
anexar ao requerimento de contratação a memória de cálculo do
valor máximo admitido.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, ao analisar as razões
de defesa, às fls. 1784/1785, concluiu por manter a irregularidade,
argumentando, em suma:
[...]
- Não procedem os argumentos da defesa;
- Para o saneamento do feito não basta aos gestores anexar aos
requerimentos de contratação a memória de cálculo. É preciso
garantir que os valores tomados como custos para composição de
tal cálculo sejam de fato compatíveis com os preços de mercado.
Compulsando os autos e os dispositivos legais que embasaram a
irregularidade em apreço, verifico que somente se aplicam ao caso
o art. 40, § 2º, inciso II, da Lei nº 8666/93 e o art. 3º, inciso III, da
Lei nº 10.520/02, que estabelecem:
Lei nº 8666/93:
Art. 40 - ...
[...]
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
[...]
II- Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e
preços unitários;
Lei nº 10.520/2002:
Art. 3º - ...
[...]
III – dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como
o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora
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da licitação dos bens ou serviços a serem licitados – grifei e
negritei.
Constato da documentação anexada pela equipe de auditoria, de fls.
626/632, que o órgão promotor da licitação foi a Secretaria Municipal
de Educação, e que a Secretária, Sra. Maria Auxiliadora T. de Oliveira
foi quem definiu o preço unitário, bem como as regras do processo
licitatório, juntando planilha demonstrativa dos roteiros com suas
respectivas unidades escolares, turnos das escolas, quantitativos de
alunos, quilometragem e tipo de veículo adequado para cada roteiro,
conforme se vê às fls. 626, o que deu origem ao anexo 01 do edital,
ou seja, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos
e preços unitários e global (fls. 650/663).
Desta maneira, entendo que o procedimento utilizado, conquanto
não seja o melhor parâmetro a ser utilizado, posto que não utilizada
pesquisa de mercado, atendeu aos ditames da lei, disposto nos
incisos I e III, do art. 3º da Lei nº 10.520/02, visto que não restou
demonstrado ocorrência de sobrepreço.
O questionamento do corpo técnico deste Tribunal é a inexistência
de pesquisa de mercado que fundamente o preço máximo proposto
pela Secretária de Educação, a quem, exclusivamente, compete
elaborar o orçamento prévio para o processo licitatório, nos termos
do inciso III, do art. 3º, da Lei nº 10.520/02, e esta, sequer foi
colocada na lista dos responsáveis, não sendo, consequentemente,
chamada nos autos para justificar o preço proposto.
Por outro lado, não vislumbro da análise dos autos qualquer
alegação de sobrepreço na contratação em tela, argumentando os
defendentes que tal não ocorreu.
Quanto aos responsáveis, entendo por bem excluir, de imediato, o
pregoeiro, por força do que estabelece o inciso IV, do art. 3º da Lei
nº 10.520/02, que assim estabelece:
Art. 3º - ...
[...]
IV – A autoridade competente designará, dentre os servidores
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de
sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
– grifei e negritei
Nesse sentido, assim decidiu o Tribunal de Contas da União:
Acórdão nº 2389/2006 – TCU – Plenário: Não é atribuição do
Pregoeiro a elaboração do edital licitação.
[...]
2. O pregoeiro não pode ser responsabilizado por eventual
irregularidade em editais de licitação, uma vez que a
elaboração desse não se insere no rol de competências que
lhe foram legalmente atribuídas.
Quanto aos demais responsáveis indicados nestes autos, entendo
que se amparam na responsabilidade da Secretária de Educação,
promotora da licitação, a despeito das deficiências em suas
justificativas.
Ante todo o exposto, entendo que assiste razão à área técnica
quanto à necessidade de justificativa do preço máximo
sugerido pela Secretária de Educação, através de orçamentos
prévios, e mantenho a irregularidade, porém, divirjo quanto
à responsabilização dos agentes elencados, pelas razões antes
expostas, e concluo por mitigar os efeitos da irregularidade,
com a realização de determinações para adoção de medidas
saneadoras em processos futuros.
2.1.5 Restrição ao princípio da competitividade – Art. 3º, §
1º, inciso I, da Lei nº 8666/93.
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira – Secretário
Municipal de Administração, Conduta – homologou o resultado final
do processo licitatório; Leonardo Deptulski – Prefeito Municipal,
Conduta – Responsável pela delegação da competência de
homologação do resultado de licitação, conforme Decreto Municipal
nº 11.508/2006; Santina Benezoli Simonassi – Procurador Municipal
Geral, Conduta – emitiu parecer favorável sobre as minutas do edital
e do contrato; Pedro de Alcântara Soares – Pregoeiro – Portaria nº
05/2008, Conduta – elaborou o edital e adjudicou o objeto licitado.
Trata-se do Edital de Pregão nº 12/2010, processo nº 25/10 para
contratação de transporte escolar, conforme solicitação da Secretária
Municipal de Educação, Sra. Maria Auxiliadora T. de Oliveira, a qual
definiu, como mencionado no item anterior, todas as regras da
licitação, as quais foram colocadas no edital e nos seus anexos 01
e 02, tendo o pregoeiro assinado o edital, conforme relato de fls.
1786, com as seguintes exigências:
Edital – 9.1.3 – Qualificação técnica – b) Declaração do licitante
com a indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal
técnico adequado e disponíveis para prestação do serviço objeto
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da licitação e que detém capacidade para substituição dos veículos
quando necessário, garantindo que não ocorra paralisação do
transporte escolar.
Anexo 2 – Termo de Referência – 4. Quanto às empresas
– 4.1 – As empresas que se propõem a prestar os serviços do
transporte escolar deverão ter garagem e infraestrutura necessária
para a manutenção dos seus veículos e capacidade para substituição
dos mesmos quando necessário para que não ocorra paralisação de
transporte escolar.
Os responsáveis apresentaram, em conjunto, as alegações que
assim se resumem aos seguintes argumentos:
[...]
- O atestado de capacidade técnica, como meio de comprovação
da qualificação técnica operacional, visa garantir e assegurar
à Administração que a empresa licitante tem a aptidão para
desempenho do objeto licitado e destina-se a restringir a participação
de licitantes aventureiras e sem condições operacionais de execução
do contrato, sendo este o objetivo do Pregoeiro ao elaborar o edital.
- Registram o enunciado da Decisão nº 351/TCU, no Acórdão nº
32/2003: “A proibição de cláusulas ou condições restritivas de caráter
competitivo da licitação não constitui óbice a que a Administração
estabeleça os requisitos mínimos para participação no certame
considerados necessários à garantia da execução do contrato, à
segurança e perfeição da obra ou do serviço, à regularidade do
fornecimento ou ao atendimento de qualquer outro interesse público
(fundamentação legal: art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8666/93).”
- O procedimento se ampara no artigo 30, inciso II, da Lei nº
8666/93, que estabelece:
Art. 30 – A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á:
[...]
II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
- Diante das especificidades do serviço licitado (transporte escolar),
que não pode sofrer qualquer interrupção, se a figura perfeitamente
adequada, razoável e legal as exigências editalícias.
- citam o disposto no parágrafo único do artigo 4º do Decreto Federal
nº 3555/2000, que prevê:
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que
não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.
- Transcrevem a decisão da 1ª Câmara do TCU, nos autos do
processo nº 542/2003:
O primeiro tópico diz respeito à possível restrição ao caráter
competitivo do procedimento, em razão da exigência de que a empresa
a ser contratada disponha de escritório fixo de atendimento, o que
afastaria aquelas que oferecem o serviço mediante reembolso de
despesas, com efeito, o requisito de que as prestadoras de serviços
participantes da licitação disponham de sede fixa de atendimento
não constitui restrição ao caráter competitivo do certame. Tratase, como visto, de dispositivo destinado a assegurar que a
assistência a ser prestada aos servidores se faça em consonância
com as peculiaridades destes, evitando que se vejam submetidos
a procedimentos onerosos e desnecessários. Dessa forma, entendo
que a opção feita insere-se no poder discricionário do gestor, “não
havendo necessidade de alterações quanto a esse ponto.”
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa, às fls. 1792/1794, manteve a irregularidade, contraargumentando, em suma:
No tocante à restrição ao caráter competitivo da licitação e o seu
direcionamento (art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8666/93), o Prof. Marçal
Justen Filho leciona:
No inciso I, arrolam-se os casos em que as condições impostas
pelo ato convocatório distorcem o procedimento licitatório. O ato
convocatório, ao estabelecer tais requisitos, já predeterminam
o(s) provável(is) vencedor(es). O disposto não significa, porém,
a vedação de cláusulas restritivas à participação. Não impede a
previsão de exigências rigorosas nem impossibilita exigências que
apenas possam ser cumpridas por específicas pessoas.
Veda-se a cláusula desnecessária ou inadequada, cuja
previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais
vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares. (...) A
invalidade não reside na restrição em si mesma, mas na
incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação.
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Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no art. 37, XXI,
da CF (“...o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações”). A incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser
excessiva ou desproporcionada às necessidades da Administração.
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ed.
Dialética: 11ª ed., 2005, p. 62-63) (grifos AT/ITC).
- Conclui-se que a exigência de manter uma garagem dotada de
toda a estrutura para manutenção da frota não era necessária à
boa execução dos serviços de transporte escolar. Portanto, constitui
cláusula subjetiva que não apresentou motivo de interesse público, e
sem qualquer vantagem técnica ou econômica para a Administração.
Conforme mencionado no item anterior, todas as regras do processo
licitatório, inclusive estas, foram estabelecidas pela Secretária de
Educação, conforme documentação de fls. 626/632 e 650/663, por
força da competência que lhe confere o art. 3º, incisos I e III, da Lei
nº 10.520/2002, e o seu nome sequer constou entre os responsáveis
para efeito de citação, e, sendo ela a responsável também pela
execução do contrato e conhecedora das peculiaridades pertinentes
à sua competência, caberia a ela os esclarecimentos requeridos
neste caso.
Desta maneira, entendo que não restou comprovado qualquer
prejuízo para a Administração, conquanto não se tenha realizado
pesquisa de mercado, além do que a Secretária sequer fora citada a
este respeito, adotando as sábias palavras do ilustre Marçal Justen
Filho, que afirma:
Veda-se a cláusula desnecessária ou inadequada (...) A invalidade
não reside na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade
dessa restrição com o objeto da licitação (...) A incompatibilidade
poderá derivar de a restrição ser excessiva ou desproporcionada
às necessidades da Administração.”
Em sendo assim, como não vislumbro, em face da relevância do
serviço a ser contratado – transporte escolar de alunos da área rural,
qualquer prejuízo decorrente do procedimento adotado, entendo
que deve ser mantida a irregularidade, contudo, mitigada seus
efeitos, com a realização de determinação dirigida ao atual gestor,
no sentido de que observe os preceitos do art. 3º, § 1º, inc. I, da
Lei nº 8.666/93.
2.1.6 Prorrogação indevida dos contratos de fornecimento
de combustíveis – art. 57, caput, da Lei nº 8666/93 e art.
37, caput, da Constituição Federal de 1988 – Princípio da
Eficiência.
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira – Secretário
Municipal de Administração, Conduta – Não solicitou abertura de
procedimento licitatório tempestivamente, acarretando aditivos
contratuais com indicativo de infringência ao disposto no art. 57 da
Lei Federal nº 8666/93; Leonardo Deptulski – Prefeito Municipal,
Conduta – assinou os aditivos contratuais e delegou competências ao
Secretário Municipal de Administração para promoção de processos
licitatórios – art. 23 da LC nº 32/2005.
Apurou a equipe de auditoria que, como resultado do Pregão nº
15/2010, foram celebrados os contratos nº 07, 08, 09, 10, 11 e 12,
todos de 28/01/2010, para aquisição de combustíveis e lubrificantes,
com vigência até 31/12/2010, ou enquanto durar o objeto contratual
e que, em 12/12/2010, o Secretário de Administração solicitou ao
Prefeito o aditamento de quantitativo e de valor, e prorrogação de
vigência por mais 60 dias, dos contratos 09 e 12/2010, sendo os
termos aditivos assinados em 24/12/2010 para vigorarem a partir
de 1º de janeiro/2011, visando o fornecimento de gasolina, álcool e
óleo Diesel para a frota Municipal.
Relata-se, ainda, que, em 07/12/2010, o mesmo Secretário solicitou
abertura de processo licitatório para aquisição de combustíveis
no exercício de 2011, o qual somente foi autorizado pelo Prefeito
em 31/01/2011 e que, em 21/02/2011, foi a minuta do edital
encaminhada pelo Pregoeiro à Procuradoria para análise, o que
foi realizado em 22/02/2011, sendo marcada para 10/03/2011
a abertura do Pregão nº 46/2011, quando foi suspensa a sessão
para análise das propostas e reaberta em 30/03/11, sagrando-se
vencedoras as mesmas empresas contratadas em 2010: Pneumax
Ltda. Posto Arco Ltda. e Santa Rosa derivados de Petróleo Ltda.,
fatos que evidenciam infringência ao caput do art. 37, da CF/88,
especificamente ao princípio da eficiência.
Os responsáveis, em conjunto, apresentaram, em suma, as
seguintes argumentações:
[...]
- Em que pese a Procuradoria Municipal Geral, em seu parecer, ter
entendido que tais contratos não se enquadravam em nenhuma
das hipóteses do art. 57 da Lei nº 8.666/93, o tema é bastante
controvertido, havendo que se verificar o conceito de serviços
contínuos, o que o legislador infraconstitucional não o fez,
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conceituando a doutrina dominante como “serviços cuja execução
se renova no tempo e sua interrupção traz prejuízos à Administração
Pública”.
- Citam a Instrução Normativa nº 18/1997 do Ministério de
Administração e Reforma do Estado – MARE, que elencou alguns
serviços de natureza contínua, cujo elenco não se apresenta como
numerus clausus, e conceituou: “Serviços continuados são aqueles
serviços auxiliares necessários à Administração o desempenho de
suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade
de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de
um exercício financeiro”.
- Citam ainda o renomado administrativista Jessé Torres Pereira
Junior, que, sinteticamente, conceituou: “Serviço de natureza
contínua é aquele cuja falta paralisa ou retarda o serviço, de sorte a
comprometer a correspondente função estatal ou paraestatal”.
- Sobre a falta de planejamento que ocasionou a providência
retardatária de novo processo licitatório, argumentam excesso de
atribuições e contingente humano insuficiente, e que o caso se trata
de falha formal, que não cansou qualquer lesão ao erário, sendo a
única alternativa disponível para que não ocorresse paralização de
serviços públicos essenciais por curto período, até a conclusão do
novo processo licitatório.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa, às fls. 1803/1804, mantém a irregularidade, contraargumentando, em suma:
[...]
Não procedem os argumentos da defesa, pois, permissa vênia,
a regra de que a compra de combustível não constitui prestação
de serviço, mas sim, fornecimento, resta pacificada na doutrina e
jurisprudência pátrias, conforme leciona Marçal Justem Filho:
Fornecimento de combustível é contrato que impõe à parte uma
obrigação de dar. Trata-se de modalidade de compra e não de um
serviço. Essa qualificação não se altera nem mesmo em face de
eventuais obrigações de fazer acessórias. Assim, por exemplo, pode
impor-se ao vendedor a obrigação de entregar a coisa em certo local
(compras “C/F”). O dever de entrega corresponde a um fazer. Isso
não transforma o fornecimento de combustível em uma prestação
de serviço. Nem surge uma obrigação “mista”. Define-se a natureza
da obrigação a partir da intenção fundamental das partes. É óbvio
que a Administração, ao contratar o fornecimento de combustível,
não pretende obter uma “prestação de serviços”, correspondente ao
transporte de combustível de um local para outro. Visa a aquisição
do domínio do combustível. A entrega desse combustível em certo
local é acessório. Do mesmo modo, uma pessoa qualquer que vai
a uma loja comercial para adquirir um fogão não pretende realizar
um contrato de transporte embora exija que o bem seja entregue
à sua residência. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 13ª ed. São Paulo, Dialética, 2009, p.123).
Vê-se, portanto, que não há qualquer amparo à tese da defesa de
que é possível a identificação da aquisição de combustíveis como
prestação de serviços contínuos.
Dentre as inúmeras atribuições da Secretaria Municipal de
Administração arguidas pela defesa, a mais importante certamente
era garantir o funcionamento da frota e o transporte de passageiros,
o que não seria possível sem combustíveis. No entanto, os gestores
foram negligentes e não providenciaram a licitação em tempo hábil.
O argumento de que prorrogar indevidamente o contrato era a única
alternativa à disposição da Administração importa em utilização de
sua desídia em benefício próprio.
A esse respeito, o mestre Hely Lopes Meirelles entende que se
caracteriza contrato de fornecimento como sendo: “o ajuste
administrativo pelo qual a Administração adquire coisas móveis
(materiais, produtos industrializados, gêneros alimentícios etc)
necessárias à realização de suas obras ou à manutenção de seus
serviços”.
Na mesma direção, a mestra Maria Luiza Machado Granziera afirma
que é vasto o campo de incidência dos contratos de fornecimento,
explicando que o fornecimento pode ser contínuo, quando a entrega
é periódica, consistindo-se em contratos de fornecimento de água,
material hospitalar e combustível têm essa natureza, pois possuem
a finalidade de suprir as necessidades diárias da Administração
Pública.
Pode haver o fornecimento parcelado, quando as entregas referemse a partes de um todo, além de existir o fornecimento único, que é
aquele que prevê a entrega total em uma só parcela.
Em razão destas conceituações e distinções, é de se questionar se
seria possível a interpretação extensiva do art. 57, inc. II da Lei nº
8.666/93 para os contratos de fornecimento.
Tal questionamento foi objeto de enfrentamento no Tribunal de
Contas do Distrito Federal, tendo se posicionado da seguinte
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maneira, nos termos da Decisão Normativa nº 03/99, ipsis litteris:
“Dispõe sobre a interpretação extensiva do disposto no inciso II do
artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, inciso XXVI, do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução/TCDF nº 38, de 30 de outubro
de 1990, e tendo em vista o decidido pelo Egrégio Plenário, na
Sessão realizada em 03 de dezembro de 1998, conforme consta
do Processo nº 4.942/95, e Considerando a inexistência de
melhores alternativas, como exaustivamente demonstrado nos
autos do Processo 4.942/95, que possibilitem à Administração
fazer uso do fornecimento contínuo de materiais; Considerando o
pressuposto de que a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, não
tem por objeto inviabilizar as aquisições de forma continuada de
materiais pela Administração, nem foi esta a intenção do legislador;
Considerando que, dependendo do produto pretendido, tornase conveniente, em razão dos custos fixos envolvidos no seu
fornecimento, um dimensionamento do prazo contratual com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração; Considerando a similaridade entre o
fornecimento contínuo e a prestação de serviços contínuos,
vez que a falta de ambos “paralisa ou retarda o trabalho,
de sorte a comprometer a correspondente função do órgão
ou entidade” (Decisão nº 5.252/96, de 25.06.96 – Processo
nº 4.986/95); Considerando a prerrogativa conferida a esta
Corte no art. 3º da Lei Complementar nº 01, de 09 de maio de
1994; Resolve baixar a seguinte DECISÃO NORMATIVA: a) é
admitida a interpretação extensiva do disposto no inciso II do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, às situações
caracterizadas como fornecimento contínuo, devidamente
fundamentadas pelo órgão ou entidade interessados, caso a
caso; b) esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.” –
grifei e negritei
Assim, o Tribunal de Contas do Distrito Federal entendeu ser possível
a aplicação da norma prevista no art. 57 da Lei nº 8.666/93, em
relação aos contratos de fornecimento contínuo, analisando-se caso
a caso.
A questão também foi enfrentada pelo Plenário do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de consulta
formulada pelo Desembargador Luiz Elias Tambara, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou consignado
positivamente quanto à possibilidade de prorrogação de contratos
de fornecimento, tendo o Tribunal aprovado por unanimidade o voto
do Ilustre Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, “ipsis litteris”:
[...]..    
.[...].............
De fato, tal como ocorre com a prestação de serviços de
caráter continuado, existem situações em que há contratos
de fornecimento que, do mesmo modo, possuem o caráter
de continuidade e de previsibilidade, vez que há um rol de
produtos cujo fornecimento se repete no tempo, ao longo
de um determinado período de vigência pactuado, e com
base em quantitativos previamente estimados pelo ente
contratante, sendo que a continuidade desse fornecimento revelase como requisito essencial para a manutenção de determinados
serviços públicos.
No tocante à questão orçamentária tratada pelo “caput” do artigo
57, da Lei de Licitações, não há óbice, pois, em se tratando de
fornecimento de produtos caracterizado pela continuidade e pela
previsibilidade, os recursos necessários já estarão reservados
em dotação orçamentária específica, previamente estabelecida
na Lei Orçamentária Anual, os quais serão utilizados, do mesmo
modo, tanto em uma contratação nova, quanto em uma eventual
prorrogação de prazo, já que não poderá haver uma interrupção
desse fornecimento.
Nesse particular, porém, há uma restrição, já que, ao contrário
do que tem ocorrido com determinados ajustes para prestação de
serviços, não poderá ser aceita contratação de fornecimento cujo
prazo inicial de vigência ultrapasse 12 (doze) meses, já que esse
período é o limite de vigência para o crédito orçamentário a que se
reporta a Lei de Regência.
Por outro lado, há determinadas condições para que essa
interpretação extensiva possa se aperfeiçoar.
Primeiramente, o maior risco da manutenção dessas sucessivas
prorrogações de prazo é que, ao serem pactuados determinados
preços unitários que passarão a sofrer reajustes sucessivos pelo
índice ajustado no contrato, pode ocorrer que a Administração, a
partir de um determinado período, passe a pagar valores muito
acima dos limites da razoabilidade, vez que essa aplicação sucessiva
do índice de reajuste poderá levar os valores inicialmente ajustados
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a preços muito distantes daqueles praticados pelo mercado.
Por tal motivo, deverá haver cláusulas contratuais, bem como
procedimentos implementados pela Administração, para que sejam
periodicamente verificados os preços praticados pelo mercado, a fim
de ser prontamente restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro
inicial da relação contratual em favor do Poder Público.
Sob outro aspecto, razão assiste à SDG quando afirma que o ajuste
deverá conter “penalidades suficientemente aptas a compelir
as empresas contratadas a buscar o integral cumprimento das
obrigações avençadas, a teor do que dispõem os artigos 86 a 88 da
Lei nº 8.666/93”.
Por fim, vale ser ressaltado que assim já foi decidido pela E. Primeira
Câmara, ao apreciar o caso abrigado no processo TC-002023/003/03.
– grifei e negritei
De igual modo, o Tribunal de Contas da União, ao proceder à
auditoria de natureza operacional, na Secretaria de Atenção à Saúde
do Ministério da Saúde – MS, na Ação de Atenção aos Pacientes
Portadores de Doenças Hematológicas, decidiu no acórdão nº
766/2010 “admitiu, em caráter excepcional, com base em
interpretação extensiva do disposto no inciso II do artigo 57
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que as contratações
para aquisição de fatores de coagulação sejam consideradas
como serviços de natureza contínua”, destacando-se os
seguintes trechos:
[...]
Tendo em vista que a compra dos fatores de coagulação
apresenta as mesmas necessidades em termos de regularidade
que os serviços de prestação continuada e que há sérios
riscos de abastecimento de medicamentos necessários para
a sobrevivência dos pacientes portadores de coagulopatias,
seria importante que esta Corte de Contas autorizasse a
SAS a considerar a compra de fatores de coagulação como
um serviço de prestação continuada, se valendo, portanto, da
exceção prevista no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Assim sendo, em face das razões expendidas, em razão da
possibilidade de afetação da continuidade da ação estatal,
porquanto o fornecimento de combustível se mostra necessário
para o funcionamento da Administração Pública local, divirjo da área
técnica e afasto apresente irregularidade.
2.1.7 Exigência de produto de fabricação nacional – restrição
ao caráter competitivo – art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº
8666/93.
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira, Secretário
Municipal de Administração, Conduta: responsável pelo pedido de
compras apresentando restrição ao informar que todos os materiais
deverão ser de primeira linha nacional, e pela homologação do
pregão presencial nº 209/2010; Leonardo Deptulski, Prefeito
Municipal, Conduta: Responsável pela delegação da competência de
homologação do resultado de processo licitatório – Decreto Municipal
nº 11.508/2006; Pedro de Alcântara Soares, Pregoeiro, Conduta:
responsável pela elaboração do edital com cláusula restritiva da
competitividade.
Trata-se do Pregão Presencial nº 209/2010, destinado à formalização
de registro de preço para fornecimento de pneus, câmaras de ar e
protetores de Câmaras de ar, que deu origem às Atas de Registro de
Preços nº 02, 03 e 04/2010.
Com base no anexo à solicitação do Secretário contendo “critérios
e observações” com a informação de que os materiais deveriam
ser de primeira linha e nacional, o pregoeiro elaborou o edital
constando, no anexo I – Termo de Referência, item 2, o subitem
2.3 – os pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras de
ar deverão ser de primeira linha, de fabricação nacional e
possuir no mínimo 03 (três) anos de garantia, excluindo, assim,
as empresas revendedoras de pneus de procedência estrangeira,
que poderiam participar do certame, se atendidas as especificações
técnicas exigidas.
Os responsáveis apresentaram, em conjunto, em suma, as seguintes
alegações quanto à irregularidade em comento:
[...]
- A exigência tem respaldo no artigo 15, inciso I, da Lei nº 8666/93,
que diz:
Art. 15 – As compras, sempre que possível, deverão:
I – atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade
de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando
for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e
garantias oferecidas;
- Optou pelos produtos fabricados no Brasil, em primeiro lugar,
devido à especificação dos fabricantes dos veículos constantes da
frota. Em segundo lugar, por terem garantia diferenciada, aliado
ao fato de possuírem assistência técnica abrangente em caso de
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eventual problema.
- Deve-se levar em conta que o produto de fabricação nacional
obedece a critérios específicos da norma brasileira (ABNT) para a
sua fabricação, diferente de outros países que sequer possuem um
órgão estruturado para avaliação de critérios de fabricação, e que
os pneus e câmaras de ar fabricados no Brasil são avaliados pelo
INMETRO.
- Discordam da alegação de limitação da competição, pois existem
pelo menos quatro grandes fabricantes no Brasil, com sede e fábrica
no País, dentre os quais: Michelin Brasil, Bridgestone do Brasil, Pirelli
Pneus e Goodyear do Brasil.
- A Lei nº 12.349/2010, de 15/12/10, alterou a Lei nº 8666/93,
passando o seu artigo 3º a ter a seguinte redação:
Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
[...]
§ 5º Nos processos de licitação previstos no caput, poderá
ser estabelecida margem de preferência para produtos
manufaturados e para serviços nacionais que atendam a
normas técnicas brasileiras.
§ 6º A margem de preferência de que trata o § 5º será
estabelecida com base em estudos revistos periodicamente,
em prazo não superior a 5 (cinco) anos, que levem em
consideração:
I – geração de emprego e renda;
II – efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e
municipais;
III- desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País;
IV- custo adicional dos produtos e serviços; e
V- em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.
§ 7º Para os produtos manufaturados e serviços nacionais
resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados
no País, poderá ser estabelecida margem de preferência adicional
àquela prevista no § 5º.
§ 8º As margens de preferência por produto, serviço, grupo de
produtos ou grupo de serviços, a que se referem os § 5º e 7º,
serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a
soma delas ultrapassar o montante de 25% (...) sobre o preço dos
produtos manufaturados e serviços estrangeiros.
Art. 6º - Para os fins desta lei, considera-se:
[...]
XVII – produtos manufaturados nacionais – produtos
manufaturados, produzidos no território nacional de acordo
com o processo produtivo básico ou com as regras de origem
estabelecidas pelo Poder Executivo Federal;
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa, às fls. 1810/1811, contra-argumenta, em suma:
[...]
- Não procedem os argumentos da defesa, pois a Lei nº 12.349/10
foi publicada em 15/12/10 e o edital de pesquisa de preços e o edital
do pregão datam de 23/7/10 e 06/8/10, respectivamente, e, mesmo
que assim não fosse, a própria lei exige regulamentação pelo Poder
Executivo Federal, e esta só foi editada através do Decreto nº
7.546/2011, de agosto/11.
- Conforme artigo publicado no site Consultor Jurídico, o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, no dia 02/02/2011,
nos autos do processo TC – 153/002/11, decidiu acolher pleito de
medida cautelar de uma microempresa que argumentou a ausência
do decreto regulamentador como obstáculo à inserção da preferência
nacional de 25% em um edital licitatório que tinha como objeto o
“registro de preços para aquisição de pneus com câmaras de ar e
protetores para veículos e máquinas da municipalidade”.
Como bem analisado pela subscritora da Instrução Técnica
Conclusiva, resta comprovada a inclusão no Edital de Pregão nº
209/2010, de cláusula restritiva da competitividade, não podendo
a defesa amparar-se no que dispõe o artigo 15, inciso I, da Lei nº
8666/93, que trata de padronização para efeito de assistência técnica,
manutenção e garantias, tampouco na Lei nº 12.349/2010, que só
foi publicada em dezembro de 2010, carente de regulamentação pelo
Poder Executivo Federal, ambas não se aplicando ao caso concreto.
Cabe, no entanto, ressalva quanto à responsabilidade do Pregoeiro e
do Prefeito, o primeiro não deve ser responsabilizado porque mesmo
tendo assinado o edital, não lhe compete a sua elaboração, e, as
regras do processo licitatório são de competência do órgão promotor
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da licitação, no caso, a Secretaria Municipal de Administração,
conforme preceitua o artigo 3º, incisos I, II, III e IV, da Lei nº
10.520/2002, transcrita:
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I – a autoridade competente justificará, a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências
de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato,
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
II – a definação do objeto deverá ser precisa, suficiente
e clara, vedadas as especificações que, por excessivas,
irrelevantes, ou desnecessárias, limitem a competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa
das definições referidas no inciso I deste artigo e os
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem
apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou
entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem
licitados; e
IV – a autoridade competente designará, dentre os servidores
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de
sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação
e a adjudicação de objeto do certame ao licitante vencedor.
– grifei e negritei
Em face do dispositivo legal transcrito, e tendo em vista que o
Secretário exerceu plenamente a sua competência estabelecendo as
regras do processo de pregão, entendo que não deve o pregoeiro ser
responsabilizado, por não ser de sua competência.
No que se refere ao Prefeito, entendo que também não deve ser
responsabilizado pelo simples fato de haver uma delegação de
competência por ato editado anteriormente ao seu mandato,
exercício de 2006, no sentido de o Secretário de Administração
promovesse a homologação do processo licitatório, sendo certo
que o ato praticado deve ser entendido como da competência da
autoridade delegada.
Em razão disso, acompanho, em parte, a área técnica e o
douto Parquet de Contas, e afasto a irregularidade, sob a
responsabilidade do Sr. Leonardo Deptulski, Prefeito Municipal,
e do Sr. Pedro Alcântara Soares, pregoeiro, e mantenho a
irregularidade sob a responsabilidade exclusiva do Sr. Fernando
Cesar Valverde Vieira, Secretário Municipal de Administração, cuja
conduta foi determinar que constasse do ato convocatório a cláusula
restritiva da competitividade e homologou todo o procedimento
levado a efeito nos autos em análise.
2.1.8 Terceirização de Atividades Previstas no Plano de
Cargos do Quadro de Pessoal do Município – Ausência de
Concurso Público – infringência ao princípio da eficiência –
art. 37, caput e inciso II, da CF/88. (Pregão Presencial nº
117/2010 – 7534/10) Contrato nº 187/10).
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira, Secretário Municipal
de Administração, Conduta: homologou a licitação; Leonardo
Deptulski, Prefeito Municipal, Conduta: responsável pela delegação
da competência de homologação – Decreto nº 11.508/2006;
Santina Benezoli Simonassi, Procuradora Municipal Geral, Conduta –
emissão de Parecer Jurídico
Entende o corpo técnico deste Tribunal que os serviços objeto
do contrato em questão deveriam ser executados pelos cinco
procuradores do Município, a quem compete a representação
e defesa em juízo ou fora dele, dos direitos e interesses
do Município, controlando a legalidade e constitucionalidade
dos atos e ações da administração municipal, avaliando e dando
redação final a projetos de leis, decretos, regulamentos, contratos
e pareceres sobre questões técnicas e jurídicas, instauração de
inquéritos administrativos, assessoria judicial e extrajudicial aos
órgãos municipais, e que, por estas razões, a contratação resulta
em infringência ao art. 37, caput, e inciso II, da CF/88, princípio da
eficiência e ausência de concurso público.
Os responsáveis, em conjunto, apresentam, às fls. 1664/1666, em
suma, as seguintes alegações:
[...]
- A contratação não caracteriza terceirização dos serviços
de competência da Procuradoria municipal, por se tratar,
especificamente, de recuperação de um crédito e não de cobrança
de dívida ativa, trata-se de serviços técnicos na área administrativa,
cujo êxito dependerá de demanda judicial.
- O crédito a ser recuperado refere-se a recolhimento de contribuição
previdenciária de titulares de cargo eletivo em decorrência da Lei nº
9506/97, posteriormente julgada inconstitucional pelo STF, e, ainda,
a revisão do pagamento de contribuições ao INSS, das dívidas
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existentes e dos parcelamentos efetuados pelo Município, visando
identificar créditos passíveis de recuperação e revisão dos débitos.
- A apuração de possíveis valores que se constituirão em crédito do
Município é uma tarefa complexa, tanto que a contratação prevê a
disponibilidade de profissionais da área contábil, de administração
e de formação jurídica, dependendo do conhecimento de cada um
desses profissionais.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, às fls. 1811/1820,
em análise das razões de defesa, contra-argumenta, em suma:
[...]
- É notório que as terceirizações são admitidas apenas para as
atividades-meio da Administração Pública. Dessa forma, toda e
qualquer terceirização que alcance uma atividade fim do órgão ou
entidade pública é considerada ilícita.
- São consideradas atividades-meio, de acordo com o Decreto
Federal nº 2271/97, a conservação, limpeza, segurança, vigilância
dos prédios e bens do ente público, transportes, informática,
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção
de prédios, equipamentos e instalações.
- A cobrança de dívida ativa é atividade permanente e se desenvolve
de maneira ininterrupta, devendo, portanto, ser executada por
procuradores do quadro permanente.
- Outro motivo relevante que inviabiliza a constituição e cobrança
de crédito tributário por particular é a regra do art. 198 do Código
Tributário Nacional – CTN que veda a divulgação, para quaisquer
fins, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de qualquer
informação obtida em razão de ofício sobre a situação econômica e
financeira do contribuinte, bem como sobre a natureza e o estado
de seus negócios.
- O Código de Processo Civil impede essa pretensão de terceirizar
a cobrança da dívida ativa, quando prescreve que a representação
em juízo, ativa e passiva, competirá aos procuradores (art. 12), e,
a terceirização violaria, também, o princípio da indelegabilidade do
serviço público essencial, regulado pelo art. 7º e parágrafos do CTN.
- Conclui-se, portanto, que a contratação de empresa para
assessoramento na constituição e cobrança de crédito tributário,
nos moldes realizados pela Prefeitura Municipal de Colatina, fere
diversos dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro. Isto posto,
tem-se por mantida a irregularidade.
Compulsando os autos, verifico do relatório e da documentação
comprobatória da suposta irregularidade, fls. 43/47 e 1035/1260,
que o objeto de contratação é a apuração de possível
crédito junto ao INSS, oriundo de recolhimento de contribuições
previdenciárias, com fundamento na Lei nº 9506/97, julgada
inconstitucional pelo STF, tendo sido tratada pela área técnica
como constituição e cobrança de créditos tributários – dívida
ativa, o que demonstra a inaplicabilidade das argumentações da
área técnica, motivo pelo qual deixo de imputar responsabilidade,
porquanto não se propiciou elementos para a defesa que se
posicionou em razão da irregularidade imputada.
De outra parte, entendo que, excepcionalmente, seja possível a
contratação de terceiros para realização de atividade fim, desde que
necessário a cobrir necessidade temporária.
O Excelso Pretório decidiu, nos autos da ADI nº 3.068, o seguinte,
verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
10.843/04. SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX, DA CB/88.
1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza contratações,
sem concurso público, desde que indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional
interesse público, quer para o desempenho das atividades
de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o
desempenho das atividades de caráter regular e permanente.
2. A inércia da Administração Pública não pode ser punida de modo
a causar dano ao interesse público, que deve prevalecer em risco da
continuidade da atividade estatal.
3. Ação direta julgada improcedente.
Interessante notar que o Relator originário, Ministro Marco Aurélio,
votou pela inconstitucionalidade da Lei n. 10.843/04, deixando
explícito em seu voto que “a lei pode realmente estabelecer casos de
contratação por prazo determinado, mas a legitimidade pressupõe,
como objeto, atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público”, o que não ocorre no caso da referida lei, haja vista
que a contratação está prevista relativamente ao pessoal técnico
imprescindível ao exercício de suas competências institucionais.
De se por em relevo que a regra é que o pessoal permanente não
deve ser objeto de substituição, entrementes, no caso em apreço, a
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contratação se deu de maneira excepcional e temporária, motivo pelo
qual divirjo da área técnica e afasto a presente irregularidade.
2.1.9 Inexistência de documentação que comprove a entrega
de instrumento convocatório - art. 21, § 2º, IV, § 3º, c/c art.
22, III, § 3º, da Lei nº 8666/93.
Responsáveis: Leonardo Deptulski, Prefeito Municipal, Conduta:
homologou e adjudicou o resultado da licitação (fls. 1378); Pedro de
Alcântara Soares, membro da Comissão Permanente de Licitação –
CPL, Conduta: responsável pela elaboração do edital e julgamento
da propostas; Giovanna Maria Serafini Gomes, membro da Comissão
de Licitação – CPC, assinou o edital e a Ata como presidente da CPL
– fls. 48 e 1374, conduta: responsável pela elaboração do edital e
julgamento das propostas; André Luiz Silva Cavancate, membro da
CPL, Conduta – responsável pela elaboração do edital e julgamento
das propostas, Convite nº 109/2010 – abertura 01/12/10; Objeto –
aquisição de materiais elétricos, valor: R$ 79.050,13, vencedora do
certame – comercial Mª das Graças Ltda – ME.
Relata a equipe de auditoria, fls. 49, que não foi encontrado no
processo licitatório a comprovação da entrega do convite aos
participantes do certame nem publicação do aviso de abertura do
referido processo, a fim de dar publicidade aos demais interessados,
o que impossibilitou a aferição do cumprimento do prazo mínimo
para recebimento das propostas previsto no art. 21, § 2º, IV e § 3º,
da Lei nº 8666/93.
Os responsáveis, em conjunto, argumentam, às fls. 1666/1667,
que, por equivoco, tais comprovantes não foram juntados nos autos,
mas que foram localizados pela CPL, cujas cópias seguem anexas,
fls. 1732/1734.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, ao analisar as razões
de defesa, às fls. 1824/1825, concluiu pela sua procedência e opinou
pelo afastamento da irregularidade.
Ante a documentação juntada, às fls. 1732/1734, entendo que
a análise procedida pela área técnica é suficiente, dispensando
quaisquer acréscimos, razão pela qual acompanho a área técnica e
afasto a presente irregularidade.
2.1.10 Ausência de índice oficial para reajustamento dos
preços – art. 55, inc. III, da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Fernando Cezar Valverde Vieira, Secretário Municipal
de Administração, Conduta: homologou a licitação; Leonardo
Deptulski, Prefeito Municipal, Conduta: responsável pela delegação
da competência de homologação, Decreto 11.508/2006 - assinou os
contratos; Pedro de Alcântara Soares – Pregoeiro/Apoio, Conduta:
responsável pela elaboração do edital; Giovanna Maria Serafini
Gomes, Pregoeira/Apoio, conduta: Responsável pela elaboração
do edital; Santina Benezoli Simonassi, Procuradora Municipal
Geral, Conduta: emissão de Parecer Jurídico; Pregão Presencial nº
85/2010, Processo nº 3797/10, Objeto – Contratação de locação de
veículos; Contratos nº 120/10 e 121/10, de 20/04/2010, Vigência:
12 meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, limitados a
48 meses – art. 57, IV, da Lei nº 8666/93.
Relata a equipe de auditoria, às fls. 51/54, que não identificou
nos contratos em tela indicação do índice de reajuste caso fossem
prorrogados, incorrendo a Administração em possível infringência
ao art. 55, inciso III, da Lei nº 8666/93, sendo o fato resultante do
edital elaborado sem previsão nesse sentido.
Os responsáveis apresentaram, em conjunto, às fls. 1667/1670, em
suma, as seguintes alegações:
[...]
- É cediço que a exigência contida no art. 40, XI c/c art. 55, III,
da Lei de Licitações, no que diz respeito ao critério de reajuste de
preço, foi inserida pelo legislador em época cuja inflação, no Brasil,
além de atingir índices elevados, era verificada diariamente.
- Com o advento da Lei nº 8.880/94, que dispõe sobre a estabilização
monetária e faz parte do conjunto de normas reguladoras do Plano
Real, os reajustes de preços passaram a ser anuais, ficando vedada
qualquer revisão ou reajustamento em prazo inferior a 12 meses,
salvo autorização legal expressa;
- Cita, transcrevendo, o entendimento do renomado Marçal Justen
Filho, que assim expressa:
O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da
contratação não deriva de cláusula contratual nem da previsão no
ato convocatório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de
previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais todos
os dispositivos legais e regulamentares que pretendem condicionar a
concessão de reajuste de preços, recomposição de preços, correção
monetária a uma previsão no ato convocatório ou no contrato.
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 8ª ed.
SP. Dialética, p. 558).
- Cita, transcrevendo, ainda, fragmento do Parecer Consulta
emitido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, concluindo pela
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possibilidade de reajuste de preços mesmo sem previsão editalícia
ou contratual, obedecendo-se, contudo, o transcurso de 12 meses
da data de apresentação da proposta.
- Afirma que os contratos não foram prorrogados em 2010, pois têm
vigência até julho e setembro 2011, e que a Comissão de Licitação
foi orientada a inserir nos próximos editais, cláusulas de reajuste,
com a indicação do índice aplicável sempre que houver possibilidade
da contratação se estender por mais de 12 meses.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa, às fls. 1825/1831, contra-argumenta, em suma, que:
[...]
- Inicialmente, registra-se que procede a tese da defesa de que a
ausência de cláusula de reajuste no contrato não é capaz de nulificar
o certame, e que o reajuste deve ocorrer mesmo que não haja
previsão editalícia ou contratual.
- Cita a lição do renomado Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo
o qual, as cláusulas de reajuste de preço pretendem acautelar os
riscos derivados das altas que, nos tempos atuais assumem caráter
de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste, o propósito de
garantir com previdência a equação econômico-financeira, à medida
que se renega a imutabilidade de um valor fixo e se acolhe, como
um dado interno à própria avença, a atualização do preço. (Curso de
Direito Administrativo. 12ª ed. S.P Malheiros, p.571);
- Afirma isto, justamente porque o reajustamento não é uma
faculdade, mas uma imposição legal, deve ser indicado expressamente
no texto, ou seja, o fato de que o reajuste é inevitável é motivo para
que a Administração obrigatoriamente faça sua previsão em seus
contratos, e não motivo suficiente para isentá-la de cumprir o inciso
III, do art. 55, da Lei 8666/93.
- Registra-se, contudo, que a contratação em tela não foi prorrogada.
- Dessa forma, sugere-se seja determinado ao atual gestor,
que adote as providências necessárias ao exato cumprimento do
art. 55, III, da Lei nº 8666/93 nos contratos celebrados, fixando
expressamente o índice de reajuste contratual a ser adotado no
referido instrumento.
A Lei nº 8666/93, em seu art. 40, inciso XI, estabelece que é
obrigatória a inclusão no edital de licitação, do critério de reajuste,
que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, e, o art.
55, inciso III, da mesma lei, estabelece que é cláusula necessária
em todo contrato, que estabeleça os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços.
O fato de não constar essas cláusulas no edital e no contrato, não
afeta o direito do contratado ao reajuste ou atualização do preço
inicialmente pactuado, como bem leciona o renomado o mestre
Marçal Justen Filho, exigindo-se, contudo, que somente após 12
meses poderá haver majoração do valor objeto de contratação, e,
por outro lado, dá ao contratado o direito de somente prorrogar o
contrato mediante novo preço por ele exigido, incorrendo na mesma
situação relativa ao administrado público.
Assim sendo, e considerando que os contratos em tela tiveram
vigência expirada em 2013, não se admitindo mais alterações via
aditamento, entendo que procedem as sugestões de determinação à
Administração atual para saneamento do feito, em casos análogos,
motivo pelo qual acompanhando a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e afasto a presente irregularidade.
2.1.11 Ausência de exclusividade na contratação de show
artístico – Art. 25, inc. III, da Lei nº 8666/93.
Responsáveis: Leonardo Deptulski, Prefeito Municipal, Conduta:
ratificou o parecer exarado pela Procuradoria Municipal e autorizou
a contratação direta, Santina Benezoli Simonassi, Procuradora
Municipal Geral, Conduta: emitiu parecer favorável à contratação
por inexigibilidade; Processo nº 13981/2010, Contrato nº
246/2010, Contratado – Sunshine S.P Prod. de Eventos e locação de
equipamentos Ltda, Objeto – apresentação do Cantor Sérgio Reis no
dia 20/08/10, na 89ª Festa de Emancipação de Colatina.
Verifico, às fls. 1485, que o cantor Sérgio Reis, representante da
sua própria empresa – Sérgio Reis Produções e Promoções Artísticas
Ltda, assinou documento com firma reconhecida em cartório,
através do qual nomeia e constitui a empresa Sunshine sua bastante
procuradora, a quem confere poderes para tratar de assuntos ligados
à carreira artística do outorgante, em caráter de exclusividade,
podendo firmar compromissos, acordos e contratos de apresentação
artística, receber e dar quitação, tendo tal procuração validade de
um ano (data de 06/07/10).
Note-se que tal documento difere das costumeiras cartas de
exclusividade destinadas ao local e ao dia da realização do show,
pois o cantor Sérgio Reis não tem empresário exclusivo que
o represente, podendo, portanto, constituir procuradores para
atuarem em seu nome, regionalmente, com exclusividade em cada
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região, sendo que estes procuradores podem contratar por sua
conta e risco.
O artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, reza que é inexigível a
licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial
para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo.
A contratação direta, portanto, pode ser efetuada com o próprio
artista ou com o seu bastante procurador, que difere de empresário
exclusivo e de representante exclusivo para local e data exclusivos.
No tocante à questionada validade da Procuração, de apenas um
ano, não a invalida para o fim a que se destina, e, certamente,
assim o fez o artista, por questão de cautela quanto ao prazo da
representação.
O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 96/2008 – Plenário,
assim decidiu:
9.5 – determinar ao Ministério do Turismo que, em seus manuais
de prestação de contas de convênios e nos termos dessas avenças,
informe que:
9.5.1. Quando da contratação de artistas consagrados,
enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III
do art. 25 da Lei nº 8.666/93, por meio de intermediários ou
representantes:
9.5.1.1. Deve ser apresentada cópia do contrato de
exclusividade dos artistas com o empresário contratado,
registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de
exclusividade difere da autorização que confere exclusividade
apenas para os dias correspondentes à apresentação dos
artistas e que é restrita à localidade do evento. - grife e
negritei
Como se vê da análise do documento de fls. 1485, não trata o mesmo
de contrato com empresário ou representante exclusivo, mas de
procuração que outorga poderes ao representante da empresa para
assinar o contrato em nome do artista e receber e dar quitação.
Pelo exposto, em face das razões expendidas, divirjo da área técnica
e do douto Parquet de Contas e afasto a presente irregularidade.
2.1.12 Ausência de justificativa do preço – art. 26, parágrafo
único, inciso III, da Lei nº 8666/93.
Responsáveis: Leonardo Deptulski, Prefeito Municipal, Conduta:
ratificou o parecer exarado pela Procuradoria Municipal e autorizou
a contratação direta; Santina Benezoli Simonassi – Procuradora
Municipal Geral, Conduta: emitiu parecer favorável à contratação
por inexigibilidade.
Verifico dos autos que a equipe de auditoria refutou a justificativa
do preço – publicação de ratificação de inexibilidade no DOE de
20/06/2008, no valor de R$ 60.000,00 para o mesmo cantor, por
ser única.
Contudo, os responsáveis juntaram, em sua defesa, publicação do
resumo do contrato 122/11, da Prefeitura de Marechal Floriano, no
valor de R$ 75.000,00 e publicação no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais, no valor de R$ 60.000,00, Processo nº 018/2011,
tendo a subscritora da Instrução Técnica Conclusiva acatado a
defesa e opinam pelo afastamento da irregularidade, por estar
o preço praticado comprovadamente compatível com o de mercado,
no que a acompanho e afasto a presente irregularidade.
Por todo o exposto, acompanhando, em parte, a área técnica e o
douto Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Plenário deste egrégio Tribunal de Contas, assim delibere:
a) Sejam afastadas as irregularidades referentes aos itens 2.1.1,
2.1.2, relativamente ao Sr. Leonardo Deptulski, as irregularidades
referente aos itens 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, relativamente ao Sr.
Leonardo Deptulski - Prefeito Municipal e ao Sr. Pedro Alcântara
Soares - Pregoeiro, e itens 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12,
acerca dos demais gestores;
b) Sejam mantidas as irregularidades, porém, mitigadas relativas
aos itens 2.1.4 e 2.1.5;
c) Sejam mantidas as irregularidades referente ao item 2.1.2,
relativamente ao Sr. Juarez Fadini – Secretário Municipal de
Finanças e ao Sr. Euzébio Gonçalves Pimenta – Presidente do C.T.E
Colatina Futebol Clube, e a irregularidade referente ao item 2.1.7,
relativamente ao Sr. Fernando Cesar Valverde Vieira - Secretário
Municipal de Administração;
d) Sejam considerados REGULARES os atos de gestão praticados
pelos seguintes agentes responsáveis, dando-lhes a devida quitação:
1) Marilene Ribeiro Cardoso – Presidente da Associação
Comunitária Jeriel;
2) Sérgio Farias Vasconcelos – Coordenador de Prestação de
Contas;
3) Giovana Maria Serafini Gomes – Pregoeira/Apoio;
4) André Luiz Silva Cavalcante – Membro de CPL.
e) Sejam considerados REGULARES COM RESSALVA os atos de
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gestão praticados pelos seguintes agentes responsáveis, dando-lhes
a devida quitação:
1) Leonardo Deptulski – Prefeito Municipal.
2) Pedro de Alcântara Soares – Pregoeiro/Apoio.
3) Santina Benezoli Simonassi – Procuradora Jurídica.
f) Sejam expedidas DETERMINAÇÕES ao atual gestor, no sentido
de que:
1) Promova a elaboração de orçamentos prévios, justificando o
preço-base da licitação (Item 2.1.4);
2) Evite a ocorrência de restrição ao princípio da competitividade,
com vistas à aplicação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade acerca das exigências de habilitação – art. 3º, § 1º, I,
da Lei nº 8666/93 (Item 2.1.5);
VOTO, ainda, no sentido de que sejam considerados IRREGULARES
os atos de gestão praticados pelos senhores Juarez Fadini –
Secretário Municipal de Finanças e Euzébio Gonçalves Pimenta
– Presidente do C.T.E Colatina Futebol Clube, referente ao Item
2.1.2, e, do Sr. Fernando Cesar Valverde Vieira – Secretário
Municipal de Administração, relativamente ao item 2.1.7, aplicandolhes, individualmente, multa pecuniária no valor de 1.000 VRTE’s,
em razão das irregularidades mantidas, conforme razões antes
expendidas.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, encaminhem-se os
autos ao Parquet de Contas para acompanhamento do decidido.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1282/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e quatro de
junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Julgar regulares os atos de gestão praticados pelos agentes
Marilene Ribeiro, Sérgio Farias Vasconcelos, Giovana Maria Serafini
Gomes e André Luiz Silva Cavalcante, dando-lhes a devida quitação;
2. Julgar regulares com ressalvas os atos de gestão praticados
pelos agentes Leonardo Deptulski, Pedro de Alcântara Soares e
Santina Benezoli Simonassi, dando-lhes a devida quitação;
3. Determinar ao atual gestor que:
a) Promova a elaboração de orçamentos prévios, justificando o
preço-base da licitação;
b) Evite a ocorrência de restrição ao princípio da competitividade,
com vistas à aplicação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade acerca das exigências de habilitação, conforme art.
3°, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93;
4. Julgar irregulares os atos de gestão praticados pelos Srs. Juarez
Fadini e Euzébio Gonçalves Pimenta, referente ao item 2.1.2, e
pelo Sr. Fernando Cesar Valverde Vieira, referente ao item 2.1.7,
aplicando-lhes, individualmente, multa pecuniária no valor de 1000
VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro, e comprovado
o recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias,
a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454,
inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal.
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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11) - ACÓRDÃO TC-544/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2976/2013 (APENSOS: TC-3683/2012, TC6421/2012 E TC-2002/2013)
JURISDICIONADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - PEDRO VALLS FEU ROSA
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - 2) EXTINGUIR
PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM RELAÇÃO AOS
SRS. SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS, CLÁUDIO NEY PAULINO
LOUREIRO E FÁBIO MIGUEL - 3) DETERMINAÇÃO - 4)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de
2012, de responsabilidade do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa,
Presidente, sendo responsáveis pela Prestação de Contas Anual,
os componentes da Comissão designada, senhores Fábio Miguel,
Cláudio Ney Paulino Loureiro e Soneide de Almeida Santos.
Foram as Contas encaminhadas a este Tribunal, tempestivamente,
em 01/04/2013 (2ª feira), sendo analisadas pela 9ª Secretaria de
Controle Externo, que emitiu o Relatório Técnico - Contábil – RTC nº
208/2013 (fls.826/861) e a Instrução Técnica Inicial nº 939/2013
(fls.868/881), sugerindo a Citação do Responsável, bem como dos
componentes da Comissão de Prestação de Contas Anual, para
manifestação sobre as inconsistências elencadas sob os números
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 (fls.80/81).
Assim, efetivamente, foram os responsáveis regularmente citados,
conforme Decisão Monocrática nº 1050/2013 e Termos de Citação
nº 2435,2436, 2437 e 2438/2013 (fls. 883/887), e, em resposta,
trouxeram aos autos, tempestivamente, a documentação de fls.
885/1138, a qual foi analisada pela 9ª Secretaria de Controle Externo,
que emitiu a Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 81/2014 (fls.
1142/1161), concluindo pela REGULARIDADE das Contas.
Ato contínuo, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, na forma regimental, que
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 4075/2014,
acostada às fls. 1163/1182, opinou no sentido de que sejam as
contas julgadas REGULARES, dando-se quitação ao responsável,
pela extinção do processo sem resolução de mérito em relação
à Comissão de Prestação de Contas Anual, bem como pela
determinação ao atual Gestor para que, em caso de cancelamento
de Restos a Pagar, encaminhe a este Tribunal os atos que motivaram
o cancelamento.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer PPJC
nº 2270/2014, acostada às fls. 1185/1186, da lavra do Procurador
Designado, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância
com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas, opinaram pela regularidade das Contas,
com quitação ao agente responsável, conforme consta da Instrução
Técnica Conclusiva nº 4075/2014 (fls. 1163/1182), bem como do
Parecer PPJC nº 2270/2014 (fls. 1185/1186), tendo o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC assim se manifestado,
verbis:
[...]
Destarte, tem-se que o Contador, bem como qualquer um que não
pratique atos de gestão, é parte ilegítima em processo de prestação
de contas anual.
Diante de todo o exposto, opina-se pela extinção do processo
sem resolução do mérito em relação Sra. Soneide de Almeida
Santos, Contadora e Coordenadora da Equipe de Elaboração da PCA,
e Srs. Cláudio Ney Paulino Loureiro e Fabio Miguel, Membros da
Equipe de Elaboração da PCA, por ilegitimidade da parte, com fulcro
nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do Código de Processo
Civil.
2. OUTROS PROCESSOS
Conforme se verifica às fls. 865, foi realizada, no exercício de
2012, fiscalização no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, contudo o processo, TC nº 3221/2013, encontra-se
tramitando em separado ao presente caderno processual.
Encontram-se em apenso, processos relacionados à gestão fiscal do
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poder Judiciário, no exercício de 2012, tombados sob os números:
TC 3683/2012; TC 6421/2012; TC 2002/2013, Contudo, consoante
análise em sede de Prestação de Contas Anual, estes indicativos
não repercutiram nos percentuais e limites estipulados na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
– Presidente do Tribunal, no exercício 2012, frente ao Colendo
Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, a Instrução Contábil
Conclusiva ICC 81/2014 conclui pela regularidade das contas quanto
aos demonstrativos contábeis encaminhados.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por:
3.2.1 julgar REGULARES as contas senhor Desembargador
Pedro Valls Feu Rosa – Presidente do Tribunal, frente ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, exercício
de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85
do mesmo diploma legal.
3.2.2. extinguir o processo sem resolução do mérito
em relação à Sra. Soneide de Almeida Santos, Contadora e
Coordenadora da Equipe de Elaboração da PCA, e Srs. Cláudio Ney
Paulino Loureiro e Fabio Miguel, Membros da Equipe de Elaboração
da PCA, por ilegitimidade da parte, com fulcro nos artigos 70 da LC
nº. 621/12 e 267, VI, do Código de Processo Civil.
3.2.3. Recomendar, com fulcro no inciso XXXVI do artigo 1º da LC
621/2012, ao atual Presidente do Tribunal de Justiça que, caso haja
cancelamento de restos a pagar, encaminhe os atos que motivaram
seu cancelamento.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou
a área técnica, na integra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012, estabelece o seguinte,
litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a
exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade,
a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão
do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação
ao responsável.
Desse modo, verifico da documentação, constante dos autos, que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, verifico que não houve
inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica,
tal qual externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, também, quanto aos aspectos patrimoniais, que não
foram verificadas irregularidades, motivo pelo qual, correto o
posicionamento técnico e do representante do Parquet, que, no
mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas anual.
Acerca dos atos de gestão estes foram objeto de auditoria no
exercício, como informado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC, à folha 1180, da sobredita Instrução
Técnica Conclusiva, os quais estão sendo tratados no Processo TC
nº 3221/2013, em trâmite neste Tribunal, entendo, assim, que as
Contas em apreço encontram-se em condições de serem julgadas
regulares.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no
dispositivo legal supracitado, em consonância com a área técnica
e com o Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que este Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
1) Seja julgada REGULAR a Prestação de Contas Anual, relativa
ao exercício de 2012, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, de responsabilidade do Desembargador Dr. Pedro Valls Feu
Rosa, então Presidente, dando-lhe a devida quitação;
2) Seja extinto o processo sem resolução de mérito, em relação
aos componentes da Comissão de Prestação de Contas Anual,
senhores Fábio Miguel, Cláudio Ney Paulino Loureiro e Soneide de
Almeida Santos, na forma indicada pela área técnica;
3- Seja expedida determinação ao atual Presidente do Tribunal
de Justiça no sentido de que ordene, em caso de cancelamento
de restos a pagar, nos próximos exercícios, o encaminhamento
junto à Prestação de Contas Anual, dos atos que motivaram tais
cancelamentos.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
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devidas, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2976/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois de
julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa,
dando-lhe a devida quitação;
2. Extinguir o processo sem resolução do mérito em relação
aos Senhores Fábio Miguel, Cláudio Ney Paulino Loureiro e Soneide
de Almeida Santos, membros da Comissão de Prestação de Contas
Anual, na forma indicada pela Área Técnica;
3. Determinar ao atual Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo que, em caso de cancelamento de restos a pagar
nos próximos exercícios, encaminhe junto à Prestação de Contas
Anual, os atos que motivaram tais cancelamentos;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 22 de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA PUBLICAÇÃO
ANTERIOR
ACÓRDÃO TC-326/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1687/2011
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CÂMARA
MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - EXERCÍCIO DE 2010 - 1)
CONTAS IRREGULARES - 2) MULTA - RESSARCIMENTO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Afonso Cláudio, referente ao exercício financeiro de
2010, sob a responsabilidade do Senhor Nilton Luciano de
Oliveira, Presidente da Câmara.
A 6ª Controladoria Técnica, através do Relatório Técnico Contábil
nº 248/2011 de fls. 165/173 aponta inconsistências. Através da
Instrução Técnica Inicial 909//2011 (fl. 196), diante ao que foi
apontado, sugeriu a citação do Sr. Nilton Luciano de Oliveira
para apresentar as justificativas necessárias pertinentes às supostas
irregularidades levantadas na análise contábil.
Conforme o Termo de Citação Nº 1239/2011 (fl. 203), o
responsável foi devidamente citado, comparecendo com seus
esclarecimentos e demais documentação, os quais foram acostados
às fls. 208/215 dos autos.
Instada a se manifestar a 6ª SCE em Instrução Técnica Contábil
nº 371/12 (fls. 153/16), conclui pela irregularidade das contas e
pugna pelo ressarcimento no valor correspondente a 4.047,75
VRTE em razão de pagamento de valor diferenciado além do limite
constitucional ao Presidente da Câmara.
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Encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC, que por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC
234/2013, fls.167/179, manifestou-se nos seguintes termos:
4 Conclusão:
4.1 Consta do Relatório Técnico Contábil RTC 248/2011
(fls.165/194) e da Instrução Contábil Conclusiva ICC 371/2011
(fls.153/165) o atendimento aos limites constitucionais e legais
com despesas de pessoal, com subsídios de vereadores e despesa
total com o poder legislativo, e no encaminhamento dos relatórios
de gestão fiscal, contudo, registra irregularidade no pagamento do
subsídio do Presidente da Câmara Municipal por extrapolação do
limite constitucional:
2.2.1.2. Gasto Individual com Subsídios de Vereadores
Base Legal: art. 29, inciso VI, alínea b da CRF/88.
4.2 Sendo assim opina-se para que sejam consideradas
IRREGULARES as contas do senhor Nilton Luciano de Oliveira
– Presidente da Câmara, frente à Câmara Municipal de Afonso
Cláudio, relativas ao exercício de 2010, nos termos dos art. 84,
Inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012.
4.3 Em virtude do julgamento pugna-se por que seja condenado
ao RESSARCIMENTO em valor equivalente a 4.047,75 VRTE,
o senhor Nilton Luciano de Oliveira, na qualidade de agente
responsável pela Câmara Municipal de Vereadores nos meses de
junho a dezembro do exercício de 2010.
4.4 Pela condenação do responsável, opina-se, ainda, pela imposição
de MULTA, conforme determina o artigo 62, da Lei Complementar
32/1993”.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer PPJC
1088/2013, fl. 183, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, manifesta-se de acordo com a proposição do NEC,
pugnando pela IRREGULARIDADE das contas da Câmara Municipal
de Afonso Cláudio, referente ao exercício de 2010, impondo-lhe
multa e ressarcimento.
É o relatório.
VOTO
TC – 1687/2011
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Afonso Cláudio, referente ao exercício de 2010, sob
a responsabilidade do Sr. Nilton Luciano de Oliveira, Presidente
da Câmara no referido período.
A documentação relativa ao envio das contas foi protocolizada
nesta Corte de Contas em 29/03/2011, portanto, dentro do
prazo regimental, bem como está composta pelas Demonstrações
Contábeis e demais documentos exigidos pela legislação vigente.
Compulsando os autos, observo que a única irregularidade que
remanesceu nestes autos após a citação decorre de pagamento de
valor diferenciado ao Presidente da Câmara acima do limite
constitucional.
A unidade técnica ao analisar as contas da Câmara de Afonso Cláudio
no exercício de 2010, observou que o gasto individual com subsídio
de vereador não poderia ultrapassar de R$ 3.715,20, conforme
descrito na Tabela constante à fl. 169, amparado na Lei 1.784/08.
Apurou-se, ainda, que o vereador em exercício do cargo de
Presidente percebia valor diferenciado conforme o artigo 2º da Lei
municipal mencionada, perfazendo um total de R$ 4.829,50.
Esclareceu a equipe técnica que este Tribunal de Contas, mediante
a Instrução Normativa nº 003/2008 firmou o entendimento que a
verba paga a título de exercício do Cargo de Presidente da Câmara
possuía natureza indenizatória.
Posteriormente, o Tribunal alterando seu entendimento, revogou
a Instrução Normativa nº 003/2008 por meio da Instrução
Normativa nº 026 de maio de 2010 estabelecendo em seu
artigo 3º que: “Para o Presidente da Câmara Municipal poderá ser
fixado subsídio diferenciado, em razão do exercício das funções
representativas e administrativas, observado, contudo, os limites
constitucionais e legais”.
Nesse compasso, mudando-se o entendimento da natureza quanto
ao pagamento da verba paga a título de exercício da Presidência da
Câmara, entende a equipe técnica e corpo ministerial que os valores
recebidos após a vigência da Instrução Normativa nº 026/2010
foram pagos indevidamente, passíveis de ressarcimento.
De fato, no caso concreto temos que o pagamento referente aos
meses de janeiro a maio de 2010 estava em consonância com o
posicionamento anterior desta Corte de Contas, que observando o
princípio da segurança jurídica tenho como legítimo.
Contudo, os pagamentos efetuados nos meses de junho a outubro
de 2010 não mais encontram guarida na Instrução Normativa nº
003/2008, motivo pelo qual considero tais pagamentos como
irregulares, sendo passível de ressarcimento.
Ante a todo exposto, acompanhando na íntegra a manifestação
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técnica e ministerial VOTO no sentido que de seja julgada
IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Afonso Cláudio, relativa ao exercício financeiro de
2010, sob a responsabilidade do Sr. Nilton Luciano de Oliveira, nos
termos do art. 84, inc. III, “e”, da Lei Complementar nº 621/2012,
aplicando-lhe a multa no montante correspondente a 500 VRTE
nos termos da Lei Complementar nº 32/93 vigente na época dos
fatos e ressarcimento ao erário no valor de R$ 7.800,10 (sete mil,
oitocentos reais e dez centavos) correspondente a 4.047,75 VRTE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1687/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete do
mês de maio de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Afonso Cláudio, relativa ao exercício de 2010, sob a
responsabilidade do Sr. Nilton Luciano de Oliveira, nos termos do
artigo 84, inciso III, “e”, da Lei Complementar nº 621/2012;
Aplicar ao responsável multa no valor correspondente a 500 VRTE,
e imputar-lhe ressarcimento ao erário no valor de 4.047,75 VRTE,
devendo essas quantias serem recolhidas ao Tesouro, e comprovado
o recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias,
a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454,
inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ATOS DO PLENÁRIO
PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER/CONSULTA TC-005/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5807/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ASSUNTO - CONSULTA
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO - TETO REMUNERATÓRIO
- LIMITE ACIMA DO PERMITIDO PELA CONSTITUIÇÃO POSSIBILIDADE DE REDUZIR O PAGAMENTO ATÉ O LIMITE
CONSTITUCIONAL, QUE NOS MUNICÍPIOS, É O SUBSÍDIO
DOS PREFEITOS MUNICIPAIS - EXCLUÍDAS AS PARCELAS
INDENIZATÓRIAS E ABONO DE PERMANÊNCIA.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5807/2013,
em que o Prefeito Municipal de Brejetuba, Sr. João do Carmo Dias,
formula consulta a este Tribunal, nos seguintes termos:
[...]
1 – Se é admissível e legal que o profissional médico possua
remuneração composta de recursos repassados pelo Governo
Federal e com recursos do Município, superior ao teto/subsídio do
chefe do executivo?
2 – Considerando o princípio da irredutibilidade de vencimentos e
considerando ainda que a remuneração trata-se de verba alimentícia,
pode o Executivo deixar de pagar remuneração a servidor público,
caso ultrapasse o valor do teto do funcionalismo?
3 – Servidor Médico que possui dois vínculos empregatícios com
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o mesmo ente público, computa-se para efeitos de teto ambos os
contratos ou não?
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo
Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei
Complementar Estadual nº 621/12.
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia três de junho de dois mil
e quatorze, à unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva, preliminarmente, conhecer
da consulta quanto ao item 2, para, no mérito, respondê-la nos
termos da Orientação Técnica em Consulta nº 065/2013, da 8ª
Secretaria de Controle Externo, firmada pela Auditora de Controle
Externo, Sra. Maria Clara Seabra de Mello Costa, abaixo transcritos:
Orientação Técnica em Consulta OTC 065/2013:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de consulta formulada pelo Sr. João do
Carmo Dias, Prefeito Municipal de Brejetuba, no sentido de serem
respondidas as seguintes indagações:
1 – Se é admissível e legal que o profissional médico possua
remuneração composta de recursos repassados pelo Governo
Federal e com recursos do Município, superior ao teto/subsídio do
chefe do executivo?
2 – Considerando o princípio da irredutibilidade de vencimentos e
considerando ainda que a remuneração trata-se de verba alimentícia,
pode o Executivo deixa de pagar remuneração a servidor público,
caso ultrapasse o valor do teto do funcionalismo?
3 – Servidor Médico que possui dois vínculos empregatícios com
o mesmo ente público, computa-se para efeitos de teto ambos os
contratos ou não?
É o relatório.
II REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Antes de adentrar ao mérito da questão, é mister apreciar se estão
presentes os requisitos de admissibilidade. Com efeito, encontrase o seguinte no art. 122 da Lei Complementar n. 621/2012 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo LOTCEES):
Art. 122 [...]
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou
jurídica da autoridade consulente.
[...]
No tocante ao requisito constante no art. 122, § 1º, I, verifica-se
que a definição de autoridade competente encontra suas balizas nos
incisos I a VII, do caput do referido dispositivo:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas
suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares
concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem
formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia
Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa
estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário
pertença ao Estado ou aos Municípios. [grifo nosso]
[...]
De fato, sendo o consulente Prefeito Municipal de Brejetuba e
estando devidamente qualificado nos autos, donde consta seu nome
legível e assinatura, encontra-se atendido o primeiro requisito.
Quanto à matéria suscitada pelo consulente, entende-se que há
pertinência com a atuação deste Tribunal (art. 122, § 1º, II), posto
tratar-se de questionamento acerca de remuneração de servidores.
Ademais, o tema em debate tem relevância jurídica, pois trata de
teto remuneratório dos servidores, matéria esta de tratamento
constitucional e cuja interpretação está forçosamente vinculada ao
princípio da moralidade na Administração Pública. Resta atendido,
destarte, o disposto no art. 122, § 2º, da referida lei, que assim
estabelece:
Art. 122 [...]
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da consulta
dependerá da relevância jurídica, econômica, social ou da
repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com
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conteúdo que possa ter reflexos sobre a administração direta e
indireta do Estado ou dos Municípios. [grifo]
Constata-se, outrossim, que há indicação precisa da dúvida (art.
122, § 1º, III) e que tal foi formulada em tese, não se referindo
apenas a caso concreto (art. 122, § 1º, IV), conforme se depreende
da leitura do Relatório.
Nesse caminho, embora não tenham sido indicados os dispositivos
legais sobre os quais pairam dúvidas, é possível perceber que os
questionamentos referem-se ao art. 37, XI e XV da Constituição
Federal, restando atendida a exigência do art. 122, caput, do
diploma legal em questão.
Entretanto, no que concerne à exigência do art. 122, § 1º, V da
LOTCEES – que a consulta esteja instruída com parecer do órgão
de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente –
constata-se que, dos três questionamentos formulados, apenas um
foi abordado pelo parecer juntado aos autos.
O parecer jurídico acostado pelo consulente apenas se manifesta
sobre a segunda indagação da presente consulta, passando ao largo
das demais dúvidas dirigidas a esta Corte.
Isto posto, reconhecendo que estão presentes os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 122 da LC n. 621/2012, sugerese o conhecimento da presente consulta, em relação ao segundo
questionamento.
Quanto aos demais itens (1 e 3), sugere-se o não conhecimento da
consulta, por descumprimento do requisito do art. 122, § 1º, V da
LOTCEES.
III MÉRITO
O consulente questiona se o Executivo, face o princípio da
irredutibilidade de vencimentos, pode deixar de pagar remuneração
ao servidor público se o valor ultrapassar o teto.
Necessário observar que a matéria referente a teto remuneratório
tem natureza constitucional e cogente, encontrando-se prevista no
art. 37, XI da Carta Magna, senão vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou
outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios,
o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo
e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado
a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros
do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
(grifamos)
Resta clarividente, na norma constitucional citada, os tetos e subtetos
previstos no inciso XI consignam uma das formas de concretização
do princípio da moralidade, previsto no caput.
Assim, é com especial cuidado que deve ser feita a interpretação e
aplicação do teto remuneratório aos seus destinatários, em que pese
o princípio da irredutibilidade de subsídios e vencimentos (art. 37, XV
da Constituição Federal). Aliás, da leitura do texto constitucional, vêse claramente que a irredutibilidade está condicionada à obediência
do teto remuneratório:
Art. 37. ...
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos
públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV
deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
(grifamos).
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
TETO REMUNERATÓRIO. EC N. 41/2003. OFENSA À COISA JULGADA.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Deve ser afastada a alegação de ofensa ao
art. 557 do Código de Processo Civil quando é negado seguimento a
recurso ordinário interposto contra decisão que adotou entendimento
consentâneo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência
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firmada pelo Supremo Tribunal Federal (MS n. 24.875/DF, Ministro
Sepúlveda Pertence), tem entendido que, a partir da promulgação
da EC n. 41/2003, que deu nova redação ao art. 37, XI, da CF/88,
afastou-se o princípio da irredutibilidade dos vencimentos públicos,
em virtude da imposição do teto remuneratório, e que não é possível
assegurar ao servidor o direito às vantagens pessoais além do teto
a todos imposto. 3. Não há falar em violação da coisa julgada,
considerando-se que, nos autos do MS n. 1995.004.00615, foi
apreciada causa de pedir distinta (legitimidade da Resolução ALERJ
n. 590/94) e que a EC n.41/2003 ainda não havia sido promulgada.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no RMS:
25587 RJ 2007/0264171-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2011, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 05/12/2011). (grifamos)
Direito Processual Civil. Art. 557 da Lei Processual. Recurso
manifestamente improcedente, ou seja, que evidentemente não
terá sucesso. Direito Constitucional. Mandado de segurança. Teto
remuneratório. Artigo 37, inciso XI da Constituição da República.
Norma auto-aplicável. Incabível alegação de nulidade do ato, visto
que as normas auto-aplicáveis independem de qualquer ato formal
para produção efeitos. Teto remuneratório previsto no art. 37, XI,
da Constituição da República Federativo do Brasil, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003. Precedentes deste Órgão. No plano do mérito, entendeu o
excelso Pretório, em recente decisão, que a Emenda 41/03 afastou
o princípio da irredutibilidade dos vencimentos em virtude do teto
remuneratório, eis que a garantia constitucional da irredutibilidade
da remuneração dos servidores públicos não se reveste de caráter
absoluto e a garantia do direito adquirido não impede a modificação
futura do regime de vencimentos (2004.004.01671 - MANDADO DE
SEGURANÇA -DES. ROBERTO CORTES - Julgamento 26/02/2007 ÓRGÃO ESPECIAL). É da jurisprudência do Supremo Tribunal que
não pode o agente público opor, à guisa de direito adquirido, a
pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua
remuneração total, se, da alteração, não decorre a redução dela
.Não obstante cuidar-se de vantagem que não substantiva direito
adquirido de estatura constitucional, razão por que, após a EC
41/2003, não seria possível assegurar sua percepção indefinida no
tempo, fora ou além do teto a todos submetido. (MS 24.875, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 11-5-06, DJ de 6-10-06)
Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - MS: 507 RJ 2004.004.00507,
Relator: DES. NAGIB SLAIBI, Data de Julgamento: 12/11/2007,
ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/12/2007). (grifamos).
Ademais, por força da EC n. 47/2005, que incluiu o § 11 no art.
37, excluem-se, para fins de adequação ao teto remuneratório, as
parcelas de caráter indenizatório, previstas em lei. Sobre o tema, já
se posicionou esta Corte de Contas, através do Parecer em Consulta
n. 034/2006, do qual transcrevemos a ementa:
PARECER/CONSULTA TC-034/2006
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
TETO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ARTIGO
37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VANTAGENS
DE NATUREZA PESSOAL, INCLUSIVE GRATIFICAÇÕES DE
REPRESENTAÇÃO, DEVEM SER INCLUÍDAS NO CÔMPUTO - TODAS AS
PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DEVEM SER EXCLUÍDAS
PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL ATÉ
EDIÇÃO DE LEI REGULAMENTADORA A QUE SE REFERE O §11 DO
ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (grifamos)
Também este Tribunal já registrou, no Parecer em Consulta n.
006/2010, que o abono de permanência não deve ser computado
para fins de teto remuneratório.
Destarte, o administrador, verificando, em concreto (excluídas
as parcelas indenizatórias e abono de permanência), que um ou
mais servidores recebem remuneração acima do teto, deve reduzir
o pagamento até o limite permitido pela Constituição, que, nos
Municípios, é o subsídio dos Prefeitos.
Mister salientar que não pode o administrador deixar de pagar aos
servidores (a pergunta feita a esta Corte foi nesse sentido), mas
sim, reduzir o valor até o limite constitucional. A retenção do valor
integral da remuneração de servidor, quando apenas parcela de
tal remuneração excede ao teto constitucional, configura abuso de
poder e pode gerar indenização por danos morais, como assentado
na jurisprudência.
IV CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se o não conhecimento da presente
consulta, em relação aos itens 1 e 3, por descumprimento do
requisito do art. 122, § 1º, V da LOTCEES.
Sugere-se também o conhecimento da consulta quanto ao item 2,
por presentes todos os requisitos de admissibilidade do art. 122 da
LOTCEES, e, no mérito, responde-se nos termos antecedentes.
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Por oportuno, registramos que o tema – teto remuneratório – foi
minuciosamente analisado por este Tribunal em estudo de caso
especial, que gerou o Acórdão TC n. 293/2012. Embora o referido
estudo não tenha caráter normativo (como as consultas, que
constituiem prejulgamento de tese), revela pertinente entedimento
desta Corte sobre o tema, tendo sido devidamente publicado no DIO
de 12 de setembro de 2012. Sugerimos portanto, o encaminhamento
de cópia do Acórdão TC n. 293/2012 para o consulente, por constituir
relevante forma de deslinde de dúvidas futuras sobre a matéria.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Consulta formulada pelo Sr. João do
Carmo Dias, Prefeito Municipal de Brejetuba, perante a este Egrégio
Tribunal, em 17/07/2013, sob o protocolo n° 009093, versando
sobre os temas que se transcreve:
[...]
1 – Se é admissível e legal que o profissional médico possua
remuneração composta de recursos repassados pelo Governo
Federal e com recursos do Município, superior ao teto/subsídio do
chefe do executivo?
2 – Considerando o princípio da irredutibilidade de vencimentos e
considerando ainda que a remuneração trata-se de verba alimentícia,
pode o Executivo deixar de pagar remuneração a servidor público,
caso ultrapasse o valor do teto do funcionalismo?
3 – Servidor Médico que possui dois vínculos empregatícios com
o mesmo ente público, computa-se para efeitos de teto ambos os
contratos ou não?
Instada a se manifestar, a 8ª Secretaria de Controle Externo, nos
termos da Instrução Técnica OT-C 65/2013 (fls. 20/27), manifestouse pelo NÃO CONHECIMENTO da presente consulta, em relação aos
itens 1 e 3, por não estar presente o requisito de admissibilidade
previsto no artigo 122, § 1º, inciso V, da Lei Complementar nº
621/2012, e pelo conhecimento quanto ao item 2, por entender
presentes os requisitos de admissibilidade, a ele referente.
O douto Ministério Público Especial de Contas, através por seu
Procurador de Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, nos
termos do Parecer, exarado, às folhas 30, divergindo em parte da
área técnica, pugnou pela concessão de prazo ao consulente para
cumprimento do requisito de admissibilidade, referente aos itens 1
e 3 da consulta.
Em seguida o então Relator, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, votou, às fls.
34/40, pela notificação do Consulente para que, no prazo de 10 dias,
adotasse procedimento com vista a suprir as formalidades previstas
no art. 122, § 1°, V, da Lei Orgânica desta Corte de Contas, pelo que
foi acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas,
nos termos da Decisão TC nº 4694/2013, de folhas 41 destes autos.
O Consulente foi devidamente notificado (fls. 43), conforme Termo
de Notificação n° 2126/2013, entretanto, informou o Núcleo de
Controle de Documentos, fl. 45, que o Sr. João do Carmo Dias,
não apresentou documentação, em alusão ao referido Termo de
Notificação.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal, na forma do art. 29 do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, entendo que assiste razão à área técnica e ao
douto representante do Ministério Público Especial de Contas quanto
ao conhecimento da presente consulta, referente ao item 2, e pelo
seu não conhecimento quanto aos itens 1 e 3, em razão de ausência
de requisitos previstos no art. 122, § 1º, V, da Lei Complementar
nº 621/2012.
Os requisitos de admissibilidade das consultas estão presentes no
art. 122, § 1º, incisos I a V, da Lei Complementar nº 621/2012, que
assim dispõe:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas
suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares
concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem
formuladas pelas seguintes autoridades:
[...]
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou
jurídica da autoridade consulente. – grifei e negritei
Desse modo, verifico que a 8ª Secretaria de Controle Externo assim
se manifestou, nos termos da Instrução Técnica OT-C 95/2013, fls.
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4/6, conclusivamente, verbis:
III MÉRITO
O consulente questiona se o Executivo, face o princípio da
irredutibilidade de vencimentos, pode deixar de pagar remuneração
ao servidor público se o valor ultrapassar o teto.
Necessário observar que a matéria referente a teto remuneratório
tem natureza constitucional e cogente, encontrando-se prevista no
art. 37, XI da Carta Magna, senão vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou
outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios,
o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo
e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado
a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
Resta clarividente, na norma constitucional citada, os tetos e subtetos
previstos no inciso XI consignam uma das formas de concretização
do princípio da moralidade, previsto no caput.
Assim, é com especial cuidado que deve ser feita a interpretação e
aplicação do teto remuneratório aos seus destinatários, em que pese
o princípio da irredutibilidade de subsídios e vencimentos (art. 37, XV
da Constituição Federal). Aliás, da leitura do texto constitucional, vêse claramente que a irredutibilidade está condicionada à obediência
do teto remuneratório:
Art. 37. ...
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos
públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV
deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
(grifamos).
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
TETO REMUNERATÓRIO. EC N. 41/2003. OFENSA À COISA JULGADA.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Deve ser afastada a alegação de ofensa ao
art. 557 do Código de Processo Civil quando é negado seguimento a
recurso ordinário interposto contra decisão que adotou entendimento
consentâneo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência
firmada pelo Supremo Tribunal Federal (MS n. 24.875/DF, Ministro
Sepúlveda Pertence), tem entendido que, a partir da promulgação
da EC n. 41/2003, que deu nova redação ao art. 37, XI, da CF/88,
afastou-se o princípio da irredutibilidade dos vencimentos públicos,
em virtude da imposição do teto remuneratório, e que não é possível
assegurar ao servidor o direito às vantagens pessoais além do teto
a todos imposto. 3. Não há falar em violação da coisa julgada,
considerando-se que, nos autos do MS n. 1995.004.00615, foi
apreciada causa de pedir distinta (legitimidade da Resolução ALERJ
n. 590/94) e que a EC n.41/2003 ainda não havia sido promulgada.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no RMS:
25587 RJ 2007/0264171-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2011, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 05/12/2011). (grifamos)
Direito Processual Civil. Art. 557 da Lei Processual. Recurso
manifestamente improcedente, ou seja, que evidentemente não
terá sucesso. Direito Constitucional. Mandado de segurança. Teto
remuneratório. Artigo 37, inciso XI da Constituição da República.
Norma auto-aplicável. Incabível alegação de nulidade do ato, visto
que as normas auto-aplicáveis independem de qualquer ato formal
para produção efeitos. Teto remuneratório previsto no art. 37, XI,
da Constituição da República Federativo do Brasil, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003. Precedentes deste Órgão. No plano do mérito, entendeu o
excelso Pretório, em recente decisão, que a Emenda 41/03 afastou
o princípio da irredutibilidade dos vencimentos em virtude do teto
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remuneratório, eis que a garantia constitucional da irredutibilidade
da remuneração dos servidores públicos não se reveste de caráter
absoluto e a garantia do direito adquirido não impede a modificação
futura do regime de vencimentos (2004.004.01671 - MANDADO DE
SEGURANÇA -DES. ROBERTO CORTES - Julgamento 26/02/2007 ÓRGÃO ESPECIAL). É da jurisprudência do Supremo Tribunal que
não pode o agente público opor, à guisa de direito adquirido, a
pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua
remuneração total, se, da alteração, não decorre a redução dela
.Não obstante cuidar-se de vantagem que não substantiva direito
adquirido de estatura constitucional, razão por que, após a EC
41/2003, não seria possível assegurar sua percepção indefinida no
tempo, fora ou além do teto a todos submetido. (MS 24.875, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 11-5-06, DJ de 6-10-06)
Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - MS: 507 RJ 2004.004.00507,
Relator: DES. NAGIB SLAIBI, Data de Julgamento: 12/11/2007,
ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/12/2007). (grifamos).
Ademais, por força da EC n. 47/2005, que incluiu o § 11 no art.
37, excluem-se, para fins de adequação ao teto remuneratório, as
parcelas de caráter indenizatório, previstas em lei. Sobre o tema, já
se posicionou esta Corte de Contas, através do Parecer em Consulta
n. 034/2006, do qual transcrevemos a ementa:
PARECER/CONSULTA TC-034/2006
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
TETO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ARTIGO
37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VANTAGENS
DE NATUREZA PESSOAL, INCLUSIVE GRATIFICAÇÕES DE
REPRESENTAÇÃO, DEVEM SER INCLUÍDAS NO CÔMPUTO - TODAS AS
PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DEVEM SER EXCLUÍDAS
PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL ATÉ
EDIÇÃO DE LEI REGULAMENTADORA A QUE SE REFERE O §11 DO
ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (grifamos)
Também este Tribunal já registrou, no Parecer em Consulta n.
006/2010, que o abono de permanência não deve ser computado
para fins de teto remuneratório.
Destarte, o administrador, verificando, em concreto (excluídas
as parcelas indenizatórias e abono de permanência), que um ou
mais servidores recebem remuneração acima do teto, deve reduzir
o pagamento até o limite permitido pela Constituição, que, nos
Municípios, é o subsídio dos Prefeitos.
Mister salientar que não pode o administrador deixar de pagar aos
servidores (a pergunta feita a esta Corte foi nesse sentido), mas
sim, reduzir o valor até o limite constitucional. A retenção do valor
integral da remuneração de servidor, quando apenas parcela de
tal remuneração excede ao teto constitucional, configura abuso de
poder e pode gerar indenização por danos morais, como assentado
na jurisprudência.
Por exemplo, TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL AC 352981620028070001
DF 0035298-16.2002.807.0001 (TJ-DF).
IV CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se o não conhecimento da presente
consulta, em relação aos itens 1 e 3, por descumprimento do
requisito do art. 122, § 1º, V da LOTCEES.
Sugere-se também o conhecimento da consulta quanto ao item 2,
por presentes todos os requisitos de admissibilidade do art. 122 da
LOTCEES, e, no mérito, responde-se nos termos antecedentes.
Por oportuno, registramos que o tema – teto remuneratório – foi
minuciosamente analisado por este Tribunal em estudo de caso
especial, que gerou o Acórdão TC n. 293/2012. Embora o referido
estudo não tenha caráter normativo (como as consultas, que
constituem prejulgamento de tese), revela pertinente entendimento
desta Corte sobre o tema, tendo sido devidamente publicado no DIO
de 12 de setembro de 2012. Sugerimos, portanto, o encaminhamento
de cópia do Acórdão TC n. 293/2012 para o consulente, por constituir
relevante forma de deslinde de dúvidas futuras sobre a matéria. –
grifei e negritei
Da análise do feito, verifica-se que o consulente instruiu a peça
inaugural com os documentos de fls. 01/12, entretanto, embora
tenha sido notificado a suprir a falta de documento, deixou de juntar
aos autos parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica,
referente aos itens 1 e 3 da consulta.
Desta maneira, em não tendo sido saneada a ausência do requisito
de admissibilidade, é de se reconhecer a ausência de condição de
procedibilidade, referente aos itens 1 e 3 da consulta.
Por outro giro, a presente consulta se mostra devidamente
instruída quanto ao item 2, qual seja, “Considerando o princípio
da irredutibilidade de vencimentos e considerando ainda que a
remuneração trata-se de verba alimentícia, pode o Executivo deixar
de pagar remuneração a servidor público, caso ultrapasse o valor do
teto do funcionalismo?”, preenchendo assim, todos os requisitos de
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admissibilidade, pelo que passo a análise, apenas neste particular.
O tema abordado na consulta, concernente ao item 2, foi
exaustivamente analisado pela área técnica que nos termos da
Instrução Técnica OT-C nº 65/2013, exauriu todas as dúvidas
levantadas pelo consulente na peça inaugural.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento da
área técnica, exarado na referida Instrução Técnica, que por
sua vez foi confirmado pelo douto Representante do Parquet de
Contas, no sentido de que devem ser incluídas no cômputo do
teto, constitucionalmente estabelecido, as parcelas de natureza
remuneratória, devendo ser excluídas apenas as parcelas de natureza
indenizatória para efeito de incidência do teto constitucional, até
edição de lei regulamentadora a que se refere o § 11, do artigo 37
da Constituição Federal.
Por todo o exposto, acompanhando o pronunciamento do douto
Representante do Ministério Público Especial de Contas, adotando in
totum a manifestação da 8ª Secretaria de Controle Externo, VOTO
pelo CONHECIMENTO da presente consulta, referente ao item 2, e
pelo NÃO CONHECIMENTO da mesma, referente aos itens 1 e 3, em
face de ausência do requisito de admissibilidade previsto no art.
122, § 1º, V da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se ciência
ao interessado, com o consequente arquivamento.
VOTO, por fim, no sentido de que seja encaminhado ao consulente
cópia deste voto com e da Instrução Técnica OT-C nº 65/2013,
emitida pela 8ª Secretaria de Controle Externo, bem como cópia do
Acórdão TC nº 293/2012.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
supervenientes.
É como voto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Marco Antonio da Silva, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e Sérgio Manoel Nader
Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui Presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador- Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
- PARECER PRÉVIO TC-053/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2240/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
LEOPOLDINA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - ROMERO LUIZ ENDRINGER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - 2)
DETERMINAÇÕES - MONITORAMENTO 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
A - RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, exercício de 2011,
de responsabilidade do Senhor Romero Luiz Endringer.
Em sua primeira manifestação no processo, a 5ª Secretaria de
Controle Externo, fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC
404/2012 (f. 676 a 710 e anexos, vol. IV), que apontou a existência
de possíveis irregularidades merecedoras de esclarecimentos:
3.3.3. Indicativos de Irregularidades
3.3.3.a. Ajustes financeiros no montante de R$ 10.076,20
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Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103
a 105.
Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 308310) foi constatado que há diversas contas, dentre as quais as de
consignações retidas de servidores e de terceiros, sem recolhimento
a quem de direito ou recebimento/compensação, conforme o caso,
se perpetuando no balanço patrimonial, gerando acúmulo de saldo,
conforme demonstração:

evidenciados no Balanço Financeiro (fls. 120-121).
Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 101, 103
a 105.
Consta (...) no Balanço Financeiro (fls. 120-121), ajustes financeiros
no montante de R$ 10.076,20, carecendo de justificativa.
3.3.3.b. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas
constantes da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a
Receber.
Código
212110400000
212110800000
212119900001
212119900005
212119900007
212119900009
212119900010
212119900011
212129900001
216199900001
Total:

Descrição
Devol. Valores Diversos
Vale Transporte
Sindicato dos Serv.Munic.
Empréstimo Suméria
Contr.Sind.Anual
Empréstimo BB
BB Retenção Tar. Banc.
Banco Rural
ISS-Imposto s/ Serviço
Salário Familia a Pagar

Sdo.Ant.
5.251,50
16,05
4.547,99
929,69
6.804,44
14.690,12
93,79
956,57
17.358,12
2.334,16
52.982,43

Cancel.

Inscrição
22.530,10

Baixa
21.993,77

235,99

25.226,92
403,18
17.115,24
85.755,25

26.775,49
17.096,93
86.453,12

107.417,80
19.029,19
277.477,68

106.365,72
17.998,81
276.683,84

235,99

3.3.3.c. Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de
servidores e de terceiros.
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a
e b e art. 37 da Constituição da República
Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 306320) e Anexo 17 (fls.128-130), constatou-se que as contas que
evidenciam os valores retidos dos servidores e de terceiros a título de
contribuições ao INSS apresentam indícios de falta de recolhimento
Código
212110200000
212130100000
Total:

Descrição
INSS Servidores
INSS Serv. Terceiros

Sdo.Ant.
R$ 243.266,62
R$ 98.003,80
R$ 341.270,42

Cancel.
R$ 3,75
R$ 3,75

3.3.3.d. – Ausência de Recolhimento de IRRF.
Base normativa: arts. 865 e 868 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR) de 1999 alterado pelo inc. I, alínea “d” do art. 70 da
Lei 11.196/2005, inc. I do art. 158 e art. 37 da Constituição da
República; art. 35, I da Lei 4320/64;
Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 306-320)
Código
Descrição
212120200000 IRRF de PF/PJ
Total:

Sdo.Ant.
R$ 6.454,41
R$ 6.454,41

Cancel.
R$ 13,72
R$ 13,72

3.3.3.e. – Divergência no montante de Restos a Pagar não Processados.
Base normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 36, 85, 86, 87, 88, 89, 101,
103, 105 e Anexo 17.
Do confronto entre o balancete analítico da despesa (fls. 282) e os
Anexos 13 e 17 (fls. 120 e 128), constata-se divergência de R$ 3.768,25
no montante de Restos a Pagar, conforme abaixo demonstrado:
Restos a Pg Inscritos
Anexo 13
Anexo 17
Balancete Analítico da Despesa
Diferença:

fls.
120
128
282

Secretaria Municipal
Gabinete do Prefeito
Coord. de Planejamento
Advocacia Geral
Administração
Finanças
Obras e Serv. Publ.
Educação
Saúde
Trab/Desenv/Ação Social
Agricultura/Meio Ambiente
Cultura/Turismo
Esporte
Total:

Valor
R$ 2.510.796,65
R$ 2.510.796,65
R$ 2.507.028,40
R$ 3.768,25

das contribuições à autarquia federal.
Considerando o prazo de recolhimento que é dado pelas leis
referenciadas, poder-se-ia admitir que apenas o mês de dez/11
encontre-se pendente de pagamento na data de encerramento
do exercício. Entretanto, de acordo com o detalhamento abaixo,
as contas apresentam saldos com tendência a aumentar a cada
exercício, se perpetuando no passivo e indicando o não recolhimento
total dos valores que são retidos.
Inscrição
Baixa
R$ 392.553,64
R$ 382.495,42
R$ 42.005,30
R$ 37.236,90
R$ 434.558,94 R$ 419.731,94

Sdo. Final
R$ 253.324,84
R$ 102.768,45
R$ 356.093,67

e Anexo 17 (fls.128-130), verificou-se que os valores retidos de
IRRF de pessoas físicas e jurídicas não foi recolhido à Prefeitura
Municipal de Mimoso, prejudicando, o reconhecimento da receita e
consequentemente a destinação de recursos à saúde e à educação,
haja vista que esta receita é do município e compõe a base de
cálculo. A seguir detalhamento:
Inscrição
R$ 42.128,63
R$ 42.128,63

Baixa
R$ 41.657,56
R$ 41.657,56
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Sdo. Final
R$ 6.911,76
R$ 6.911,76

3.3.3.f. – Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal
Previdenciária ao INSS.
Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91.
Em análise ao balancete de despesa consolidado (fls. 285-296)
constatou-se indícios de ausência de recolhimento à autarquia
federal INSS das obrigações patronais previdenciárias do Município,
tendo em vista que, conforme abaixo demonstrado, foi liquidado
um montante de R$ 978.320,70 à título de Obrigação Patronal
previdenciária (331901300000), tendo sido recolhido apenas R$
610.239,29, restando a pagar o montante de R$ 368.081,41, que
corresponde a 37,62% do valor liquidado.

331901300000 - Obrigação Patronal _ INSS (fls. 285-296)
Empenhado
Liquidado
Pago
A pagar
R$ 48.984,39
R$ 48.984,39
R$ 755,82
R$ 48.228,57
R$ 8.169,02
R$ 8.169,02
R$ 0,00
R$ 8.169,02
R$ 13.686,00
R$ 13.686,00
R$ 0,00
R$ 13.686,00
R$ 35.753,66
R$ 35.753,66
R$ 16.052,63
R$ 19.701,03
R$ 17.105,23
R$ 17.105,23
R$ 393,96
R$ 16.711,27
R$ 111.161,41
R$ 111.161,41
R$ 2.558,23
R$ 108.603,18
R$ 296.726,90
R$ 296.722,84
R$ 255.966,04 R$ 40.756,80
R$ 328.508,20
R$ 328.508,20
R$ 325.564,97 R$ 2.943,23
R$ 60.201,24
R$ 60.201,24
R$ 5.191,19
R$ 55.010,05
R$ 18.141,82
R$ 18.141,82
R$ 357,78
R$ 17.784,04
R$ 23.151,88
R$ 23.151,88
R$ 1.526,37
R$ 21.625,51
R$ 16.735,01
R$ 16.735,01
R$ 1.872,30
R$ 14.862,71
R$ 978.324,76
R$ 978.320,70 R$ 610.239,29 R$ 368.081,41

3.5.4. Garantia de Valores
Base Legal: art. 40 caput e §1º, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40,
§1º da Lei 101/00
De acordo com as informações encaminhadas via sistema LRFweb
(2º semestre de 2011) houve concessão de garantias no montante
de R$ 2.339.290,30 e não houve recebimento de contragarantias
em 2011, conforme demonstração:
Descrição Valores Quociente
Contragarantias recebidas R$ 0,00
Garantias concedidas R$ 2.339.290,30 9,41%

Sdo. Final
5.787,83
16,05
2.763,43
1.332,87
6.822,75
13.992,25
93,79
956,57
18.410,20
3.364,54
53.540,28

% A pagar
98,46%
100,00%
100,00%
55,10%
97,70%
97,70%
13,74%
0,90%
91,38%
98,03%
93,41%
88,81%
37,62%

Receita Corrente Líquida R$ 24.859.443,47
Tendo em vista que as Notas Explicativas (fls. 658-659) discriminam
a Dívida Fundada do Município, considera-se relevante a prestação
de esclarecimentos quanto à concessão de garantias pelo município,
como a quem foram concedidas e se está condicionada ao
oferecimento de contragarantia, sugerindo-se assim, citação para
esta finalidade.
Na sequência, a 5ª Secretaria de Controle Externo fez juntar aos
autos a Instrução Técnica Inicial – ITI 1041/2011 (f. 711),
sugerindo a citação do responsável senhor Romero Luiz Endringer,
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nos termos do Relatório Técnico Contábil RTC 404/2012.
Nos termos da Decisão Monocrática Preliminar DECM 36/2013,
fls. 713-714, o Relator, determinou a citação, senhor Romero Luiz
Endringer, concedendo-lhe o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
para apresentar justificativas em face das irregularidades elencadas
no relatório técnico contábil e instrução técnica inicial.
Devidamente citado - Termos de Citação nº 102/2013 (fl. 715), o
responsável apresentou tempestivas justificativas às f. 720-735,
acompanhada da documentação de f. 736-967, que, por força do
despacho do ilustre Relator (f. 969), foram juntadas aos autos, para
em seguida serem examinadas pela área técnica.
Ato contínuo, a 5ª Secretaria de Controle Externo, mediante
Instrução Contábil Conclusiva ICC 66/2013 (f. 971-990), analisa a
prestação de contas anual, confrontando as constatações da ITI
com a manifestação do gestor, sendo os autos posteriormente
encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC.
Conforme Manifestação Técnica Preliminar MTP 315/2013, o NEC
opinou pela necessidade de citação do contador, senhor Jorge Luiz
Smiderle Valdetaro, em razão das irregularidades mantidas na ICC
66/2013 serem de natureza contábil (f. 995-998).
Seguindo a determinação do Relator (f. 1000), a proposta de citação
foi submetida ao crivo da 5ª Secretaria de Controle Externo, que
procedeu à elaboração da Manifestação Técnica Preliminar MTP
367/2013 em que diverge do NEC por assim entender:
(...)
... em nosso entendimento não há no presente processo elementos
que possam subsidiar instrução técnica que tenha como objetivo
atribuir ao contador a responsabilidade das irregularidades que
restaram não saneadas, tendo em vista que não se trata de
irregularidade de natureza contábil, mas sim da ausência de
recolhimento de obrigações cuja obrigação é do Prefeito.
(...)
Assim retornaram os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas, que prossegue sua análise transcrevendo a síntese da
Instrução Contábil Conclusiva, conforme segue adiante.
[...]
II. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
Código
212110400000
212110800000
212119900001
212119900005
212119900007
212119900009
212119900010
212119900011
212129900001
216199900001
Total:

Descrição
Devol. Valores Diversos
Vale Transporte
Sindicato dos Serv. Munic.
Empréstimo Suméria
Contr. Sind. Anual
Empréstimo BB
BB Retenção Tar. Banc.
Banco Rural
ISS-Imposto s/ Serviço
Salário Familia a Pagar

Sdo. Ant.
5.251,50
16,05
4.547,99
929,69
6.804,44
14.690,12
93,79
956,57
17.358,12
2.334,16
52.982,43

Justificativa (fls. 723-728): Inicialmente, o defendente informou
que no exercício em análise, os valores inscritos foram, em sua
maioria, baixados. E que as contas relacionadas possuem saldos
anteriores que vêm se arrastando desde 2008. E ainda que:
“após levantamento feito no município, foi providenciada a
regularização dos saldos das contas, conforme abaixo:
• Conta 212110400000 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS
- classificada atualmente na conta contábil 218810199001 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS
O saldo da referida conta na data de 31/12/2011 estava registrado
nas Unidades Gestoras, conforme segue:
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 4.782,30
Fundo Municipal de Saúde R$ 1.005,53
Total do Saldo R$ 5.787,83
Para regularizar esta conta foi providenciado o pagamento de n°
000296/2013 a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no valor de
R$ 4.782,30 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta
centavos), regularizando o saldo da conta na Prefeitura Municipal
de Santa Leopoldina. Para regularização do saldo consignado no
Fundo Municipal de Saúde, foi providenciado o pagamento de N°
0000036/2013 a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no valor
de R$ 1.005,53 (hum mil, cinco reais e cinquenta e três centavos),
regularizando o saldo da conta.
Estamos encaminhando em junto a defesa a Nota de Pagamento
N° 0000036/2013 do Fundo Municipal de Saúde e o razão da conta
contábil 218810199001 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS. E
ainda, a Nota de Pagamento N° 0000296/2013 da Prefeitura Municipal
de Santa Leopoldina e razão da conta contábil 218810199001 Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE ABORDADOS NO RTC 404/2012
e ITI 1041/2012.
II.1. Ajustes financeiros no montante de R$ 10.076,20 evidenciados
no Balanço Financeiro (fls. 120-121). (Item 3.3.3.a.)
Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 101, 103 a
105.
Consta evidenciado no Balanço Financeiro (fls. 120-121), ajustes
financeiros no montante de R$ 10.076,20, carecendo de justificativa.
Justificativa (fls. 721-723): Justificou o defendente que os ajustes
financeiros referem-se a ressarcimento de pagamentos efetuados,
cujos favorecidos não retiraram os cheques junto a Tesouraria
da Secretaria Municipal de Finanças. Sendo os pagamentos
restituídos as respectivas contas, num total de Ajustes Financeiros
(622330704000) no Balanço Financeiro do Município de R$
10.076,20 (dez mil, setenta e seis reais e vinte centavos), sendo
R$9.027,01 na UG da PMSL e R$1.049,19 na UG do FMS.”
Para comprovação das justificativas acima, alegou estar encaminhando
junto a defesa, o razão da conta contábil 626230704000 — Ajustes
Financeiros da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina e do Fundo
Municipal de Saúde de Santa Leopoldina e as Notas de Arrecadação
de Receita.
Análise Técnica: O defendente discrimina cada Nota de
Arrecadação, contribuinte e valor por UG (fls. 721-723), e enviou
cópia do Razão do Plano de Contas da Prefeitura (fls. 737) no
montante de R$ 9.027,01 e do Fundo Municipal de Saúde (fls. 749)
no montante de R$ 1.049,19. Sendo assim, considera-se os ajustes
justificados. Item regular.
II.2. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas
constantes da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a
Receber. (Item 3.3.3.b.)
Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103 a
105.
Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 308310) foi constatado que há diversas contas, dentre as quais as de
consignações retidas de servidores e de terceiros, sem recolhimento
a quem de direito ou recebimento/compensação, conforme o caso,
se perpetuando no balanço patrimonial, gerando acúmulo de saldo,
conforme demonstração:
Cancel.

Inscrição
22.530,10

Baixa
21.993,77

235,99

25.226,92
403,18
17.115,24
85.755,25

26.775,49

107.417,80
19.029,19
277.477,68

106.365,72
17.998,81
276.683,84

235,99

17.096,93
86.453,12

Sdo. Final
5.787,83
16,05
2.763,43
1.332,87
6.822,75
13.992,25
93,79
956,57
18.410,20
3.364,54
53.540,28

DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS.
• Conta 212110800000 - VALE TRANSPORTE - classificada
atualmente na conta contábil 218810116000 - RETENÇÃO
RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Foi constatado que o valor foi lançado indevidamente nesta conta,
pois o Município não fornece e não disponibiliza Vale Transporte
aos seus servidores. Foi providenciado o cancelamento deste saldo,
conforme o Decreto N° 115/2013 de 27/02/2013. Em anexo, cópia
do respectivo Decreto e razão da conta contábil 218810116000 —
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE, com o saldo regularizado.
• Conta 212119900001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
- classificada atualmente na conta contábil 218810113001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL SISMUSAL
Ao final do exercício de 2010 o saldo da conta era de R$ 4.547,99.
Em 2011 foi providenciado o cancelamento de R$ 235,99. Foi inscrito
o valor de R$ 25.226,92 e recolhido a importância de R$ 26.775,49,
restando um saldo final de R$ 2.763,43, regularizando parcialmente
o saldo desta conta ainda no exercício de 2011. No decorrer do
exercício de 2013, vamos providenciar a regularização do restante
do saldo.
• Conta 212119900005 - EMPRÉSTIVIO SUMÉRIA - classificada
atualmente na conta contábil 218810115005 - EMPRÉSTIMO
SUMÉRIA
Esta conta apresentava no início do exercício de 2011 um saldo de R$
929,69 e foi inscrito um valor de R$ 403,18 no decorrer do exercício
de 2011, ficando saldo final de R$ 1.332,87. No final do exercício de
2012 apresentava saldo de R$ 1.343,82 e foi consignado no mês de
janeiro/2013 o valor.de R$ 11,98, totalizando um saldo a pagar de
www.tce.es.gov.br
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R$ 1.355,80. Foi providenciado na data de 27/02/2013 o pagamento
no valor de R$ 1.355,80 a empresa consignatária dos valores retidos
de 2011 até 31/01/2013, regularizando a presente conta. Segue, em
anexo, razão da conta contábil e cópia do comprovante de depósito —
Banestes a Suméria referente aos valores consignados.
• Conta 212119900007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL
- classificada atualmente na conta contábil 218810113002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL
No início do exercício de 2011 a conta apresentava saldo de R$
6.804,44. Durante o ano foi inscrito R$ 17.115,24 e baixado R$
17.096,93, restando saldo final de R$ 6.822,75. Vamos no decorrer
do exercício de 2013 adotar o mesmo procedimento quanto as
pendências registradas nas contas de empréstimo Banco do Brasil,
verificando se há pendências de repasses junto ao Sindicato. Caso
seja a resposta negativa, vamos providenciar o cancelamento do valor
e se houver pendências vamos providenciar o pagamento regularizar
do o saldo.
• Conta 212119900009 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - classificada
atualmente na conta contábil 218810115002 - EMPRÉSTIMO BANCO
DO BRASIL
O saldo da referida conta estava registrado nas Unidades Gestoras,
conforme segue:
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 9.349,92
Instituto de Previdência de Santa Leopoldina R$ 846,95
Fundo Municipal de Saúde R$ 3.795,38
Total do saldo
R$ 13.992,25
Na Unidade Gestora Prefeitura de Santa Leopoldina, consta registrado
saldo de R$ 9.349,92. O restante do valor está consignado do IPSL e
no FMS. Encaminhamos o OF. SEFI N° 027/2013 de 25/02/2013 ao
Banco solicitando informações acerca do saldo devedor da Prefeitura
junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por meio do Expediente
datado de 27/02/2013, assinado pelo Gerente de Serviços, Sr.
Flávio Rosário Thebaldi, informou da inexistência de saldo devedor
junto a referida instituição financeira na data de 31/12/2011. Foi
providenciado o Decreto N° 115/2013 de 27/02/2013, cancelando
o saldo da respectiva conta, regularizando o saldo pendente da
Prefeitura. Estamos juntando a defesa o razão da conta, Decreto N°
115/2013, OF. SEFI N° 027/2013 de 25/02/2013 e expediente do
Banco do Brasil.
• Conta 212119900009 - BB RETENÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA
O saldo da referida conta está registrado na Unidade Gestora
do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa
Leopoldina, não sendo possível a regularização da respectiva conta.
Cabe ao IPASL a regularização. Em anexo razão, demonstrando a
consolidação do saldo do IPASL na PMSL.
• Conta 212119900001 - BANCO RURAL - classificada atualmente
na conta contábil 21881011500 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL
Foi enviado o OF. SEFI N° 028/2013 de 25/02/2013, ao Departamento
de Recursos Humanos solicitando o número da conta para
recolhimento dos valores ao Consignatário. O Departamento de
Recursos através do OF. Divisão de Recursos Humanos N° 003/2013
datado de 27/02/2013, nos informou que desde setembro de 2008
não foi efetuado descontos em folha de pagamento em favor do
consignatário e que até a presente data a Prefeitura não recebeu
nenhuma notificação de débitos junto a referida instituição.
Assim, por meio do Decreto N° 115/2013 de 27/02/2013, foi realizado o
cancelado do saldo desta conta, regularizando a pendência. Em anexo
o OF. SEFI N° 028/2013 de 25/02/2013, Decreto N° 115/2013 de
27/02/2013 e razão da conta contábil, demonstrando o cancelamento.
• Conta 212129900001 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS classificada atualmente na conta contábil 218810108000 - ISS.
O saldo da referida conta na data de 31/12/2011 estava registrado
nas Unidades Gestoras, conforme segue:
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 17.606,95
Fundo Municipal de Saúde
R$ 803,25
Total do saldo
R$ 18.410,20
Para regularização deste saldo foi providenciado o pagamento de n°
000298/2013 a Prefeitura Municipal de Santa LeopoIdina no valor
de R$ 16.909,15 (dezesseis mil, novecentos e nove reais e quinze
centavos), regularizando o saldo da conta na Prefeitura Municipal.
Para regularização do saldo no FMS, foi realizado o pagamento de N°
0000037/2013 a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no valor de
R$ 803,25 (oitocentos e três reais e vinte e cinco centavos).
Estamos juntando a defesa a Nota de Pagamento N° 0000037/2013
Código
212110200000
212130100000
Total:

Descrição
INSS Servidores
INSS Serv. Terceiros

do Fundo Municipal de Saúde e razão da conta contábil 218810108000
- ISS. E ainda a Nota de Pagamento N° 0000298/2013 da Prefeitura
Municipal de Santa Leopoldina e razão da conta contábil 218810108000
- ISS.
Anexamos também o Razão da Conta Contábil 218810108000 ISS, da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no período de
01/01/2011 a 31/12/2011, demonstrando a composição do saldo
na Prefeitura com saldo inicial e final da conta e o Razão da Conta
Contábil 218810108000 — ISS, do Fundo Municipal de Saúde de Santa
Leopoldina no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, demonstrando
a composição do saldo no Fundo Municipal de Saúde com saldo inicial
e final da conta.
• Conta 216199900001 - Salário Família a Pagar - classificada
atualmente nas contas contábeis 113810800002 - Salário Família
- INSS e113810800001 - Salário Família - IPSL.
O saldo da referida conta na data de 31/12/2011 estava registrado
nas Unidades Gestoras, conforme segue:
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 3.220,64
Fundo Municipal de Saúde R$ 143,90
Total do saldo
R$ 3.364,54
Na UG Prefeitura de Santa Leopoldina, o saldo inicial da conta era de
R$ 1.422,88. Foi verificado diferença de R$ 82,92 (março), R$ 82,92
(julho), R$ 207,40 (agosto), R$ 165,92 (setembro), totalizando o valor
de R$ 539,16. Os valores foram pagos aos respectivos servidores,
porém por um equívoco não foi feito o lançamento do pagamento
a Prefeitura desses valores descontados da parte patronal do INSS
para pagamento do salário família. Foi providenciado o pagamento a
Prefeitura, regularizando parcialmente o saldo de 2011.
Constatamos ainda diferença de R$ 1.300,08, cujo valor foi liquidado
em duplicidade no mês de dezembro. Foi providenciado o pagamento
a prefeitura no valor de R$ 1.300,08 regularizando outra parte do
saldo de 2011 desta conta.
Para comprovar tais justificativas estimas encaminhando o razão
da conta contábil do exercício de 2011 e 2013, demonstrando a
regularização de parte do saldo de 2011, Notas de Pagamento N°
458/2013 e 459/2013. E ainda as Notas de Arrecadação N° 265/2013
e N° 266/2013.” [Sic]
Análise Técnica: Constatou-se às fls. 754-839, documentos para
comprovação das justificativas apresentadas, sendo que quanto à
conta 216199900001 - Salário Família a Pagar - classificada atualmente
nas contas contábeis 113810800002 - Salário Família - INSS e
113810800001 - Salário Família – IPSL, a justificativa e documentos
sanearam parcialmente o saldo acumulado; e, quanto às contas
Conta 212119900001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
- classificada atualmente na conta contábil 218810113001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL SISMUSAL (saldo em 31/12/2011
de R$ 2.763,43) e Conta 212119900007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ANUAL - classificada atualmente na conta contábil 218810113002
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL (saldo em 31/12/2011 de R$
6.822,75), a justificativa do defendente limitou-se ao compromisso
de apurar e regularizar tais saldos no decorrer do exercício 2013.
Desta forma, considera-se o presente item parcialmente
regularizado e sugere-se o acompanhamento da movimentação das
contas 218810113001- Sindicato dos Serv. Munic., 218810113002Contr. Sind. Anual, 113810800002- Salário Familia a Pagar-INSS e
113810800001- Salário Familia a Pagar_IPSL nas próximas prestações
de contas anuais, especialmente a do exercício 2013, visando aferir se
foi efetivada a regularização das mesma.
II.3. Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de
servidores e de terceiros. (Item 3.3.3.c.)
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b
e art. 37 da Constituição da República
Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 306320) e Anexo 17 (fls. 128-130), constatou-se que as contas que
evidenciam os valores retidos dos servidores e de terceiros a título de
contribuições ao INSS apresentam indícios de falta de recolhimento
das contribuições à autarquia federal.
Considerando o prazo de recolhimento que é dado pelas leis
referenciadas, poder-se ia admitir que apenas o mês de dez/11
encontre-se pendente de pagamento na data de encerramento do
exercício. Entretanto, de acordo com o detalhamento abaixo, as
contas apresentam saldos com tendência a aumentar a cada exercício,
se perpetuando no passivo e indicando o não recolhimento total dos
valores que são retidos.

Sdo.Ant.
Cancel.
Inscrição
Baixa
Sdo. Final
R$ 243.266,62
R$ 392.553,64 R$ 382.495,42 R$ 253.324,84
R$ 98.003,80
R$ 3,75
R$ 42.005,30
R$ 37.236,90
R$ 102.768,45
R$ 341.270,42 R$ 3,75 R$ 434.558,94 R$ 419.731,94 R$ 356.093,67

Justificativa (fls. 729-730): o defendente apresentou a seguinte
justificativa:
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“O saldo da conta 212110200000-INSS Servidores estava assim
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Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 252.050,32
Fundo Municipal de Saúde R$ 1.263,49
Instituto de Previdência dos Servidores R$ 11,03
Total do Saldo R$ 253.324,84
Do total retido dos servidores no exercício de 2011 na Prefeitura
(R$ 239.362,04) foi pago ao Ministério da Previdência e Assistência
Social - Receita Federal o valor de R$ 216.692,58, ficando um saldo
a recolher de R$ 22.669,46, que correspondem basicamente a
valores consignados no mês de dezembro/2011, conforme admitiu
a analista.
Assim, para comprovar as justificativas apresentadas, estamos
encaminhando relatório totalizado em 31/12/2012 demonstrando
que os valores que ficaram a recolher, foram devidamente pagos. O
valor de R$ 734,35 foi determinado a tesouraria para recolhimento
do saldo residual de 2011.
Quanto ao saldo da conta 212130100000 - INSS Serviços de
Terceiros estava assim constituído no final do exercício de 2011
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 102.506,10
Fundo Municipal de Saúde R$ 262,35
Total do saldo R$ 102.768,45
Do total retido de R$ 41.786,18 dos prestadores de serviços no
exercício de 2011 na Prefeitura, foi pago ao Ministério da Previdência
e Assistência Social - Receita Federal o valor de R$ 36.369,78, ficando
saldo a recolher de R$ 5.416,40, que correspondem basicamente
a valores consignados no mês de dezembro/2011. O relatório
Código
212110200000
212130100000

Descrição
INSS Servidores
INSS Serv. Terceiros

Saldo em 31/12/2010
R$ 243.266,62
R$ 98.003,80

É importante ressaltar que deixar de recolher as contribuições
recolhidas dos contribuintes à previdência social, no prazo e forma
legal ou convencional, configura apropriação indébita previdenciária
na forma do Art. 168-A do CP.
Registre-se, ainda, que se trata de irregularidade já abordada na
PCA do exercício 2009 e alvo de Recomendação do Parecer Prévio
33/2011, tendo o defendente à época se comprometido a realizar a
regularização na PCA de 2011 (TC 2026/11, fls. 923-924 e 1129).
II.4. Ausência de Recolhimento de IRRF. (Item 3.3.3.d.)
Base normativa: arts. 865 e 868 do Regulamento do Imposto de
Código
212120200000
Total:

Descrição
IRRF de PF/PJ

Sdo.Ant.
R$ 6.454,41
R$ 6.454,41

fls.
120
128
282

Valor
R$ 2.510.796,65
R$ 2.510.796,65
R$ 2.507.028,40
R$ 3.768,25
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Inscrição 2011
R$ 392.553,64
R$ 42.005,30

Saldo em 31/12/2011
%
R$ 253.324,84
64,53%
R$ 102.768,45
244,66%

Renda (RIR) de 1999 alterado pelo inc. I, alínea “d” do art. 70 da
Lei 11.196/2005, inc. I do art. 158 e art. 37 da Constituição da
República; art. 35, I da Lei 4320/64;
Em análise ao balancete de verificação da Prefeitura (fls. 306-320)
e Anexo 17 (fls. 128-130), verificou-se que os valores retidos de
IRRF de pessoas físicas e jurídicas não foi recolhido à Prefeitura
Municipal de Mimoso, prejudicando, o reconhecimento da receita e
consequentemente a destinação de recursos à saúde e à educação,
haja vista que esta receita é do município e compõe a base de
cálculo. A seguir detalhamento:

Cancel.
R$ 13,72
R$ 13,72

Justificativa (fls. 731.): o defendente apresentou a seguinte
justificativa:
“Conta 212120200000 — IRRF de PP:/PJ — classificada
atualmente na conta contábil 218810104003 — IRRF DE PESSOA
FÍSICA/JURÍDICA
O saldo da referida conta na data de 31/12/2011 estava registrado
nas Unidades Gestoras, conforme segue:
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina R$ 6.766,12
Fundo Municipal de Saúde R$ 145,64
Total do Saldo
R$ 6.911,76
Para regularização do saldo desta conta, foi providenciado na
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina o pagamento de N°
300/2013, no valor de R$ 6.358,36 e o lançamento deste valor na
Receita, conforme Nota de Arrecadação N° 235/2013.
O saldo do Fundo Municipal de Saúde, foi providenciado o pagamento
de N° 38/2013, no valor de R$ 145,64 e a Nota de Arrecadação na
Prefeitura de N° 233/2013, regularizando o saldo de 2011.
Encaminhamos em anexo, Nota de pagamento 300/2013, Nota de
Arrecadação 235/2013, Nota de Pagamento de N° 38/2013 (FMS),
Nota de Arrecadação de N° 233/2013 e razão da conta.” [Sic]
Análise Técnica: Consta dos autos (fls. 880-881, 903) Razão
do Plano de Contas da conta 212120200000 - IRRF de PF/PJ da
Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde, respectivamente,
constando o recolhimento dos valores remanescentes em epígrafe
no exercício 2013. Item Regular.
II.5. Divergência no montante de Restos a Pagar não Processados.
(Item 3.3.3.e.)
Base normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 36, 85, 86, 87, 88, 89,
101, 103, 105 e Anexo 17.
Do confronto entre o balancete analítico da despesa (fls. 282) e
os Anexos 13 e 17 (fls. 120 e 128), constata-se divergência de
R$ 3.768,25 no montante de Restos a Pagar, conforme abaixo
demonstrado:
Restos a Pg Inscritos
Anexo 13
Anexo 17
Balancete Analítico da Despesa
Diferença:

totalizado em 31/12/2012 demonstra que os valores que ficaram
a recolher, foram devidamente pagos. O valor de R$ 571,09 foi
determinado a tesouraria para recolhimento do saldo residual de
2011. Assim, no período que estivemos no município, não houve
prejuízo a arrecadação das contribuições a autarquia federal no
exercício de 2011.” [Sic]
Análise Técnica: O defendente enviou documento às fls. 841876, visando comprovar as alegações apresentadas, que não
são suficientes para justificar a presente irregularidade, tendo
em vista que o defendente se limitou a prestar esclarecimentos
quanto à movimentação ocorrida exclusivamente no exercício
de 2011, sem, contudo, justificar a ausência de recolhimento
dos valores retidos dos servidores e de terceiros a título de
contribuições ao INSS de exercícios anteriores, que compõem a
dívida do município e consequentemente são de responsabilidade
do gestor.
A dívida previdenciária está registrada nos demonstrativos
contábeis e requer quitação, independentemente de quem esteja
à frente da gestão ou de qual exercício foi originada, sob pena,
inclusive, de se tornar cada vez mais onerosa em função da
incidência dos encargos financeiros.
Conforme abaixo demonstrado, o saldo em 31/12/2011 não é o
admitido, sendo de 64,53% - INSS Servidores e 244,66% - INSS
Serv. Terceiros, em relação às respectivas inscrições em 2011.
Desta forma, considera-se este Item Irregular.

Inscrição
R$ 42.128,63
R$ 42.128,63

Baixa
R$ 41.657,56
R$ 41.657,56

Sdo. Final
R$ 6.911,76
R$ 6.911,76

Justificativa (fls. 732): o defendente apresentou a seguinte
justificativa:
“O valor de R$ 3.768,25, refere-se a Anulação da Ordem de Pagamento
N° 032/2011, através da Nota de Anulação de Pagamento de N°
038/2011, cujo saldo de R$ 3.768,25 foi estornado para a conta
211110103000 — Restos a Pagar Não Processados — Diversos,
conforme demonstrado no razão da conta.
Em anexo Razão da Plano de Contas 211110103000 — Restos a
Pagar Não Processados — Diversos, demonstrando a anulação do
pagamento (página 12), Listagem de Anulações de Pagamentos,
Nota de Anulação de Pagamento N° 0000038/2011.” [Sic]
Análise Técnica: O Razão do Plano de Contas 211110103000 —
Restos a Pagar Não Processados — Diversos acostados às fls. 906927, apresenta à fls. 908 os pagamentos nºs 32, 33 e 34/2011,
relativos aos empenhos 164, 165 e 166/2010, às fls.919, apresenta
a Anulação de Pagamento nº 38/2011, no montante de R$ 3.768,25
e justifica que o ch. nº 11727 foi baixado em duplicidade. Constatase, portanto, que apesar de haver sido realizada a Anulação de
Pagamento nº 38/2011, os demonstrativos contábeis não foram
atualizados, gerando, dessa forma, a divergência supra. Tendo em
vista que o valor da divergência não é relevante, correspondendo
a 0,15% do valor total dos Restos a Pagar Inscritos no exercício
conforme balancete analítico da despesa (fls. 282), sugere-se
RECOMENDAR a realização de lançamento de ajuste contábil de
acordo com as Normas NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/08),
que trata das demonstrações contábeis do setor público e estabelece
as características quantitativas e qualitativas destas demonstrações
contábeis, e determina que suas informações devam ser extraídas
dos registros contábeis da entidade, e NBC T 16.5 (Resolução CFC
nº. 1.132/08), que trata do registro contábil.
II.6. Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária
ao INSS. (3.3.3.f.)
Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91.
Em análise ao balancete de despesa consolidado (fls. 285-296)
constatou-se indícios de ausência de recolhimento à autarquia
federal INSS das obrigações patronais previdenciárias do Município,
tendo em vista que, conforme abaixo demonstrado, foi liquidado
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um montante de R$ 978.320,70 à título de Obrigação Patronal
previdenciária (331901300000), tendo sido recolhido apenas R$

Secretaria Municipal
Gabinete do Prefeito
Coord. de Planejamento
Advocacia Geral
Administração
Finanças
Obras e Serv. Publ.
Educação
Saúde
Trab/Desenv/Ação Social
Agricultura/Meio Ambiente
Cultura/Turismo
Esporte
Total:

331901300000 - Obrigação Patronal _ INSS (fls. 285-296)
Empenhado
Liquidado
Pago
A pagar
R$ 48.984,39
R$ 48.984,39
R$ 755,82
R$ 48.228,57
R$ 8.169,02
R$ 8.169,02
R$ 0,00
R$ 8.169,02
R$ 13.686,00
R$ 13.686,00
R$ 0,00
R$ 13.686,00
R$ 35.753,66
R$ 35.753,66
R$ 16.052,63
R$ 19.701,03
R$ 17.105,23
R$ 17.105,23
R$ 393,96
R$ 16.711,27
R$ 111.161,41
R$ 111.161,41
R$ 2.558,23
R$ 108.603,18
R$ 296.726,90
R$ 296.722,84
R$ 255.966,04
R$ 40.756,80
R$ 328.508,20
R$ 328.508,20
R$ 325.564,97
R$ 2.943,23
R$ 60.201,24
R$ 60.201,24
R$ 5.191,19
R$ 55.010,05
R$ 18.141,82
R$ 18.141,82
R$ 357,78
R$ 17.784,04
R$ 23.151,88
R$ 23.151,88
R$ 1.526,37
R$ 21.625,51
R$ 16.735,01
R$ 16.735,01
R$ 1.872,30
R$ 14.862,71
R$ 978.324,76
R$ 978.320,70
R$ 610.239,29
R$ 368.081,41

Justificativa (fls. 732-733): De acordo com o defendente:
“Os valores que constam a pagar, foram compensados junto ao
Ministério da Previdência - Receita Federal, conforme cópia da GFIP
em anexo. Por um equívoco, não foi efetuado a baixa desses valores
compensados. Neste exercício, Vamos providenciar os lançamentos
de regularização desses valores.” [Sic]
COMPETÊNCIA
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
13° Salário

610.239,29, restando a pagar o montante de R$ 368.081,41, que
corresponde a 37,62% do valor liquidado.

VALOR COMPENSADO
R$ 22.073,45
R$ 26.143,96
R$ 29.436,97
R$ 23.159,98
R$ 44.772,51
R$ 31.111,04
R$ 28.300,47
R$ 29.678,46
R$ 28.372,78
R$ 28.389,63
R$ 28.366,23
R$ 36.045,40
R$ 13.321,49

Análise Técnica: Constam dos autos (fls. 929-954), cópias
dos protocolos de envio de Arquivos Conectividade Social e dos
Comprovantes de Declaração das Contribuições a Recolher à
Previdência Social e a outras entidades e Fundos por FPAS,
onde constam os valores apresentados pela defesa, totalizado
R$ 369.172,37 em Créditos Previdenciários Compensados, valor
superior em R$ 1.090,96 ao questionado.
Segundo arts. 201 e 202 da Instrução Normativa INSS/DC Nº
100/2003 compensação é o procedimento facultativo pelo qual
o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente,
deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social.
Havendo pagamento de valores indevidos à Previdência Social, de
atualização monetária, de multa ou de juros de mora, é facultado
ao sujeito passivo optar pela compensação ou pela formalização do
pedido de restituição.
Não obstante a alegação de que o município possuía créditos
previdenciários a compensar, constata-se situação inversa em
exercícios anterior e posterior (2010 e 2012) ao em análise, tendo
em vista celebração de termo de parcelamento:
- PCA 2010 (TC 2.026/2011, fls. 1132): reconhecimento da divida
de contribuição com o INSS, pertinente a 2009, no valor de R$
398.766,99, conforme Nota 013/2011;
- PCA 2012 (TC 3.333/2013, cópia anexa): inscrição de R$
1.726.414,10 de dívida com o INSS, no passivo permanente,
pertinente ao processo 15582.00154/2011-36.
Portanto, carece a alegação da defesa de maior detalhamento e
respectiva comprovação de que de fato o município possuía créditos
previdenciários a compensar. Item Irregular.
É importante registrar que tramita nesta corte de contas, o processo
TC 6.024/2012 referente à Representação que apura supostas
irregularidades no procedimento licitatório para a contratação
da empresa URBIS – Instituto de Gestão Pública pelo Município
de Santa Leopoldina, para prestação de serviços de recuperação
de créditos tributários (Pasep e INSS), supostamente indevidas,
recolhidas pelos municípios.
II.7. Garantia de Valores (Item 3.5.4.)
Base Legal: art. 40 caput e §1º, art. 55, inciso I, alínea “c” e art.
40, §1º da Lei 101/00
De acordo com as informações encaminhadas via sistema LRFweb
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% A pagar
98,46%
100,00%
100,00%
55,10%
97,70%
97,70%
13,74%
0,90%
91,38%
98,03%
93,41%
88,81%
37,62%

(2º semestre de 2011) houve concessão de garantias no montante
de R$ 2.339.290,30 e não houve recebimento de contragarantias
em 2011, conforme demonstração:
Descrição
Valores
Contragarantias recebidas R$ 0,00
Garantias concedidas
R$ 2.339.290,30
Receita Corrente Líquida
R$ 24.859.443,47

Quociente
9,41%

Tendo em vista que as Notas Explicativas (fls. 658-659) discriminam
a Dívida Fundada do Município, considera-se relevante a prestação
de esclarecimentos quanto à concessão de garantias pelo
município, como a quem foram concedidas e se está condicionada
ao oferecimento de contragarantia, sugerindo-se assim, citação
para esta finalidade.
Justificativa (fls. 734): A defesa alegou que “não houve
a concessão de garantias na Prefeitura Municipal de Santa
Leopoldina no exercício de 2011. Dessa forma cabe informar que,
por um equivoco, o montante de R$2.339.290,30 foi registrado
indevidamente na LRFWeb.” E, informou que no exercício de 2012
não houve o lançamento de garantia.”
Análise Técnica: Esclareceu o defendente que as informações
registradas na LRFWeb estão equivocadas. Sugere-se acolher a
justificativa dada.
(...)
VI. CONCLUSÃO
(...)
Do exame efetuado, foi constatado que as justificativas e peças
apresentadas pelo jurisdicionado a fim de retificar ou justificar as
irregularidades abordadas foram insuficientes para os seguintes
itens:
II.2. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas
constantes da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a
Receber. Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93,
101, 103 a 105.
II.3. Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de
servidores e de terceiros. Base normativa: Lei Federal nº
8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da Constituição da
República
II.6. Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária
ao INSS. Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91.
Desta forma, opina-se pela REJEIÇÃO das Contas da Prefeitura
Municipal de Santa Leopoldina, de responsabilidade do Sr. Romero
Luiz Endringer (Prefeito Municipal), relativamente ao exercício
financeiro de 2011, nos termos do art. 80, III da LC Estadual nº
621/2012 c/c art. 132, III do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013.
A título de parâmetro, registre-se que as irregularidades acima
listadas, que motivaram a sugestão de emissão de Parecer
Prévio pela Rejeição das contas, atentam contra matéria de
ordem constitucional (arts. 37, 149, §1º e 195 Incs. I e II) e
infraconstitucional (Lei 4.320/64 e 8.212/91), e são classificadas
como gravíssimas por outras Cortes de Contas, a exemplo dos
Tribunais de Contas de Mato Grosso (Anexo da Res. Normativa
TCEMT 17/2010) e Santa Catarina (Decisão Normativa TCESC
6/2008).
Sugere-se, ainda, Recomendar à administração municipal, a
realização de lançamento de ajuste contábil de acordo com as
Normas NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/08), e NBC T 16.5
(Resolução CFC nº. 1.132/08). (Item II.5.)
2 ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
www.tce.es.gov.br

Página 44

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014

Despesa Fixada/Autorizada
Despesa Executada
Economia Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$ 27.826.449,27
R$ 24.977.207,04
R$ 2.849.242,23

BALANÇO FINANCEIRO
Saldo financeiro do exercício anterior
R$ 3.773.041,99
Saldo financeiro apurado para exercício seguinte
R$ 6.765.493,28
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 6.766.350,08
Financeiro
R$ 4.514.304,20
Permanente
R$ 11.175.560,43
Permanente
R$ 1.410.607,68
Compensado R$ 0,00
Compensado
R$ 0,00
ATIVO REAL R$17.941.910,51
PASSIVO REAL
R$ 5.550.354,97
Saldo financeiro (Superávit)
R$2.252.045,88
Ativo Real Líquido
R$12.016.998,63
vez que comprovada grave infração à norma constitucional e legal.
3 LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
A Instrução Contábil Conclusiva ICC 66/2013 registra o cumprimento 5.4 Por derradeiro sugere-se, com fulcro no inciso XXXVI do
artigo 1º da LC 621/2012, que o Plenário desta Corte de Contas
dos limites constitucionais e legais, conforme análise a seguir:
R$
limite
executado recomende ao atual Prefeito do Município de Santa Leopoldina que
realize lançamento de ajuste contábil de acordo com as Normas NBC
Receita Corrente Líquida (RCL) 24.859.443,47
T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/08), que trata das demonstrações
- Despesa Poder Executivo
12.066.588,38
máx 54% 48,54%
contábeis do setor público e estabelece as características
- Despesa Consolidada
12.744.028,92
máx 60% 51,26%
quantitativas e qualitativas destas demonstrações contábeis, e
(Exec/Legis)
Receita Bruta de Impostos
17.668.085,14
determina que suas informações devam ser extraídas dos registros
- Manutenção do Ensino
4.850.200,00
min. 25% 27,45%
contábeis da entidade, e NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08),
Receita cota parte FUNDEB
3.758.691,28
que trata do registro contábil.
- Remuneração Magistério
2.539.828,25
min 60%
67,57%
É o relatório.
Receita Impostos e
17.668.085,14
B - FUNDAMENTAÇÃO
Transferências
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra- Despesa com saúde
3.279.226,71
min. 15% 18,56%
se devidamente instruído, logo apto a um julgamento de mérito, eis
Receita Tributária e
15.461.704,23
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Transferências do exercício
Diante desse dado, tomada a documentação e informações carreadas
anterior
aos autos pelo gestor público, em cotejo com as manifestações da
- Repasse duodécimo ao
1.082.319,30
máx. 7%
7,00%
Área Técnica e da Douta Procuradoria de Justiça de Contas, vejo que
legislativo
se tornam desnecessárias outras considerações.
4 REMESSA DE DADOS E PARECERES DE ALERTA PERTINENTES Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
AO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
AO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
Assim analisa a 5ª Secretaria de Controle Externo quanto à gestão ITC 5589/2013 (que se fundou também na Instrução Contábil
fiscal do município de Santa Leopoldina, no exercício de 2011:
Conclusiva ICC 66/2013), que concluiu ter havido as irregularidades
Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento que adiante transcrevo em resumo.
de prazos de encaminhamento dos relatórios a esta Corte de II.2. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas
Contas, entretanto, foram encaminhados pareceres de alerta em constantes da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a
função do não atingimento da Meta bimestral de arrecadação no 1º, Receber. Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93,
2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres/2011 (processos TC nºs 2469, 3932, 101, 103 a 105.
5055, 6998/2011, 22 e 1073/2012, respectivamente); em função II.3. Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de
da despesa com pessoal ter ultrapassado o limite de alerta no 1º e servidores e de terceiros. Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91,
no 2º semestre/2011 (processos TC nºs 5047/2011 e 1060/2012, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da Constituição da República
respectivamente).
II.6. Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária
5 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
ao INSS. Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91.
5.1 Registram-se, da análise contábil, que foram observados e Não custa lembrar que os gestores públicos locais quando deixam de
cumpridos os limites constitucionais mínimos de Aplicação na pagar em dia as contribuições previdências e demais tributos, além
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, gastos com remuneração de onerar o município com os encargos, multas e demais sanções
dos profissionais do magistério, Ações e Serviços Públicos de que disso decorre, podem causar um gravame maior ainda, qual
Saúde e foi observado o limite máximo de Despesas com Pessoal seja a impossibilidade de o ente federativo celebrar convênios e
estabelecido pela LC 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
outros ajustes que garantam recursos para a expansão e melhoria
5.2 Na forma a análise exposta, as justificativas e documentos da prestação de serviços a seus munícipes (vide o disposto no § 1º,
apresentados não foram suficientes para elidirem as seguintes IV, a, do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal).
irregularidades apontadas na RTC 345/2011 e analisados na Assim, entendo que as razões e os fundamentos jurídicos
Instrução Contábil Conclusiva ICC 66/2013:
apresentados para emissão de Parecer Prévio recomendando ao
5.2.1 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas pelo Chefe
contas constantes da Demonstração da Dívida Flutuante e do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2011, são suficientes,
dos Créditos a Receber.
razoáveis e coadunam-se com as normas que disciplinam a matéria,
Base Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103 a destacando-se as dívidas que o município acumula com o INSS, no
105 (item II.2 da ICC 66/2013);
valor de R$ 356.093,67 (trezentos e cinquenta e seis mil, noventa
5.2.2 Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de e três reais e sessenta e sete centavos) de contribuições retidas de
servidores e de terceiros.
servidores e de terceiros, e com obrigações patronais na importância
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e de R$ 368.081,41 (trezentos e sessenta e oito mil, oitenta e um
b e art. 37 da Constituição da República (item II.3 da ICC 66/2013); reais e quarenta e um centavos).
5.2.3 Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal C - DISPOSITIVO
Previdenciária ao INSS.
Em resumo, observa-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu
Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91 (item II.6 da os percentuais constitucionais e legais mínimos de Aplicação na
ICC 66/2013).
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, gastos com remuneração
5.3 Face o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art. 319, dos profissionais do magistério, ações e serviços públicos de saúde,
§1º, IV da Resolução TC 261/2013, no sentido de que seja emitido bem como observou o limite máximo de Despesas com Pessoal e
PARECER PRÉVIO recomendando a REJEIÇÃO das contas do senhor repasse de duodécimo ao legislativo.
Romero Luiz Endringer, Prefeito Municipal frente à Prefeitura Entretanto, as justificativas e documentos apresentados não foram
Municipal de Santa Leopoldina, no exercício de 2011, na forma suficientes para elidirem as irregularidades na letra B deste voto.
prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012, Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

www.tce.es.gov.br

Página 45

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
com fulcro no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar n.º
621/2012, corroborando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO:
C.1 Pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas da
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, referentes ao exercício de
2011, de responsabilidade do Senhor ROMERO LUIZ ENDRINGER,
vez que comprovado o cometimento de grave infração à norma legal.
C.2 Por RECOMENDAR ao atual gestor da Prefeitura Municipal
de Santa Leopoldina e ao contabilista responsável que realizem
lançamento de ajuste contábil de acordo com as Normas NBC T 16.6
(Resolução CFC nº 1.133/08), que trata das demonstrações contábeis
do setor público e estabelece as características quantitativas e
qualitativas destas demonstrações contábeis, e determina que
suas informações devam ser extraídas dos registros contábeis da
entidade, e NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08), que trata do
registro contábil.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema
tratado no processo referenciado, pedi vista em sessão plenária, o
que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à
apreciação do Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL da PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA,
referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor
ROMERO LUIZ ENDRINGER, chefe do poder executivo municipal,
cujo voto do Em. Relator foi pela rejeição das contas em face das
seguintes irregularidades:
Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes
da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a Receber. Base
Normativa: Lei nº. 4.320/64, arts. 85, 87, 88, 93, 101, 103 a 105.
Não recolhimento ao INSS, das contribuições retidas de servidores
e de terceiros. Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30,
Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da Constituição da República
Ausência de Recolhimento de Obrigação Patronal Previdenciária ao
INSS. Base normativa: art. 30, inc. 2, “b” da Lei nº 8.212/91.
Votou, ainda, por encaminhar RECOMENDAÇÃO ao atual gestor
da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina e ao contabilista
responsável que realizem lançamento de ajuste contábil de acordo
com as Normas NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/08), que
trata das demonstrações contábeis do setor público e estabelece
as características quantitativas e qualitativas destas demonstrações
contábeis, e determina que suas informações devam ser extraídas
dos registros contábeis da entidade, e NBC T 16.5 (Resolução CFC
nº. 1.132/08), que trata do registro contábil.
É o relatório. Passo ao voto.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para o Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se
diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual,
anualmente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados
da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade
federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro
Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral
e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se
procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais
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relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de
Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 71,
I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71,
II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis,
entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº
849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe
do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos
Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor
público que efetua, de modo eficiente, o registro dos atos e fatos
relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No
entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação
do patrimônio Público.
O art. 101 da Lei 4.320/64 determina que os resultados gerais do
exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço
Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações
Patrimoniais, notadamente, segundo os Anexos números 12, 13, 14
e 15.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados:
Receita Corrente
Líquida (RCL)
- Despesa Poder
Executivo
- Despesa
Consolidada (Exec/
Legis)
- Dívida Pública Endividamento
- Contratação
de Operação de
Crédito
- Contratação
por Antecipação
de Receita
Orçamentária
- Garantias de
Valores
- Remessa dos
dados do RREO e
RGF
Receita Bruta de
Impostos
- Manutenção do
Ensino
Receita cota parte
FUNDEB
- Remuneração
Magistério
Receita Impostos e
Transferências
- Despesa com
saúde
Receita Tributária e
Transferências do
exercício anterior
- Repasse
duodécimo ao
legislativo
- Remuneração de
Agentes Políticos
- Resultado
Orçamentário
- Resultado
Financeiro
- Resultado
Patrimonial

Reais
24.859.443,47

limite

executado

12.066.588,38

máx 54%

48,54%

12.744.028,92

máx 60%

51,26%

0,00

máx 120%

0,00

0,00

máx 16%

0,00

0,00

máx.7%

0,00

0,00
Prazos cumpridos
17.668.085,14
min. 25%

27,45%

min 60%

67,57

min. 15%

18,56%

1.082.319,30

máx. 7%

7%

Lei Municipal
735/2008
Anexo 12

Em conformidade com o
mandamento legal
R$ 1.641.352,80

Anexo 13

R$ 2.252.045,88

Anexo 15

R$ 3.219.908,92

4.850.200,00
3.758.691,28
2.539.828,25
17.688.085,14
3.279.226,71
15.461.704,23

Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2011 da
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina.
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Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade
premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o parágrafo décimo da exposição de motivos
que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal,
enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, em
13 de abril de 1999, onde o controle do endividamento público
constituía preocupação central da política econômica do governo:
“o equilíbrio intertemporal das contas públicas é entendido
como bem coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira,
por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de
preços e a retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares
normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de
disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Santa Leopoldina, sob a responsabilidade do
Sr. Romero Luiz Endringer, Prefeito Municipal, referente ao
exercício de 2011, atendeu, majoritariamente, os pilares da
LRF.
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem
acompanhar as razões lançadas na ITC 1165/2014, quanto à
manutenção da seguinte irregularidade:
Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes
da Demonstração da Dívida Flutuante e dos Créditos a Receber no
valor de R$ 12.950,72.
Importante registrar, contudo, que o reflexo de tal irregularidade,
no total de R$ 12.950,72, equivale a apenas 0,57% do resultado
financeiro, que é de R$ 2.252.045,88 e, a meu ver, tal constatação
conduz à inevitável conclusão de que a irregularidade listada é
incapaz de macular o sólido resultado apresentado nas contas sob
análise.
Por outro lado, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas
especificamente ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC
T 16.1 a NBC T 16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), figurando na norma NBC T
16.5, que trata do Registro Contábil (Resolução CFC Nº. 1.132/08),
a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes
decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em
anos anteriores:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
[...]
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de
critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido
e evidenciado em notas explicativas.
[grifo nosso]
Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de erros
e omissões ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser
realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido
deste exercício, de forma a não afetarem os resultados do
exercício corrente, lembrando que tais ajustes deverão constar
detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem
dos registros extemporâneos.
Relativamente ao item II.3 DA ICC 66/2013 – “NÃO
RECOLHIMENTO AO INSS DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE
SERVIDORES E DE TERCEIROS” – discordo da área técnica e do
ministério público especial de contas, nos seguintes termos.
O gestor alegou que quanto às retenções no exercício de 2011, estas
foram repassadas. Os valores constantes a recolher apresentados
no saldo final do exercício de 2011 veem de exercícios anteriores a
seu mandato.
A área técnica não aceitou as alegações do gestor, pois o saldo a
recolher de exercícios anteriores é de responsabilidade do gestor.
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Verifiquei que esses saldos a recolher são valores pendentes
anteriores ao exercício de 2006 e que dos exercícios de 2007 até
2011 todos os valores retidos foram repassados ao INSS, conforme
processos TC 1742/2008, 2018/2009, 2486/2010, 2026/2011.
Diante da constatação de que não houve ausência de recolhimento,
no exercício, ao INSS, AFASTO A IRREGULARIDADE e determino
ao atual gestor que proceda a conciliação das contas “INSS
Servidores” e “INSS Serviços de Terceiros” para verificação dos
valores a serem repassados à previdência e proceda ao pagamento.
Após, encaminhe a este Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas
do exercício corrente, os esclarecimentos/documentos através de
Notas Explicativas.
Quanto ao item II.6 DA ICC 66/2013 – “AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA
DO INSS” – também discordo da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, nos seguintes termos.
O gestor alega que os valores não pagos foram utilizados para
compensação junto ao Ministério da Previdência, conforme cópia de
GFIP em anexo.
A área técnica verificou a veracidade da compensação, conforme
GFIP, entretanto não aceitou as alegações, pois nos exercícios de
2009 e 2011 foram reconhecidas dívidas com o INSS, contabilizadas
no passivo permanente, demonstrando que o município reconhece
seu débito junto ao INSS, como então, poderia fazer compensação.
Também alertou que tramita nesta Corte de Contas, Processo TC
6024/2012, representação para apurar supostas irregularidades na
contratação da empresa URBIS sobre a prestação de serviços de
recuperação de créditos tributários (Pasep e INSS).
Verifico que não houve ausência de recolhimento de obrigação
patronal ao INSS, houve sim a compensação junto ao INSS,
conforme demonstrado na GFIP.
Entretanto, a área técnica, também está alegando que a
administração não poderia fazer a compensação, pois não possui
crédito, visto ter dívidas de longo prazo junto ao INSS.
Trata-se de nova suposta irregularidade, que não foi levada ao
conhecimento do gestor e sobre a qual não se defendeu, ferindo o
princípio da ampla defesa e do contraditório. Ademais, essa possível
irregularidade já está sendo tratada no Processo TC 6024/2012,
acima citado pela área técnica, que está em fase de citação,
conforme DECM 298/2014.
Diante dos fatos expostos, afasto a irregularidade.
A par das disposições da Norma Brasileira de Contabilidade e tendo
em vista as disposições do art. 86 da LC 621/2012, nada obsta que
este Tribunal encaminhe ao gestor atual, determinação para que
sejam providenciados os ajustes necessários nos registros contábeis
em exercício corrente.
Superada a análise da viabilidade de encaminhamento de
determinações para os ajustes contábeis, necessário salientar, no
caso concreto, que relativamente ao cumprimento do orçamento,
ao atendimento aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal, concluo
que o Gestor atendeu satisfatoriamente as regras vigentes.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II, a emissão
do parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva, quando
ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de
Contas. A meu ver, esta é a prescrição correta para o caso concreto,
pois somente uma análise ponderada do conjunto das informações
acima analisadas, permitirá que este Tribunal decida de forma
proporcional, razoável e justa.
Segundo os mestres Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio
Amaral Garcia, as penalidades aplicadas sem seguro critério e
devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arriscam
extrapolar a esfera meramente material do indivíduo e alcançar
importantes valores protegidos pela Constituição Federal.
Há, também, enorme risco de penalizações com essas
características extrapolarem para atingir outras relações
profissionais do apenado, o que pode tolhê-lo no legítimo direito
de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é a
básica garantia individual expressamente assentada no inciso XIII,
do art. 5º da Constituição Federal.
Nesse sentido, sentenciam os ilustres doutrinadores: “É dever do
aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração)
verificar a natureza da conduta praticada e o seu grau de
reprovabilidade à luz dos princípios que informam a atuação
daqueles que se relacionam com a Administração Pública ou
que manejam recursos públicos.”
Esclareço que pelas consequências e restrições impostas ao agente
público, seja na seara política, seja na vida funcional ou mesmo na

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
preservação de sua honra, tenho adotado como premissa de atuação
judicante a cautela absoluta e como alicerce dos julgamentos a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na
apreciação de pareceres prévios. E é justamente este conceito que
destaco do art. 1º, § 1º da Lei Complementar 621/2012:
“§ 1º Na fiscalização e no julgamento de contas que lhe
competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade,
a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a
razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das
despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e
da renúncia de receitas.”
Da análise detida dos autos, pude verificar: (i) a confirmação de
inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii)
que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de
correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que a ênfase dada
a gestão fiscal merece destaque e por isso os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nesse
julgamento.
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas ressalta que “O sistema jurídico apresenta-se como uma
rede hierarquizada e aberta não apenas de regras, mas, igualmente,
de princípios jurídicos, sendo que o exame dos princípios
ganha cada vez maior relevância para os que, no exercício
das funções de controle, encontram neles a fonte finalística de
compreensão do conjunto das normas.
O Tratado publicado pela ATRICON – Associação e Membros de
Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o
Princípio da Proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito
Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica.
Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas
perceberam que a defesa da boa ordem da coisa pública, em
especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia
uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica
da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura de retórica
cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração
Pública não poderia utilizar um canhão para abater um
pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre
grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em
tempos recentes, cunhado alguns parâmetros para que, no caso
concreto, fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade de
certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três
subprincípios de cuja confluência depende a aprovação no teste da
proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz
exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins
colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser traduzido
por uma sábia máxima popular: “dos males , o menor!”. O que esse
subprincípio investiga não é tanto a necessidade dos fins, porém e
sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo
Poder Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar
em favor daquela que afetar o menos possível os interesses e as
liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o
fim, contudo, ainda assim, desproporcionais em relação ao custobenefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o
objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem
ser adequados para atingir o fim.
Ademais, o debate sobre o que é proporcional não surge do
pensamento contemporâneo, pelo contrário, nos leva à antiguidade.
Segundo Aristóteles, “O que é o justo? O proporcional. E o injusto é o
que viola a proporção. Desse modo, um dos termos torna-se grande
demais e o outro demasiado pequeno, como realmente acontece na
prática; porque o homem que age injustamente tem excesso e o que
é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom.”
Nos autos ora sob análise, a meu ver, o fim é a publicação de
um Parecer resultante de um julgamento justo, equilibrado e
impulsionado pela supremacia do interesse público. E o meio é a
decisão aplicada em termos quantitativos (intensidade), qualitativos
(qualidade) e probabilísticos (certeza).
Nesse sentido, as irregularidades encontradas servem de critério
para que a intensidade da decisão tenha correspondência com o grau
de reprovabilidade da conduta do Gestor e do potencial ofensivo das
mesmas.
III – CONCLUSÃO
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Por todo o exposto, as irregularidades apontadas no exercício
de 2011 não foram capazes de comprometer os objetivos
centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal, qualificados como
macroeconômicos, financeiros e orçamentários.
Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas Anual
demonstram consonância com o artigo 1º da LRF, que dispõe: “A
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
mediante cumprimento de metas de resultados entre receitas
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange
a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívida consolidada e mobiliária,
operações de créditos, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
Importante, também, salientar que tais irregularidades não
resultaram em dano ao erário.
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, divergindo do entendimento
da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I . Sejam afastadas as seguintes irregularidades, na forma da
fundamentação deste voto:
Ausência de recolhimento ao INSS, das contribuições retidas
de servidores e de terceiros.
Ausência
de
Recolhimento
de
Obrigação
Patronal
Previdenciária ao INSS.
II – Seja mantida a seguinte irregularidade, a qual não foi capaz
de comprometer os objetivos centrais da Lei de Responsabilidade
Fiscal:
Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas
constantes da Demonstração da Dívida Flutuante e dos
Créditos a Receber no valor de R$ 12.950,72.
III - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Município de SANTA LEOPOLDINA, exercício de
2011, sob a responsabilidade do Sr. ROMERO LUIZ ENDRINGER,
com fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
IV – Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes
DETERMINAÇÕES, que deverão ser objeto de monitoramento por
esta Corte:
Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas da “Dívida
Flutuante” e “Créditos a Receber” e realize os lançamentos de ajustes
contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Encaminhando a este Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas
do exercício corrente, os esclarecimentos/documentos através de
Notas Explicativas;
Proceda no exercício corrente, a conciliação das contas “INSS
servidores” e INSS Serv. Terceiros” (códigos 212110200 e
212130100) para verificação dos valores a serem repassados
à previdência e proceda ao pagamento. Após, encaminhe a este
Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente,
os esclarecimentos/documentos através de Notas Explicativas;
Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2240/2012,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e quatro
de junho de dois mil e quatorze, por maioria, nos termos do votovencedor do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Santa Leopoldina a aprovação
com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Santa Leopoldina, sob a responsabilidade do Sr. Romero Luiz
Endringer, Prefeito no exercício de 2011;
2. Expedir ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Santa
Leopoldina as seguintes determinações, que deverão ser objeto
de monitoramento:
2.1. Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas da
“Dívida Flutuante” e “Créditos a receber” e realize os lançamentos
de ajustes contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, encaminhando a este Tribunal, por ocasião da
Prestação de Contas do exercício corrente, os esclarecimentos/
documentos através de Notas Explicativas;
2.2. Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas
“INSS servidores” e “INSS Serv. Terceiros” (códigos 212110200
e 212130100) para verificação dos valores a serem repassados
à previdência e proceda ao pagamento. Após, encaminhe a este
Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente,
os esclarecimentos/documentos através de Notas Explicativas;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
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pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina,
em conformidade com a Área Técnica e com o Ministério Público
Especial de Contas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
- PARECER PRÉVIO TC-059/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3335/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - EDIVAL JOSÉ PETRI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2012 - 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO - 2)
DETERMINAÇÃO - 3) RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Município
de Anchieta, relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade do
Sr. Edival José Petri, então Prefeito Municipal.
Foram às contas apresentadas tempestivamente, em 27/03/2013,
e analisadas pela 5ª Secretaria de Controle Externo, que emitiu
o Relatório Técnico Contábil – RTC nº 230/2013 (fls. 384/396 e
anexos), bem como a Instrução Técnica Inicial nº 813/2013 (fl. 473),
sugerindo a CITAÇÃO do responsável para manifestação sobre o
seguinte indício da irregularidade, relativa ao item 3.1 - Evidências
de inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Orçamentária Anual (Lei
761/2011, alterada pela Lei 763/2012) - artigo 167, incisos V e
VII, da Constituição Federal; artigo 5º, § 4º, da Lei Complementar
101/2000; e artigos 7º e 42, da Lei 4.320/64.
Ato contínuo, o então Relator, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, determinou
através da Decisão Monocrática nº 955/2013 (fl. 475), a citação do
responsável, conforme Termo de Citação nº 2319/2013 (fl. 476).
Regularmente citado, conforme documentação e informações
de fls. 478/479, o senhor Edival José Petri, trouxe aos autos,
tempestivamente, a documentação de fls. 481/492, a qual foi
analisada pela 5ª Secretaria de Controle Externo que emitiu a
Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 69/2014 (fls. 496/503),
concluindo pela REGULARIDADE das contas e DETERMINAÇÃO
à Administração atual no sentido de que se abstenha de incluir em
projetos de lei orçamentária, dispositivos que permitam a abertura
de créditos ilimitados, ante a vedação constitucional contida no
artigo 167, inciso VII, da Constituição Federal.
A área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, na forma regimental, o qual, com base na
Instrução Contábil Conclusiva nº 69/2014, emitiu a Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 4174/2014, acostada às fls. 505/513,
opinando no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO
RECOMENDANDO A APROVAÇÃO das contas, com a realização
de DETERMINAÇÃO sugerida na sobredita Instrução Contábil
Conclusiva, e que seja RECOMENDADO à Câmara Municipal de
Anchieta especial atenção para os projetos de lei que contenham
permissão para abertura de créditos ilimitados.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante a MMPC nº
2740/2014, acostada à fl. 515, da lavra do Procurador Designado,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
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técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário desta egrégia Corte de Contas, nos termos do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto Ministério
Público Especial de Contas, opinaram no sentido de que seja emitido
Parecer Prévio pela aprovação das Contas, com realização de
recomendação e de determinação, conforme consta da Instrução
Técnica Conclusiva nº 4174/2014 (fls. 505/513), bem como da
MMPC nº 2740/2014, fl. 515, tendo o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC assim se manifestado, verbis:
[...]
Retornando os autos à 5ª. SCE, esta examinou as justificativas
apresentadas pelo responsável face ao indício de irregularidade
apontado e manifestou-se por intermédio da Instrução Contábil
Conclusiva ICC no. 69/2014 (fls. 496/503) registrando que embora o
Orçamento Municipal do exercício de 2012 tenha sido suplementado
utilizando como fontes, inclusive, os excessos de arrecadação e
superávit financeiro, não houve ultrapassagem do limite de 60%
para abertura de créditos adicionais previsto no artigo 6º da LOA,
como reproduzido a seguir:
II. ANÁLISE DO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE ABORDADO NO
RTC 197/2013 e ITI 723/2013.
Evidências de inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Orçamentária
Anual (Lei 761 de 22/12/2011 alterada pela Lei 763, de 10/01/2012)
Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII da Constituição da
República; art. 5º, § 4º Lei Responsabilidade Fiscal, e artigos 7º e
42 da Lei 4.320/1964.
Justificativa (fls. 481-492): O defendente trouxe diversos
argumentos em sua defesa, visando comprovar que a regra prevista
no art. 7º da LOA não possui qualquer vício formal ou material que
possa justificar a declaração de inconstitucionalidade, bem como,
que o limite previsto no artigo 6º da Lei Municipal nº 761/2011 não
foi ultrapassado, ou seja, não houve abertura de crédito adicional
suplementar superior a 60% (sessenta por cento) do total da
despesa fixada em seu orçamento.
Análise Técnica: Os créditos adicionais ilimitados são vedados
em função da obrigatoriedade de fixação da despesa na lei de
orçamento, pelo art. 167, II da Constituição da Republica e art. 59
da lei 4320/64:
Art. 167. São vedados: [...] II - a realização de despesas ou
a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais.
Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos
créditos concedidos.
De tais vedações entende-se que os créditos orçamentários, ao
serem fixados, impõem limite de gasto ao gestor. Neste sentido,
não se pode esquecer que o estabelecimento de prioridades do
governo faz parte do planejamento, antecede ao gasto, e carece
de participação do Poder Legislativo, representantes da vontade
popular.
No caso de Anchieta, o orçamento teve uma consignação de crédito
inicial de R$ 275.369.692,49, com limite de suplementações
aprovadas até 60%, equivalente a R$ 165.221.815,49, aprovado
em LOA, sofreu um acréscimo de R$ R$ 145.085.415,72 (52,68%)
incluído aí, um montante de R$ 7.646.190,42 (2,7%) abertos no
Fundo Municipal de Saúde tendo como fontes, excesso de arrecadação
e superávit financeiro do exercício anterior, que de acordo com o
art. 7º estariam excluídos do limite de 60% inicialmente aprovados
na LOA, neste caso, porém, não houve ultrapassagem do limite
autorizado na LOA.
No entanto, considerando que o artigo 7º da Lei Orçamentária
Anual 761/2012 violam a vedação contida no art. 167, V e VII da
Constituição e art. 5º, § 4º da Lei Complementar 101/2000, quanto
à autorização de dotação ilimitada ao Executivo, sugere-se que esta
Corte de Contas decida incidentalmente pela inconstitucionalidade
destes incisos da LOA, impondo-se a negativa de executoriedade
a esses dispositivos legais, conforme previsto no artigo 173 da
LC 621/2012 c/c os arts. 332 e 333, § 2º do RITCEES aprovado
pela Resolução TC 261/2013, visto que é vedado consignar em lei
orçamentária créditos ilimitados.
A 5ª. SCE expressou também sua opinião acerca a Gestão Fiscal
e dos Limites Constitucionais (ICC no. 69/2014, fls. 496/504),
concluindo “pela APROVAÇÃO das Contas do Sr. Edival Jose Petri,
Prefeito Municipal de Anchieta, relativamente ao exercício financeiro
de 2012”, e opinando pela sugestão ao Plenário desta Corte de Contas
para “determinar à administração municipal, que se abstenha de

www.tce.es.gov.br

Página 49

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
incluir, em projetos de lei orçamentária, dispositivos que permitam
a abertura de créditos ilimitados”.
2. DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Compulsando os autos extrai-se dos demonstrativos contábeis os
seguintes indicadores:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Receita Arrecadada
Despesa Executada
Déficit Orçamentário
BALANÇO FINANCEIRO
Saldo financeiro do exercício anterior
Saldo financeiro apurado para exercício seguinte
Resultado dos Saldos Financeiros
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 102.952.630,91
Financeiro
Permanente
R$ 255.113.800,00
Permanente
Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)
ATIVO REAL
R$ 358.066.430,91
PASSIVO REAL
Compensado
R$ 1.618.588.322,57
Compensado
TOTAL DO ATIVO
R$ 1.976.654.753,48
TOTAL DO PASSIVO
SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 83.519.451,98
( - ) Ativo Financeiro
( - ) Passivo Financeiro

Fonte: Balanço Orçamentário (Anexo 12), Balanço Financeiro
(Anexo 13), Balanço Patrimonial (Anexo 14) – Fls. 305/315 e RTC nº
230/2013 (fls. 384/396).
Do quadro acima observa-se a ocorrência de déficit orçamentário
de R$ 8.006.434,23 que, conforme a análise empreendida pela 5ª.
SCE, estava amparado por superávit financeiro do exercício anterior
(excluído o IPAS) de R$ 41.540.984,79) fls. 388 (RTC nº 230/2013).
Registra-se também um decréscimo nos saldos financeiros em
espécie.
Por fim, com base nos saldos do Balanço Patrimonial Consolidado
levantado em 31 de dezembro de 2012, do confronto entre o
Ativo e o Passivo Financeiro apurou-se o superávit financeiro de
R$ 83.519.451,98. Entretanto deste montante deve-se deduzir o
Resultado Financeiro do Instituto de Previdência (IPAS), conforme
analise procedida pela 5ª. Secretaria de Controle Externo, apurandose o superávit financeiro de R$ 42.390.666,36.
Acerca dos registros de previdência a 5ª. SCE manifestou-se por
meio do RTC nº 230/2013 da seguinte maneira:
Conforme consulta ao Balancete Contábil Consolidado do município
de Anchieta, não foram constatados na presente Prestação de Contas
Anual, ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias
(patronal ou retida dos servidores) e de parcelamentos de débitos
previdenciários.
3. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
A Instrução Contábil Conclusiva ITC nº 69/2014 registra o
cumprimento dos limites constitucionais e legais, conforme
demonstrado a seguir:
Receita Corrente
Líquida (RCL)
-Despesa Poder
Executivo[1]
- Despesa Consolidada
(Exec/Legis)[2]
Dívida Pública
Contratação
de
Operações de
Crédito
Garantias
Receita Bruta de
Impostos
Manutenção do
Ensino[3]
Receita cota parte
FUNDEB
- Remuneração
Magistério[4]
Receita Impostos e
Transferências
- Despesa com
saúde[5]
Receita Tributária e
Transferências do
exercício anterior
-Repasse duodécimo
ao legislativo[6]

Reais
279.873.318,44

limite

executado

95.064.876,20

máx 54% 33,97%

101.643.682,92

máx 60% 36,32%

0,00
0,00
0,00
218.153.339,26
79.457.909,04

min. 25% 36,42%

15.242.574,47
14.487.695,52

min 60%

95,05%

218.154.995,86
38.610.200,74

min. 15% 17,70%

151.058.343,95
10.574.084,08

máx. 7%

7,00%

Notas:
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R$ 291.199.889,09
R$ 299.206.323,32
-R$ 8.006.434,23
R$ 94.048.648,70
R$ 84.366.440,31
-R$ 9.682.208,39

R$ 19.433.178,93
R$ 123.848.283,20
R$ 214.784.968,78
R$ 358.066.430,91
R$ 1.618.588.322,57
R$ 1.976.654.753,48
R$ 102.952.630,91
R$ 19.433.178,93

[1] Artigo 20, inciso III, alínea “b” e artigo 22 § único da Lei
Complementar nº 101/2000.
[2] Artigo 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000
[3] Artigo 212, caput, da CRF/88
[4] Lei 11.494/2007 e Inciso XII do Art. 60 do ADCT da CRF/88
[5] Artigo 77, inciso III, do ADCT da CRF/88
[6] Artigo 29–A inciso I; § 2º, incisos I e III.
No que tange às limitações impostas aos gestores a 5ª SCE também
se manifestou (fls. 500) acerca da vedação imposta pelo art. 42
da Lei Complementar nº 101/2000 e quanto a remessa de dados e
pareceres de alerta pertinentes ao RREO e ao RGF:
III.V. OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS EM FINAL DE
MANDATO
Base Legal: art. 42 da Lei 101/00.
Não houve insuficiência de caixa para saldar obrigações de despesas
vinculadas à saúde e educação, outras despesas vinculadas e não
vinculadas. Conclui-se, portanto, pela existência de suficiente
disponibilidade de caixa para o cumprimento das obrigações de
despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato,
encerrado em 31/12/12, observando, o art. 42 da Lei Complementar
101/00 (LRF).
III.VI. REMESSA DE DADOS E PARECERES DE ALERTA
PERTINENTES AO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO) E AO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(RGF)
Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento
de prazos de encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas,
entretanto, foram encaminhados pareceres de alerta em função do
não atingimento da Meta bimestral de arrecadação: nos 1º e 2º
bimestres/2012 (processos TC 2674 e 4075/2012, respectivamente).
4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Tendo como base as análises procedidas pela 5ª. SCE, obedecendo
aos aspectos objetos de análise técnica e apresentamos a seguir
nosso parecer sobre a Prestação de Contas Anual, do Sr. Edival José
Petri, Prefeito Municipal de Anchieta, Exercício de 2012.
4.1. Quanto a formalização: a Prestação de Contas Anual foi
encaminhada ao Tribunal de Contas nos prazos regimentais e
devidamente assinada, conforme registrado às fls. 385 (RTC nº
230/2013);
4.2. Quanto aos aspectos orçamentários: foi apurado Déficit
Orçamentário de R$ 8.006.434,23, amparado por superávit financeiro
do exercício anterior (excluído o IPAS) de R$ 41.540.984,79,
conforme se verifica às fls. 388 (RTC nº 230/2013);
4.3. Em relação à irregularidade apontada, na análise dos autos
verifica-se que a Unidade Técnica demonstrou (ICC nº 69/2013, fl.
498) que a Lei Orçamentária Anual do Município de Anchieta, Lei
n.º 761/2011, fixou a receita e a despesa em R$ 275.369.692,49,
admitindo em seu art. 6º a abertura de créditos adicionais até o
limite de 60%, ou seja, R$ 165.221.815,00 (fl. 386). Todavia, foram
abertos créditos suplementares no valor total de R$ 145.085.415,72,
portanto inferior ao limite estabelecido pela LOA em seu art. 6º o
que nos leva à conclusão de que no exercício de 2012 não houve
abertura irregular de créditos pelo Chefe do Poder Executivo naquele
exercício.
Embora não tenha sido identificada abertura irregular de créditos
adicionais, ressalta-se que o art. 7º da Lei Orçamentária nº
721/2011 afronta a disposição do art. 167, VII, da Constituição
da República. Ora, o citado dispositivo da LOA estabelece que as

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
suplementações ou remanejamento utilizando como fontes de
recursos o superávit financeiro do exercício anterior e o excesso
de arrecadação não oneram o limite autorizado no art. 6º da
mesma Lei (60%) e não define o valor ou percentual limite para
tais créditos, caracterizando concessão de créditos ilimitados.
Entende-se que este dispositivo torna possível suplementar o
orçamento infinitamente, permitindo alterar qualquer programa
de governo aprovado pelo Poder Legislativo por meio da LOA e
tornando o orçamento público uma peça fictícia, sem planejamento
e, portanto, o Poder Executivo Municipal deve se abster de incluí-lo
em seus projetos de lei orçamentária.
Ademais a aprovação da Lei Orçamentária contendo dispositivo que
permita a abertura de créditos orçamentários ilimitados demonstra
omissão da Câmara local no exercício da sua função constitucional
de participar da elaboração do orçamento municipal e controlar a
sua execução.
4.4. Quanto ao Resultado Financeiro, foi apurado superávit
financeiro de R$ 42.390.666,36, conforme a análise técnica (RTC
nº 230/2013, fls. 388/389).
4.5. No que tange ao aspecto previdenciário a análise técnica (RTC
nº 230/2013) registra que não foram constatadas ausências de
recolhimento de contribuições previdenciária e parcelamento de
débitos previdenciários.
4.6. No tocante à Gestão Fiscal as análises técnicas (RTC nº
230/2013 e ICC nº 69/2014) registraram cumprimento de todos
os limites legais e constitucionais.
Face a todo o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art.
319, § 1º, inciso IV da Resolução TC nº 261/2013, no sentido
de que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a
APROVAÇÃO das contas do senhor Edival José Petri, Prefeito
Municipal frente à Prefeitura Municipal de Anchieta, no
exercício de 2012, na forma prevista no artigo 80, inciso I,
da Lei Complementar nº 621/2012.
Por derradeiro sugere-se que o Plenário desta Corte de
Contas:
DETERMINAR ao Poder Executivo do Município de Anchieta,
que se abstenha de incluir, em projetos de lei orçamentária,
dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados,
ante a vedação constitucional contida no art. 167, inciso
VII, da Constituição da República.
Recomendar o Poder Legislativo do Município de Anchieta
que atente para projetos de lei orçamentária que contenham
dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados,
ante a vedação constitucional contida no art. 167, inciso VII,
da Constituição da República à semelhança do conteúdo do
art. 7º da sua Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2012
(Lei nº 761/2011). – grifei e negritei
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua
manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012, estabelece o
seguinte, litteris:
Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
I – pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de
forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis,
a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os
resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos
créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais
e legais.
Desse modo, verifico da documentação constante dos autos, que
a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão
pela qual acompanho seu posicionamento, destacando apenas,
face à relevância, a situação geral em que se encontra a Unidade
Gestora, em razão dos dados relativos aos resultados do exercício
e ao cumprimento dos limites constitucionais e legais, quais sejam:
- Ativo Real Líquido (Ativo > Passivo): R$ 214.784.968,78.
- Resultado Financeiro (Ativo Financeiro > Passivo Financeiro)
Superávit: R$ 83.519.451,97
- Resultado Patrimonial (Variações Ativas > Variações Passivas) Superávit: R$ 105.752.013,87
- Economia Orçamentária (Despesa Realizada < Despesa Fixada):
R$ 21.593.693,46.
- Disponibilidade Financeira - 2012: R$ 84.366.440,31.
- 2011: R$ 94.048.648,70.
- Déficit Orçamentário (Receita arrecadada < Despesa Empenhada):
R$ 8.006.434,30.
No tocante aos limites constitucionais e legais demonstra a área
técnica os seguintes resultados apurados nesta análise:
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- Gastos com pessoal: 36,32% - Limite = 60%.
- Remuneração do pessoal do magistério: 95,05% - Limite = 60%.
- Gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino: 36,42%
- Limite = 25%
- Gastos com aplicação na saúde: 17,70% - Limite = 15%.
- Repasses ao Poder Legislativo: R$ 10.436.817,03 = 6,90% Limite = 7%.
Obs: 6,90% = Despesa empenhada.
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, bem como do cumprimento
dos limites constitucionais e legais, verifico que não houve
inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica,
tal qual externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, também, quanto aos aspectos patrimoniais, que não
foram verificadas irregularidades, motivo pelo qual, correto o
posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas,
que, no mesmo sentido, se manifestaram pela aprovação da
presente prestação de contas anual.
Acerca dos atos de gestão estes são analisados em processo de
auditoria à parte, não influenciando na análise das presentes
contas, nos termos regimentais.
Por todo o exposto, acompanhando a área técnica e ao douto
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Plenário desta egrégia Corte de Contas assim delibere:
a) Seja emitido PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal
de Anchieta recomendando a APROVAÇÃO da Prestação de
Contas Anual do Município, referente ao exercício de 2012 de
responsabilidade do senhor Edival José Petri, então Prefeito
Municipal de Anchieta.
b) Seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito, no sentido
de que se abstenham de incluir nos projetos de lei orçamentária,
dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados;
c) Seja expedida RECOMENDAÇÃO à Câmara Municipal de
Anchieta para que atente para os referidos projetos, em face
de vedação constitucional contida no artigo 167, inciso VII, da
Constituição Federal.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
presentes autos.
É como voto.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-3335/2013,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia oito de julho
de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Anchieta a aprovação da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Anchieta, sob
a responsabilidade do Sr. Edival José Petri, Prefeito no exercício de
2012;
2. Determinar ao atual Prefeito que se abstenha de incluir, nos
projetos de lei orçamentária, dispositivos que permitam a abertura
de créditos ilimitados;
3. Recomendar à Câmara Municipal de Anchieta para que atente
aos referidos projetos, em face de vedação constitucional contida
no artigo 167, inciso VII, da Constituição Federal;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Marco Antonio da Silva, Relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de julho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos
termos do artigo 161-A da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento
Interno), com a redação dada pela Resolução TC nº 224/2010,
DOE 20.12.2010, para fins do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos disponíveis
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no
sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-519/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3006/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEIS - MARIA JOSÉ PEREIRA DE REZENDE E ALINE
MATOS NOGUEIRA GALINDO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais
de São José do Calçado - IPESC, sob responsabilidade das Senhoras
Maria José Pereira de Rezende e Aline Matos Nogueira Galindo,
ambas Diretoras Presidente, referente ao exercício de 2012.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo gestor,
Sr. José Carlos Bernardes – Atual Diretor Presidente do IPESC, na
data de 01 de abril de 2013, através do ofício Nº 048/2013, protocolo
n° 003928/2013, estando, portanto, dentro do prazo regimental,
consoante art. 184 da Resolução TC nº 182/02, e em consonância
com o art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
A documentação foi examinada pela 4ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 176/2014 (fls.
60/65), recomendando que sejam consideradas regulares as contas
prestadas pelas senhoras Maria José Pereira de Rezende e Aline
Matos Nogueira Galindo, referentes ao exercício financeiro de 2012.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 4151/2014, o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 67/70), concluiu
pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação
às responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal,
como segue:
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas das senhoras Maria José Pereira de Rezende
e Aline Matos Nogueira Galindo, ambas Diretoras Presidentes,
no exercício 2012, frente ao Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado - IPESC, o
Relatório Técnico Contábil RTC 176/2014 conclui pela regularidade
das contas quanto aos demonstrativos contábeis encaminhados.
3.2. Embora o RTC 174/2014 tenha apontado a inobservância do
artigo 42 da Lei 4320/1964, em razão da abertura de créditos
suplementares mediante a utilização de instrumento improprio,
constatou-se que este mesmo indicativo de irregularidade já havia
sido apontado na Prestação de Contas do exercício de 2011, tendo
o Plenário deste Tribunal, nos termos do Acórdão TC 441/2013 de
22/08/2013, julgado regulares com ressalva as contas do IPESC,
bem como determinado aos gestores a observância das normas de
direito financeiro previstas na Constituição Federal e na legislação
pertinente a matéria.
Tendo-se em vista a impossibilidade do cumprimento da
determinação plenária, haja vista o lapso temporal entre o Acórdão
expedido e o exercício financeiro ora analisado, sugere-se que se
exclua da análise do mérito a irregularidade apontada no item 3.1.1
do RTC 176/2014.
3.3. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV1, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por julgar REGULARES as contas das senhoras Maria José
Pereira de Rezende e Aline Matos Nogueira Galindo, ambas Diretoras
Presidentes, frente ao Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de São José do Calçado - IPESC, exercício de
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2012, na forma do inciso I2 do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação as responsável, nos termos do art.
853 do mesmo diploma legal.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieiera manifestou-se
de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2012, são bastante razoáveis e coadunamse com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas do Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado - IPESC,
sob a responsabilidade das Senhoras Maria José Pereira de Rezende
e Aline Matos Nogueira Galindo, ambas Diretoras Presidentes,
relativas ao exercício de 2012, nos termos do inciso I do art. 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação às responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência às interessadas e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3006/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezesseis de julho de dois mil e catorze, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado,
sob a responsabilidade das Sras. Maria José Pereira de Rezende e
Aline Matos Nogueira Galindo, ordenadoras de despesas no exercício
de 2012, dando-lhes a devida quitação, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA PUBLICAÇÃO
ANTERIOR
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-034/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2859/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - EDUARDO ALVES CARNEIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA
- 2) DETERMINAÇÕES - MONITORAMENTO -3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Mantenópolis, sob a responsabilidade do Sr.
Eduardo Alves Carneiro, Prefeito Municipal, referente ao exercício
de 2011.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do Ofício 112/2012
– GAB/PMM-ES e autuada em 26/04/2012, protocolo 005623 (fl.
01/679), em conformidade com o art. 124 da Lei Orgânica Municipal.
A documentação foi examinada pela 5ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 126/2013
(fls. 682/704 e anexos), sugerindo a Citação dos gestores, Sr.
Maurício Alves dos Santos e Sr. Eduardo Alves Carneiro para
apresentarem justificativas e/ou documentos apontados no referido
relatório contábil.
Acatando a Instrução Técnica Inicial Nº 381/2013 (fl. 734),
esta Corte expediu os Termos de Citação 01031/2013 e
01032/2013 aos responsáveis, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, fossem encaminhados os documentos e
justificativas apresentadas em face das inconsistências apontadas
no RTC nº 126/2013.
Após regular citação, o Sr. Maurício Alves dos Santos apresentou
suas razões de justificativas (fls. 742/745), conforme documentos
protocolizados neste Tribunal de Contas, sob o nº 009631, de
26/07/2013, dentro do prazo regimental estabelecido no art. 105
da Resolução TC 182/2002 – Regimento Interno, vigente à época.
O Sr. Eduardo Alves Carneiro não apresentou suas razões de
justificativas, conforme fls. 810, sendo, portanto, considerado revel
nos Termos da Decisão TC 5268/2013 (fls. 816).
Os documentos e suas justificativas foram devidamente analisados
pela 5ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução
Contábil Conclusiva ICC n° 254/2013 (fls. 819/824), sugerindo
a rejeição das contas.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 6893/2013,
(fls. 826/834), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das
contas, nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
5.1 Registram-se, da análise contábil, que foram observados
e cumpridos os limites constitucionais mínimos de gastos com
remuneração dos profissionais do magistério, Ações e Serviços
Públicos de Saúde e foi observado o limite máximo de Despesas com
Pessoal estabelecido pela LC 101/2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal.
5.2 Na forma a análise exposta, as justificativas e documentos
apresentados não foram suficientes para elidirem as seguintes
irregularidades apontadas na RTC 126/2013 e analisados na
Instrução Contábil Conclusiva ICC 254/2013:
5.2.1 Divergência entre o número das contas registrados no
extrato e na conciliação (item 3.1.1.1 do RTC 126/2013);
Base Legal: Art. 127, inc. III, c da Res. 182/02
5.2.2 Desequilíbrio (divergência) entre contas de receita e
despesa das interferências (item 3.1.1.2 do RTC 126/2013);
Base Legal: Art. 101 a 105 da Lei 4320/64
5.2.3 Acúmulo de saldo de conta na dívida flutuante e em
créditos a receber (item 3.3.1 do RTC 126/2013);
Base Legal: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105
5.2.4 Saldos devedores registrados em contas de natureza
eminentemente credoras (item 3.3.2 do RTC 126/2013);
Base Legal: Art. 105 da Lei 4.320/64, arts. 37 e 70 da Constituição
da República de 1988
5.2.5 Contas de receita com títulos genéricos (item 3.3.3 do
RTC 126/2013);
Base Legal: Art. 127, VII da Res. 182/02
5.2.6 Divergência na inscrição dos restos a pagar (item 3.3.4
do RTC 126/2013);
Base Legal: Arts. 101 a 105 da Lei 4320/64
5.2.7 Divergência entre a relação de precatórios e o balanço
patrimonial (item 3.3.5 do RTC 126/2013);
Base Legal: Arts. 101 a 105 da Lei 4320/64
5.2.8 Ausência de classificação contábil da merenda escolar
na subfunção específica da alimentação e nutrição (item 5.2.1
do RTC 126/2013).
Base Legal: Art. 85 da Lei 4.320/1964; Anexo e Artigos 1º e 4º
da Portaria nº 42, de 14/04/1999, do Ministério do Orçamento e
Gestão - MOG.
5.3 Face o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art. 319,
§1º, IV da Resolução TC 261/2013, no sentido de que seja emitido
PARECER PRÉVIO recomendando a REJEIÇÃO das contas do
senhor Eduardo Alves Carneiro, Prefeito Municipal frente à
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Prefeitura Municipal de Mantenópolis, no exercício de 2011,
na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar
621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, o
Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se de
acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando o processo, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Cabe salientar que o Sr. Eduardo Alves Carneiro não apresentou
suas razões de justificativas, portanto, considerado revel nos
Termos da Decisão TC 5268/2013.
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da
PREFEITURA DE MANTENÓPOLIS, referente ao exercício de 2011,
portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas
Furtado, defende que o conceito de contas de governo é o ponto
de partida para que se possa entender a missão constitucional
atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento
no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe
do Executivo. Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para o Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se
diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo
qual, anualmente, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os
resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que
se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas
de governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade
federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro
Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral
e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se
procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais
relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de
Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo
71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe
do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI
nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe
do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos
Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor
público. Ela efetua de modo eficiente o registro dos atos e fatos
relativos ao controle da execução orçamentária e financeira.
No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à
evidenciação do patrimônio Público.
O art. 101 da Lei 4.320/64 determina que os resultados gerais
do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no
Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das
Variações Patrimoniais, notadamente, segundo os Anexos números
12, 13, 14 e 15.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados:

www.tce.es.gov.br

Página 53

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
Receita Corrente Líquida (RCL)
- Despesa Poder Executivo
- Despesa Consolidada (Exec/
Legis)
- Dívida Pública Endividamento
- Contratação de Operação de
Crédito
- Contratação por Antecipação
de Receita Orçamentária
- Garantias de Valores
- Remessa dos dados do RREO
e RGF
Receita Bruta de Impostos
- Manutenção do Ensino
Receita cota parte FUNDEB
- Remuneração Magistério
Receita Impostos e Transferências
- Despesa com saúde
Receita Tributária e Transferências
do exercício anterior
- Repasse duodécimo ao
legislativo
- Remuneração de Agentes
Políticos
- Resultado Orçamentário
- Resultado Financeiro
- Resultado Patrimonial

Reais
limite
executado
26.720.562,60
10.506.602,87 máx 54% 36,32%
11.202.421,97 máx 60% 41,92%
0,00
737.015,83
0,00
0,00

máx
0%
120%
máx 16% 2,76%
máx.7%

0%

Prazos cumpridos

17.101.021,58
4.392.686,30
min. 25% 25,69%
4.622.738,51
3.012.197,60
min 60% 65,16%
17.000.884,93
3.064.984,26
min. 15% 18,03%
12.864.844,82
970.593,72

máx. 7% 7,54%

Lei Municipal
1.175/08
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 15

Em conformidade com
o mandamento legal
R$ 2.507.131,67
R$ 4.365.984,66
R$ 5.918.396,42

Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2011 da
Prefeitura Municipal de Mantenópolis.
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade
premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o parágrafo décimo da exposição de motivos
que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal,
enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, em
13 de abril de 1999, onde o controle do endividamento público
constituía preocupação central da política econômica do governo:
“o equilíbrio intertemporal das contas públicas é entendido
como bem coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira,
por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de
preços e a retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares
normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de
disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Mantenópolis, sob a responsabilidade do
Sr. Eduardo Alves Carneiro, Prefeito Municipal, referente ao
exercício de 2011, atendeu, majoritariamente, os pilares da
LRF.
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem
acompanhar as razões da ITC 254/2013, quanto à manutenção das
seguintes irregularidades:
5.2.2 Desequilíbrio (divergência) entre contas de receita e despesa
das interferências no valor de R$ 13.942,47
5.2.3 Acúmulo de saldo de conta na dívida flutuante e em créditos
a receber.
5.2.4 Saldos devedores registrados em contas de natureza
eminentemente credoras no valor de R$ 63.034,24.
5.2.5 Contas de receita com títulos genéricos.
5.2.6 Divergência na inscrição dos restos a pagar R$ 50.217,36.
5.2.7 Divergência entre a relação de precatórios e o balanço
patrimonial no valor de R$ 440.615,85.
5.2.8 Ausência de classificação contábil da merenda escolar na
subfunção específica da alimentação e nutrição.
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Quanto às irregularidades 5.2.3, 5.2.5 e 5.2.8 não afetam os
resultados orçamentário, financeiro e patrimonial.
Importante registrar, contudo, que o reflexo das irregularidades
5.2.2, 5.2.4 e 5.2.6 no total de R$ 127.194,07 equivale a
apenas 2,91% do resultado financeiro de R$ 4.365.984,66 e da
irregularidade 5.2.7 no valor de R$ 440.615,85 equivale a 7,44%
do resultado patrimonial de R$ 5.918.396,42. Tais constatações, a
meu ver, conduzem à inevitável conclusão de que as irregularidades
listadas são incapazes de macular o sólido resultado apresentado
nas contas sob análise.
Por outro lado, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas
especificamente ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC
T 16.1 a NBC T 16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), figurando na norma NBC T
16.5, que trata do Registro Contábil (Resolução CFC Nº. 1.132/08),
a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes
decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em
anos anteriores:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
[...]
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de
critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido
e evidenciado em notas explicativas. [grifo nosso]
Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de erros
e omissões ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser
realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido
deste exercício, de forma a não afetarem os resultados do
exercício corrente. Lembrando, que tais ajustes deverão constar
detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem
dos registros extemporâneos.
Relativamente ao item 5.2.1 da ITC 254/2013 “Divergência entre
o número das contas registrados no extrato e na conciliação”, a
área técnica verificou a ausência da conciliação bancária da conta
13.209-9 da CEF com saldo em 31/12/2011 de R$ 532.117,35.
No entanto, apurei que o saldo financeiro constante do extrato é o
mesmo do apresentado na contabilidade, não havendo necessidade
de apresentação de valores a serem conciliados.
Diante dos fatos, afasto essa irregularidade descrita no item 5.2.1
da ITC 254/2013.
Superada a análise das irregularidades, necessário salientar, no
caso concreto, relativamente ao cumprimento do orçamento, ao
atendimento aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal, concluo
que o Gestor atendeu satisfatoriamente as regras vigentes.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II, a emissão
do parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva, quando
ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de
Contas. A meu ver, esta é a prescrição correta para o caso concreto,
pois somente uma análise ponderada do conjunto das informações
acima analisadas, permitirá que este Tribunal decida de forma
proporcional, razoável e justa.
Segundo os mestres Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio
Amaral Garcia, as penalidades aplicadas sem seguro critério e
devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arriscam
extrapolar a esfera meramente material do indivíduo e alcançar
importantes valores protegidos pela Constituição Federal.
Há, também, enorme risco de penalizações com essas
características extrapolarem para atingir outras relações
profissionais do apenado, o que pode tolhê-lo no legítimo direito
de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é a
básica garantia individual expressamente assentada no inciso XIII,
do art. 5º da Constituição Federal.
Nesse sentido, sentenciam os ilustres doutrinadores: “É dever do
aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração)
verificar a natureza da conduta praticada e o seu grau de
reprovabilidade à luz dos princípios que informam a atuação
daqueles que se relacionam com a Administração Pública ou
que manejam recursos públicos.”
Por isso, tenho adotado como premissa de atuação judicante a
cautela absoluta e como alicerce dos julgamentos a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na apreciação de
pareceres prévios. E é justamente este conceito que destaco do art.
1º, § 1º da Lei Complementar 621/2012:
“§ 1º Na fiscalização e no julgamento de contas que lhe
competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade,
a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a
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razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das
despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e
da renúncia de receitas.”
Da análise detida dos autos, pude verificar: (i) a confirmação de
inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii)
que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de
correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que a ênfase dada
a gestão fiscal merece destaque e por isso os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nesse
julgamento.
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas ressalta que “O sistema jurídico apresenta-se como uma
rede hierarquizada e aberta não apenas de regras, mas, igualmente,
de princípios jurídicos, sendo que o exame dos princípios
ganha cada vez maior relevância para os que, no exercício
das funções de controle, encontram neles a fonte finalística de
compreensão do conjunto das normas.
O Tratado publicado pela ATRICON – Associação e Membros de
Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o
Princípio da Proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito
Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica.
Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas
perceberam que a defesa da boa ordem da coisa pública, em
especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia
uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica
da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura de retórica
cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração
Pública não poderia utilizar um canhão para abater um
pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre
grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em
tempos recentes, cunhado alguns parâmetros para que, no caso
concreto, fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade de
certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três
subprincípios de cuja confluência depende a aprovação no teste da
proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz
exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins
colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser traduzido
por uma sábia máxima popular: “dos males , o menor!”. O que esse
subprincípio investiga não é tanto a necessidade dos fins, porém e
sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo
Poder Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar
em favor daquela que afetar o menos possível os interesses e as
liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o
fim, contudo, ainda assim, desproporcionais em relação ao custobenefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o
objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem
ser adequados para atingir o fim.
Ademais, o debate sobre o que é proporcional não surge do
pensamento contemporâneo, pelo contrário, nos leva à antiguidade.
Segundo Aristóteles, “O que é o justo? O proporcional. E o injusto é o
que viola a proporção. Desse modo, um dos termos torna-se grande
demais e o outro demasiado pequeno, como realmente acontece na
prática; porque o homem que age injustamente tem excesso e o que
é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom.”
Nos autos ora sob análise, a meu ver, o fim é a publicação de
um Parecer resultante de um julgamento justo, equilibrado e
impulsionado pela supremacia do interesse público. E o meio é a
decisão aplicada em termos quantitativos (intensidade), qualitativos
(qualidade) e probabilísticos (certeza).
Nesse sentido, as irregularidades encontradas servem de critério
para que a intensidade da decisão tenha correspondência com o grau
de reprovabilidade da conduta do Gestor e do potencial ofensivo das
mesmas.
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, as irregularidades apontadas no exercício
de 2011 não foram capazes de comprometer os objetivos
centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal, qualificados como
macroeconômicos, financeiros e orçamentários.
Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas Anual
demonstram consonância com o artigo 1º da LRF, que dispõe: “A
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
mediante cumprimento de metas de resultados entre receitas
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange
a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívida consolidada e mobiliária,
operações de créditos, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
Importante, também, salientar que tais irregularidades não
resultaram em dano ao erário.
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, divergindo do entendimento
da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I . Seja afastada a seguinte irregularidade, na forma da
fundamentação deste voto:
Divergência entre o número das contas registradas no extrato
e na conciliação.
II – Sejam mantidas as seguintes irregularidades, as quais conforme
já fundamentado neste voto, não foram capazes de comprometer os
objetivos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal:
Desequilíbrio (divergência) entre contas de receita e despesa
das interferências.
Acúmulo de saldo de conta na dívida flutuante e em créditos
a receber.
Saldos devedores registrados em contas de natureza
eminentemente credoras.
Divergência na inscrição dos restos a pagar.
Divergência entre a relação de precatórios e o balanço
patrimonial.
Contas de receita com títulos genéricos.
Ausência de classificação contábil da merenda escolar na
subfunção específica da alimentação e nutrição.
III - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Município de MANTENÓPOLIS, exercício de 2011,
sob a responsabilidade do Sr. EDUARDO ALVES CARNEIRO, com
fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
IV – Seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte DETERMINAÇÃO,
que deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte:
Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas
apresentadas no RTC 126/2013, especificamente nos itens
3.3.1/3.3.2/3.3.3/3.3.4/3.3.5 e realize os lançamentos de ajuste
contábil de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Encaminhando a este Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas
do exercício corrente, os esclarecimentos/documentos através de
Notas Explicativas.
Proceda, no exercício corrente, a correta classificação das receitas
de transferências da união e estado e da despesa com merenda
escolar.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1- RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em
discussão, particularmente no ponto em que o Relator diverge
do entendimento da área técnica deste Tribunal e do Parecer do
Órgão Ministerial, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu
elaborar o Voto-vista que neste instante submeto a esta Câmara,
precedido do breve relatório.
Inicialmente assinalo que no presente feito cuida-se da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Mantenópolis de
responsabilidade do senhor Eduardo Alves Carneiro, referente ao
exercício de 2011.
Com resultado da análise que se procedeu na Prestação de Contas,
a então 5ª Controladoria Técnica sugeriu a citação do responsável
senhor Eduardo Alves Carneiro, Prefeito Municipal de Mantenópolis
no exercício de 2011, e do senhor Mauricio Alves dos Santos, Prefeito
no exercício de 2012 (fl. 703), para que estes apresentassem
documentos e esclarecimentos elencados no Relatório Técnico
Contábil RTC 126/2013 (fls.682/704 e anexos), e Instrução
Técnica Inicial ITI 381/2013, como abaixo descrevo:
6) CONCLUSÃO
Conforme análise procedida, sugerimos:
CITAÇÃO, ao Sr. Maurício Alves dos Santos, para apresentar os
documentos relacionados abaixo:
Item
2.2.a
2.2.b

Indicativo de irregularidades
Base Legal
Extratos bancários com saldos em
Art. 127, inc. III, c
31/12/11
da Res. 182/02
Atos que autorizaram o cancelamento Art. 127, inc. II, b
de restos a pagar;
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CITAÇÃO, ao Sr. Eduardo Alves Carneiro, para apresentar
justificativas e retificações sobre os itens relacionados abaixo:
Item
3.1.1.1
3.1.1.2
3.3.1

Indicativo de irregularidades
Divergência entre o número das
contas registradas no extrato e na
conciliação.
Desequilíbrio (divergência) entre
contas de receita e despesa das
interferências
Acúmulo de saldo de conta na dívida
flutuante e em créditos a receber

3.3.2

Saldos devedores registrados em
contas de natureza eminentemente
credoras

3.3.3

Contas de receita com títulos
genéricos.
Divergência na inscrição dos restos
a pagar.
Divergência entre a relação de
precatórios e o balanço patrimonial
Ausência de classificação contábil
da merenda escolar na subfunção
específica da alimentação e
nutrição.

3.3.4
3.3.5
5.2.1

Base Legal
Art. 127, inc. III, c
da Res. 182/02
Arts. 101 a 105 da
Lei 4320/64
Lei 4320/64, arts.
85, 88, 89, 93,
101 a 105;
Art. 105 da
Lei 4.320/64,
arts. 37 e 70 da
Constituição da
República de 1988
Art. 127, VII da
Res. 182/02
Arts. 101 a 105 da
Lei 4320/64
Arts. 101 a 105 da
Lei 4320/64
Art. 85 da Lei
4.320/1964;
Anexo e Artigos
1º e 4º da
Portaria nº 42,
de 14/04/1999,
do Ministério do
Orçamento e
Gestão - MOG.

Acolhendo a propositura da unidade técnica, promoveu-se a citação
dos senhores Eduardo Alves Carneiro e Mauricio Alves dos Santos,
por força da Decisão Monocrática Preliminar DECM 483/2013, fl.
735, concedendo-lhes o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para
apresentarem justificativas e documentos, em face da indicação de
irregularidades elencadas no relatório técnico contábil e instrução
técnica inicial.
Devidamente citado - Termos de Citação nº 1032/2013, fl.736, com
Aviso de Recebimento juntado aos autos na data de 25 de junho de
2013 (fls.737 e 739), o senhor Mauricio Alves dos Santos apresentou
intempestivas justificativas na data de 26 de julho de 2013 (fls.
742 a 805).
Também o senhor Eduardo Alves Carneiro foi devidamente e
pessoalmente citado, na forma do Termo de Citação nº 1031/2013,
fl.735, com Aviso de Recebimento juntado aos autos na data de 16
de agosto de 2013 (fls.740 e 806). Contudo, deixou transcorrer in
albis o prazo concedido para sua manifestação, sendo considerado
REVEL pela Decisão TC 5268/2013 (fl. 816).
Registra o subscritor da Instrução Contábil Conclusiva ICC 254/2013
(fls. 819 a 825) que a documentação encaminhada pelo senhor
Mauricio Alves dos Santos, referente aos extratos bancários com
saldo ao final de 2011 e os atos que autorizaram o cancelamento de
Restos a Pagar, supriram as ausências inicialmente observadas no
relatório técnico.
Quanto às outras supostas irregularidades observadas na prestação
de contas entendeu a área técnica pela sua manutenção, amparada
na ausência de justificativas, e consequente sugestão pela
recomendação ao legislativo municipal para a rejeição das contas
do senhor Eduardo Alves Carneiro frente ao executivo municipal no
exercício de 2011, corroborada pela subscritora da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 6893/2013 (fls. 826 a 834).
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, aderindo ao
entendimento da área técnica desta Corte de Contas, também
opinou pela REJEIÇÃO das contas do representante do Executivo
Municipal no seu Parecer PPJC 727/2014 (fls. 837 a 839).
Em seu Voto, apresentado na sessão do dia 24 de março do ano
em curso, o eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, discordando do entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, apresentou suas
fundamentações e votou para que fossem afastadas todas as
irregularidades analisadas no relatório técnico contábil, e por fim,
para que fosse emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM
RESSALVA das contas do Município de Mantenópolis, exercício
2011, sob a responsabilidade do senhor Eduardo Alves Carneiro,
fundamentando principalmente no atendimento majoritário dos
pilares insculpidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e cumprimento
dos limites constitucionais e legais.
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A área técnica registra de sua análise da Prestação de Contas as
seguintes inconsistências:
5.2.1 Divergência entre o número das contas registradas no extrato
e na conciliação.
5.2.2 Desequilíbrio (divergência) entre contas de Receita e Despesa
das interferências no valor de R$ 13.942,47
5.2.3 Acúmulo de saldo de conta na Dívida Flutuante e em Créditos
a Receber.
5.2.4 Saldos devedores registrados em contas de natureza
eminentemente credoras no valor de R$ 63.034,24.
5.2.5 Contas de Receita com títulos genéricos.
5.2.6 Divergência na inscrição dos Restos a Pagar no valor de R$
50.217,36.
5.2.7 Divergência entre a relação de precatórios e o Balanço
Patrimonial no valor de R$ 440.615,85.
5.2.8 Ausência de classificação contábil da merenda escolar na
subfunção específica da alimentação e nutrição.
O Relator manifestou-se acerca de cada uma das irregularidades
conforme abaixo:
Quanto ao item 5.2.1 acima, afasta a irregularidade, vez que “o
saldo financeiro constante do extrato é o mesmo do apresentado na
contabilidade, não havendo necessidade de apresentação de valores
a serem conciliados”, no que acedo.
Conclui o Relator pela irregularidade dos outros itens, contudo,
quanto às irregularidades 5.2.3, 5.2.5 e 5.2.8 entende que estas
não afetam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial, e
no que se refere às irregularidades referidas nos itens 5.2.2, 5.2.4
e 5.2.6, bem como o item 5.2.7, estas não prejudicam a solidez
do resultado das contas de governo do exercício. Registra, ainda,
que na forma das Normas Brasileiras de Contabilidade, qualquer
omissão ou erros de registro ocorridos nas demonstrações contábeis
deverão ser realizados no exercício corrente à conta do patrimônio
líquido deste exercício, com as devidas notas explicativas.
Restou então determinação ao atual gestor para que:
Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas
apresentadas no RTC 126/2013, especificamente nos itens
3.3.1/3.3.2/3.3.3/3.3.4/3.3.5 e realize os lançamentos de ajuste
contábil de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Encaminhando a este Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas
do exercício corrente, os esclarecimentos/documentos através de
Notas Explicativas.
Proceda, no exercício corrente, a correta classificação das receitas
de transferências da união e estado e da despesa com merenda
escolar.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Verificou-se que as seguintes divergências não foram esclarecidas
pelo gestor REVEL, na documentação que compõem a prestação de
contas do exercício de 2011, conforme ITC 6893/2013:
5.2.1 Divergência entre o número das contas registrados no extrato
e na conciliação (item 3.1.1.1 do RTC 126/2013);
Base Legal: Art. 127, inc. III, c da Res. 182/02
5.2.2 Desequilíbrio (divergência) entre contas de receita e despesa
das interferências (item 3.1.1.2 do RTC 126/2013);
Base Legal: Art. 101 a 105 da Lei 4320/64
5.2.3 Acúmulo de saldo de conta na dívida flutuante e em créditos a
receber (item 3.3.1 do RTC 126/2013);
Base Legal: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105
5.2.4 Saldos devedores registrados em contas de natureza
eminentemente credoras (item 3.3.2 do RTC 126/2013);
Base Legal: Art. 105 da Lei 4.320/64, arts. 37 e 70 da Constituição
da República de 1988
5.2.5 Contas de receita com títulos genéricos (item 3.3.3 do RTC
126/2013);
Base Legal: Art. 127, VII da Res. 182/02
5.2.6 Divergência na inscrição dos restos a pagar (item 3.3.4 do RTC
126/2013);
Base Legal: Arts. 101 a 105 da Lei 4320/64
5.2.7 Divergência entre a relação de precatórios e o balanço
patrimonial (item 3.3.5 do RTC 126/2013);
Base Legal: Arts. 101 a 105 da Lei 4320/64
5.2.8 Ausência de classificação contábil da merenda escolar na
subfunção específica da alimentação e nutrição (item 5.2.1 do RTC
126/2013).
Base Legal: Art. 85 da Lei 4.320/1964; Anexo e Artigos 1º e 4º da
Portaria nº 42, de 14/04/1999, do Ministério do Orçamento e Gestão
- MOG.
Em resumo, como evidenciado em seu voto, o Relator conclui pela
permanência das irregularidades contábeis devidamente tipificadas
pela área técnica nos itens 5.2.2 a 5.2.8 da respectiva ITC nos
seguintes termos:
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1 - Quanto às irregularidades 5.2.3, 5.2.5 e 5.2.8 estas não afetam
os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial;
2 - Quanto às irregularidades 5.2.2, 5.2.4 e 5.2.6 no total de R$
127.194,07 (que equivale a 2,91% do resultado financeiro de R$
4.365.984,66), e da irregularidade 5.2.7 no valor de R$ 440.615,85
(que equivale a 7,44% do resultado patrimonial de R$ 5.918.396,42),
estas “são incapazes de macular o sólido resultado apresentado nas
contas sob análise.”
3 – As inconsistências contábeis deverão ser corrigidas no exercício
corrente na forma das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas
especificamente ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC T
16.1 a NBC T 16.10).
Pedi vistas dos autos especificamente com intuito de verificar se as
determinações impostas no Parecer Prévio PPREV 08/2013 referente
aos exercícios anteriores de responsabilidade do senhor Eduardo
Alves Carneiro (2009 e 2010) foram cumpridas.
Verifico que para a Prestação de Contas Anual do exercício de 2009
(TC 2628/2010), de responsabilidade do mesmo gestor senhor
Eduardo Alves Carneiro, foi deliberado o Parecer Prévio PPREV
093/2010 pela sua Aprovação.
Já para o exercício de 2010 (TC 2160/2011), também de
responsabilidade do senhor Eduardo Alves Carneiro, as
irregularidades observadas não foram afastadas, tendo sido emitido
Parecer Prévio PPREV 08/2013, em março de 2013, sugerindo
ao Legislativo Municipal a Aprovação com Ressalva das Contas,
constando a seguinte determinação:
2. Determinar ao atual gestor que adote medidas necessárias
quanto ao aperfeiçoamento do seu corpo técnico, especialmente
no que se refere às Normas Brasileiras de Contabilidade Pública e
atente para o cumprimento do limite quanto à aplicação no ensino
nos próximos exercícios;
Tendo em vista que a determinação feita ao atual gestor para que
este adote medidas necessárias quanto ao aperfeiçoamento do seu
corpo técnico, especialmente no que se refere às Normas Brasileiras
de Contabilidade Pública, urge constatar se houve reincidência das
irregularidades na documentação encaminhada do exercício de
2011, daquelas observadas na prestação de contas de 2010 (TC
2160/2011), quais sejam:
“I.1.1.2) Ausência da Relação de Restos a Pagar Cancelados
I.1.1.1.G) Ausência de Extrato Bancário Acompanhado da Conciliação
Bancária
I.1.2.2) Despesas não Contabilizadas
I.1.2.8) Ausência de Movimentação e Acúmulo de Saldo de Contas
na Dívida Flutuante e no Demonstrativo de Créditos a Receber
I.1.2.10) Aplicação Deficitária em Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino
O Conselheiro Relator em análise contábil do feito manifestou-se
acerca de cada uma das irregularidades levantadas pela equipe
técnica acima dispostas e entendeu por considerá-las todas
procedentes, contudo, considerou tratar-se de impropriedades de
natureza formal, sem indicativo de dano ao erário, cabendo, por
isso, ressalva na aprovação das contas, votando pela determinação
para que fossem feitos os acertos na contabilização, nos seguintes
termos:
1 - Ausência da Relação de Restos a Pagar Cancelados
“[...] Ante ao exposto, considerando que o lançamento contábil
ainda pode ser realizado no futuro, haja vista que o cancelamento
fora executado em seu tempo e que se cumpriu a exigência intimada
com a correspondente apresentação de documentos comprobatórios,
entendo que basta uma RECOMENDAÇÃO ao jurisdicionado para
que contabilize os cancelamentos pertinentes ao respectivo decreto.
Afasto, pois, a irregularidade.” (g.n.)
2 – Ausência de Extrato Bancário Acompanhado da Conciliação
Bancária
“ [...] Ressalto que o valor apresentado no extrato e na conciliação
bancária via SISAUD não foi refletido no Disponível, entretanto
por entender que o ato tem característica formal e que pode
ser refeito, ou seja, o lançamento contábil do saldo do extrato é
passível de indicação na contabilidade em conta própria, afasto a
irregularidade.”
3 - Despesas Não Contabilizadas
“[...] Todavia, mesmo que a irregularidade ainda não tenha sido
regularizada, trata-se de impropriedade de natureza formal, da qual
não foi apresentado nos autos qualquer indicativo de dano ao erário,
cabendo, portanto, ressalva na aprovação das contas e determino
a contabilização das despesas que será objeto de monitoramento
deste Tribunal de Contas.” (g.n.),
4 - Ausência de Movimentação e Acúmulo de Saldo de Contas na
Dívida Flutuante e no Demonstrativo de Créditos a Receber
“ [...] Todavia, mesmo que a irregularidade ainda não tenha sido
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regularizada, trata-se de impropriedade de natureza formal, da qual
não foi apresentado nos autos qualquer indicativo de dano ao erário,
cabendo, portanto, ressalva na aprovação das contas. Determino
a conciliação das contas que será objeto de monitoramento deste
Tribunal de Contas.”
5 - Aplicação Deficitária em Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino
“ [...] Pelo exposto, os recursos aplicados na manutenção e
desenvolvimento do ensino revelam inobservância ao percentual
mínimo de 25%, entretanto, visto que a diferença verificada, de fato,
é inexpressiva para macular a prestação de contas, principalmente
comparada com a análise geral da situação econômica, financeira
e cumprimentos dos outros limites legais e constitucionais do
município, afasto a irregularidade, determinando ao atual gestor
que atente para este limite nos próximos exercícios.”
Relativamente às irregularidades contábeis observadas na Prestação
de Contas do exercício de 2010, verifica-se que apenas uma delas
repetiu-se em 2011, e, como acima exposto, foi esta uma das
motivadoras de ressalva na Prestação de Contas de 2010:
1- Ausência de Movimentação e Acúmulo de Saldo de Contas na
Dívida Flutuante e no Demonstrativo de Créditos a Receber.
Contudo, considerando que o Parecer Prévio TC 08/2013
referente às contas do exercício de 2010 foi emitido na data de
21 de fevereiro de 2013, ou seja, após o prazo final para o
encaminhamento da Prestação de Contas referente ao exercício de
2011, não houve, portanto, prazo suficiente para que a determinação
ali contida fosse cumprida pelo gestor. Registra-se que Prestação
de Contas Anual referente ao exercício imediatamente subsequente
de 2012 (TC 3896/2013) ainda não sofreu qualquer tipo de análise
pela Secretaria Técnica competente, por essa razão, entendo
da mesma forma que o Conselheiro Relator para que se reitere
a determinação para o atual gestor sobre a obrigatoriedade de
atendimento às determinações anteriores, posto que serão objeto
de monitoramento, na forma do art. 132, II, parte final c/c art. 194,
art. 329, § 7º ambos do Regimento Interno, sob pena de multa, nos
termos do art. 389, VII, também no Regimento Interno desta Corte,
comprovando seu atendimento nas próximas prestações de contas.
Entretanto, não posso furtar-me a ressaltar a importância do sistema
contábil para a administração pública, bem como a gravidade de não
se aplicar os princípios estabelecidos pela legislação vigente para
que esta Casa e a sociedade possam efetivamente realizar o devido
controle dos recursos públicos.
Sem informação tempestiva e fidedigna não há transparência. A
legislação contábil e os instrumentos gerados pela contabilidade não
podem ser tratados como mero “formalismo” no contexto das contas
públicas.
A relevância do sistema de informação contábil está explicitada na
própria Constituição Federal nos termos do artigo70:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária.
O mandamento constitucional define a fiscalização contábil como um
dos objetos do controle externo brasileiro.
Aliado ao fato de que o ato de prestar contas se faz eminentemente
por meio dos sistemas de informações contábeis, podemos inferir que
tal sistema é o principal instrumento de informação, demonstrando
aos interessados como os recursos públicos foram geridos.
Por sua vez, pela via infraconstitucional a Lei 4.320/1964, define as
atribuições do sistema contábil nos termos dos artigos 83, 84 e 85:
“Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública
a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas,
efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes
ou confiados.
Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão
equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por
bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos
serviços de contabilidade.
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma
a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária,
o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos
custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais,
a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros”.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
Torna-se evidente que o sistema contábil é o responsável por
evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira
e patrimonial das organizações públicas. Podemos afirmar, sem
sombra de dúvidas, que sem sistema contábil confiável, fidedigno
e consistente, não há como colocar em prática o controle externo
e tampouco os princípios relativos à transparência dos atos dos
gestores públicos.
Da mesma forma a Lei Complementar 101/2000 - (Lei de
Responsabilidade Fiscal) destaca, em seu artigo 50, a necessidade
expressa do sistema de informações contábeis para a escrituração
das contas públicas.
“Da Escrituração e Consolidação das Contas
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade
pública, a escrituração das contas públicas observará as
seguintes:
I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo
que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória
fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas
segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter
complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de
caixa;
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e
conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou
entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive
empresa estatal dependente;
IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em
demonstrativos financeiros e orçamentários específicos;
V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as
demais formas de financiamento ou assunção de compromissos
junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar
o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando,
pelo menos, a natureza e o tipo de credor;
VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à
origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de
ativos”.
Na mesma esteira e diante dos mandamentos constitucionais e
legais anteriormente discriminados, o TCEES definiu o sistema
contábil como o principal instrumento para a prestação de contas.
Torna-se evidente tal afirmação, quando analisamos o conjunto de
documentos que constituem a prestação de contas dos Prefeitos
municipais, nos temos do artigo 127 do Regimento Interno
(Resolução TC 182/2002):
“Art. 127. Constituirão as contas do Prefeito:
I - balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração
das variações patrimoniais e os quadros demonstrativos constantes
dos demais anexos estabelecidos no art. 101, da Lei Federal nº
4.320/64 e alterações;
II – movimento de “restos a pagar”, destacando-se:
a) os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os restos
a pagar inscritos no exercício sob análise, discriminados em:
processados e não processados, por exercício, por credor e por
função e subfunção;
b) os restos a pagar cancelados no exercício sob análise, discriminados
em: processados e não-processados, por exercício, porcredor e
por função e subfunção; bem como cópia dos respectivos atos que
autorizaram o cancelamento;
III – termo de verificação de disponibilidades financeiras,
devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável,
evidenciando:
a) saldo de disponibilidades em caixa;
b) saldo de disponibilidades bancárias, na qual conste banco, agência,
e número da conta, evidenciando o saldo inicial,movimentação e
o saldo final do exercício, com indicação das fontes de recursos,
discriminadas por saúde, educação e convênios;
c) conciliação dos saldos bancários e os respectivos extratos do
encerramento do exercício, inclusive das contas com saldo contábil
e bancário igual a zero;
d) extratos bancários dos meses subseqüentes, em que ocorreram
as
regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das
conciliações;
IV - relação dos créditos adicionais, discriminando a lei autorizativa,
instrumento de abertura, o valor e a fonte de recurso utilizada.
V - relatório conclusivo do órgão central do sistema de controle
interno, ou equivalente;
VI - balancete de verificação acumulado consolidado do Município,
detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo
todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro,
patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total
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a débito e a crédito e o saldo final;
VII – balancete da execução orçamentária da receita e da despesa,
consolidado e acumulado até o mês de dezembro, detalhando as
contas de receita que possuem títulos genéricos e demonstrando a
previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e os
valores empenhados, liquidados e pagos, evidenciados por:
a) relatório detalhado por órgão/elemento de despesa;
b) relatório detalhado por função de despesa;
c) relatório detalhado por função/subfunção de despesa;
d) relatório detalhado por elemento de despesa;
e) relatório detalhado até o último nível da natureza da receita.
VIII - balancete da execução extra-orçamentária do mês de
dezembro, demonstrando a movimentação consolidada das receitas
e despesas com o saldo inicial, saldo acumulado de entradas e
saídas e saldo final, evidenciado por relatório detalhado por contacontábil de lançamento;
IX - declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens
patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada as incorporações,
baixas e possíveis divergências, indicando o setor e as pessoas
designadas para a elaboração do referido inventário;
X - demonstrativo da dívida ativa, tributária e não tributária,
devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável,
destacando-se:
a) saldo inicial;
b) inscrições no exercício;
c) baixas por pagamento;
d) baixas por cancelamentos, acompanhadas de documentação que
comprove sua legalidade e motivação;
e) saldo final.
XI - declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens
em almoxarifado com a demonstração da movimentação dos bens
contendo a quantidade, o valor, o registro do saldo do exercício
anterior e o saldo para o exercício seguinte;
XII - notas explicativas às demonstrações e outros quadros
elucidativos;
XIII - fichas financeiras do Prefeito e do Vice-Prefeito;
XIV – demonstrativo segregando a receita de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre a remuneração paga aos
servidores públicos, identificado por Poder;
XV – instrumento normativo fixador dos subsídios do Prefeito e do
Vice-Prefeito;
XVI – demonstrativo contábil e resumos mensais, por evento, das
folhas de pagamento dos profissionais do magistério em efetivo
exercício de suas atividades
na educação infantil e no ensino fundamental, incluindo aqueles
cedidos ao município por outras esferas de governo, evidenciando
os valores empenhados, liquidados e pagos.
XVII - demonstrativo contábil mensal das obrigações patronais
incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais do
magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação
infantil e no ensino fundamental, evidenciando a natureza e os
valores empenhados, liquidados e pagos”.
Portanto, dada a importância e relevância das informações
custodiadas pelo sistema contábil e, por conseguinte, os respectivos
instrumentos (balanços, balancetes e relatórios contábeis)
que constituem a devida prestação de contas, sua análise e,
principalmente, graves inconsistências verificadas nas prestações de
contas não devem ser tratadas como um mero formalismo que pode
ser relevado para fins de apreciação das contas públicas.
Também as referidas demonstrações contábeis, elaboradas
anualmente pelos jurisdicionados são encaminhadas ao TCEES
e devem obrigatoriamente observar as normas constitucionais e
infraconstitucionais, além das Normas Brasileiras de Contabilidade e
as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, nos termos do
art. 101 da Resolução TCEES nº. 182/2002:
“Art. 101. Os registros e fatos evidenciados nos documentos
e nas demonstrações encaminhados a este Tribunal de Contas
por imposição deste Regimento, de Resolução ou determinação
do Plenário, deverão ser apresentados em obediência às normas
constitucionais e infraconstitucionais, observadas as normas
brasileiras de contabilidade e as resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade”.
As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente
ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC T 16.1 a NBC T
16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC).
A norma NBC T 16.6 (Resolução CFC nº. 1.133/08) que trata
das demonstrações contábeis do setor público estabelece as
características quantitativas e qualitativas destas demonstrações
contábeis e determina que suas informações devam ser extraídas
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dos registros contábeis da entidade.
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.133/08
Aprova a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis.
5. As demonstrações contábeis apresentam informações extraídas
dos registros e dos documentos que integram o sistema contábil da
entidade.
A Norma NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08), que trata do
Registro Contábil nas entidades do setor público esclarece que os
registros têm que ser realizados em rigorosa ordem cronológica,
obedecendo aos princípios de contabilidade, validados por
contabilistas e com base em documentação hábil.
Ademais, todas as transações no setor público devem ser reconhecidas
e registradas integralmente no momento em que ocorrerem.
Entretanto, quando houver a necessidade de efetuar registros
extemporâneos estes devem consignar, nos seus históricos, as datas
efetivas das ocorrências e a razão do atraso, e são registrados na
contabilidade na data da ciência do fato que não foi registrado.
O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de
registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios
contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e
evidenciado em notas explicativas. O resultado vai ser debitado ou
creditado diretamente na conta do patrimônio líquido para que este
fato, que tem como fato gerador exercícios anteriores, não distorça a
apuração dos resultados do exercício corrente.
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 – Registro Contábil
3. A entidade do setor público deve manter procedimentos uniformes
de registros contábeis, por meio de processo manual, mecanizado
ou eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como suporte às
informações.
10. Os registros contábeis devem ser efetuados de forma analítica,
refletindo a transação constante em documento hábil, em consonância
com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
11. Os registros contábeis devem ser validados por contabilistas, com
base em documentação hábil e em conformidade às normas e às
técnicas contábeis.
12. Os registros extemporâneos devem consignar, nos seus históricos,
as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso.
19. As transações no setor público devem ser reconhecidas e
registradas integralmente no momento em que ocorrerem.
21. Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos
evidenciados nas demonstrações contábeis do período com os quais se
relacionam, reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos geradores,
independentemente do momento da execução orçamentária.
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de
critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e
evidenciado em notas explicativas.
25. Na ausência de norma contábil aplicado ao setor púbico, o
profissional da contabilidade deve utilizar, subsidiariamente, e nesta
ordem, as normas nacionais e internacionais que tratem de temas
similares, evidenciando o procedimento e os impactos em notas
explicativas.
De forma subsidiária, a Resolução CFC nº. 1.330/2011 esclarece
como os registros contábeis, que se referem à retificação de
lançamentos, devem ser realizados. Todos estes processos técnicos
devem ser escriturados na data da identificação do fato registrado de
maneira indevida, consignado no histórico do lançamento o motivo da
retificação, a data e a localização do lançamento de origem.
RESOLUÇÃO CFC N.º 1.330/11
Aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil.
Art. 1º Aprovar a ITG 2000 – Escrituração Contábil.
Art. 2º Revogar as Resoluções CFC n.ºs 563/83, 596/85, 597/85,
612/85, 684/90, 685/90, 790/95, 848/99 e 1.115/07, publicadas no
D.O.U., Seção 1, de 30/12/83, 29/7/85, 29/7/85, 21/1/86, 27/8/91,
27/8/91, 18/12/95, 12/7/99 e 19/12/07, respectivamente.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 2011.
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
ITG 2000 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Retificação de lançamento contábil
31. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de
registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade e
pode ser feito por meio de:
a) estorno;
b) transferência; e
c) complementação.
32. Em qualquer das formas citadas no item 31, o histórico do
lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a localização
do lançamento de origem.
33. O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito
erroneamente, anulando-o totalmente.
34. Lançamento de transferência é aquele que promove a
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regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por
meio da transposição do registro para a conta adequada.
35. Lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente
complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente
registrado.
36. Os lançamentos realizados fora da época devida devem consignar,
nos seus históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do
registro extemporâneo.
Portanto, diante das normas de contabilidade aplicadas ao registro
contábil das entidades e a elaboração das demonstrações contábeis,
pode-se afirmar que as demonstrações contábeis são elaboradas
com base nos registros contábeis, e que esses devem ser realizados
de forma tempestiva, e caso exista a necessidade de retificação de
lançamentos por qualquer motivo, estes devem ser realizados na data
corrente, não sendo possível a elaboração de novas demonstrações
contábeis depois de encerrado um exercício.
3 - DISPOSITIVO
Depreende-se das evidências trazidas pela instrução prolatada pela
área técnica que as demonstrações contábeis da Prefeitura Municipal
de Mantenópolis, referentes ao exercício de 2011, apresentam falhas
que deverão ser acertadas no próximo exercício, posto que serão
objeto de monitoramento, na forma do art. 132, II, parte final c/c
art. 194, art. 329, § 7º ambos do Regimento Interno, sob pena de
multa, nos termos do art. 389, VII, também no Regimento Interno
desta Corte.
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos,
corroboro com o entendimento do eminente Conselheiro Relator,
e VOTO no mesmo sentido para que seja emitido Parecer Prévio
pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do Município de
Mantenópolis, exercício de 2011, sob a responsabilidade do
senhor Eduardo Alves Carneiro e que se determine ao gestor atual e
ao contabilista responsável pela Prestação de Contas, com fundamento
nos artigo 57, inciso III, e art. 105, da novel LC 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES) que observe os procedimentos técnico-contábeis
de estornos e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos
Itens 31/36 da NBC - ITG - 2000 da Resolução CFC n° 1330/2011.
É como voto.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2859/2012,
RESOLVEM Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e três de abril de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Mantenópolis a aprovação
com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Mantenópolis, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade
do Sr. Eduardo Alves Carneiro, Prefeito Municipal à época, com
fundamento no art. 80, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012;
2. Expedir ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Mantenópolis as
seguintes determinações, que deverão ser objeto de monitoramento:
2.1. Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas
apresentadas no RTC 126/2013, especificamente nos itens
3.3.1/3.3.2/3.3.3/3.3.4/3.3.5 e realize os lançamentos de ajuste
contábil de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade,
encaminhando a este Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas do
exercício corrente, os esclarecimentos/documentos através de Notas
Explicativas;
2.2. Proceda, no exercício corrente, a correta classificação das
receitas de transferências da união e estado e da despesa com
merenda escolar;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para a apreciação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de abril de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos do
artigo 161-A da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento Interno), com
a redação dada pela Resolução TC nº 224/2010, DOE 20.12.2010,
para fins do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-447/2014 - SEGUNDA CÂMARA
- PROCESSO - TC-1790/2011 (APENSO: TC- 4066/2010)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2011
RESPONSÁVEL - SÉRGIO AUGUSTO BARBOSA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PANCAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO SR. SÉRGIO
AUGUSTO BARBOSA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Pancas, referente ao exercício financeiro de 2010, sob
a responsabilidade da Sr. Luiz Pedro Schumacher, Prefeito Municipal,
no exercício de 2010.
A presente Prestação de Contas Anual foi encaminhada
tempestivamente pelo gestor, sendo realizado inicialmente o Relatório
Técnico Contábil – RTC 146/2011, que sugeriu a NOTIFICAÇÃO e
CITAÇÃO do responsável para apresentar documentos, bem como
esclarecimentos e/ou justificativas.
O referido Relatório Técnico Contábil ressaltou os seguintes aspectos:
O Balanço Financeiro aponta um Superávit Financeiro ( Ativo
Financeiro – R$ 8.218.744,19 – Passivo Financeiro – R$ 341.895,87
) da ordem de R$ 7.876.848,32.
O Balanço Orçamentário não está demonstrado adequadamente,
prejudicando sua análise e carecendo de esclarecimentos e/ou
justificativas.
LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS :
Dos levantamentos efetuados, restou constatado que o município em
análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL, no
exercício de 2011, o montante de R$ 29.600.256,86.
O Poder Executivo realizou despesa com pessoal e encargos
sociais no montante de R$ 14.171.506,63, resultando, desta
forma, numa aplicação de 47,88% em relação à receita corrente
líquida apurada para o exercício, estando portanto, dentro do limite
legal de 54%.
Os gastos com pessoal e encargos sociais consolidados com o
Poder Legislativo foram da ordem de R$ 15.028.288,55, ou seja,
50,77% em relação à receita líquida, estando portanto, abaixo do
limite legal de 60%.
Foi apurada uma aplicação de 76,07% da cota-parte recebida
do FUNDEB, na remuneração do magistério da educação básica,
cumprindo assim o percentual mínimo de 60,00%.
O total aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino,
após as deduções, foi de R$ 5.636.033,25, resultando assim em um
percentual efetivamente aplicado de 28,41%, cumprindo assim o
percentual mínimo a ser aplicado de 25%.
O artigo 7º da Lei Municipal nº 1059/2009, fixou o percentual de
3% a partir do mês de maio de 2009, passando a ser o valor mensal
de R$ 12.360,00 e R$ 4.635,00, respectivamente, o subsídio do
Prefeito e Vice-Prefeito.
A Lei Municipal nº 1153/2010, de 04 de maio de 2010, art. 7º,
que fixou o percentual de 1,95% a partir de maio de 2010, passando
a ser de R$ 12.601,02 e R$ 4.725,38, respectivamente.
Em virtude da ausência da ficha financeira do Vice-Prefeito não
foi possível constatar a legalidade do pagamento dos seus subsídios
mensais, cujo item 1.1.1.7 foi objeto de notificação.
Foi repassado para o Poder Legislativo Municipal, a título de
duodécimo, o valor de R$ 1.354.000,00, descumprindo assim o
limite constitucional máximo estabelecido de R$ 1.304.642,56.
Ato contínuo foi elaborada a ITI 635/2011, sugerindo a citação do Sr.
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Luiz Pedro Schmacher nos termos da RTC 146/2011.
Devidamente citados, por meio da DECM 526/2011, sendo citado
também o Sr. Sérgio Augusto Barbosa, para esclarecimentos de
natureza contábil, os responsáveis promoveram a juntada tempestiva
dos documentos, retornando os autos para a 6° SCE para analise.
A Instrução Contábil Conclusiva ICC 372/2012 ao analisar a
documentação conclui o seguinte:
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente
processo, referente ao exercício de 2010, formalizada
conforme disposições do art. 127 e incisos da Resolução TC nº
182/02 desta Corte de Contas e considerando o que preceitua
a legislação pertinente sob o aspecto técnico-contábil, verificase que as demonstrações contábeis representam adequadamente,
em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e
patrimonial da Entidade, com exceção dos itens 1.1.1.1, 3.1.1, 5.1
e 5.2 do Relatório Técnico Contábil, cujas justificativas apresentadas
entendemos não afastar as irregularidades apresentadas:
1 – Item 1.1.1.1 – Relação de Restos a Pagar de exercícios
anteriores e dos inscritos no exercício sob análise,
discriminados em processados e não processados, por
exercício, por credor e por função e subfunção.
Base Legal: art. 127, inc. II, alínea “a” da Resolução do TCEES nº
182/2002 alterada pela Resolução TC nº 217/2007.
8 – Item 3.1.1 do RTC – Diferença entre o total dos Créditos
Especiais fixados, registrados no Balanço Orçamentário, (R$
1.743.633,54) e a Relação dos Decretos (R$ 2.603.313,02).
Base Legal: Art. 85 da Lei 4320/64.
10 – Item 5.1 do RTC – Contabilização equivocada do valor do
Serviço da Dívida incluído em Restos a Pagar e remanescente
de exercício anterior.
Base Legal: Artigos 85 e 92 da lei 4.320/64.
11 – Item 5.2 do RTC – Conta do Grupo Realizável Responsáveis por Despesas a Regularizar sem movimentação
no exercício.
Base Legal: Art. 85 da lei 4.320/64.
Desta forma, sugerimos emissão de Parecer Prévio opinando pela
REJEIÇÃO da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de
Pancas, relativa ao exercício de 2010, sob a responsabilidade da Sr.
Luiz Pedro Schumacher.
Em seguida, fora os autos encaminhados para o NEC, que sugeriu
o retorno dos autos a 6° SCE, por meio da MTP 300/2013, para a
realização de analise contábil complementar, diante da necessidade
de apuração da responsabilidade do contador apontados em alguns
itens.
A 6° SCE, por meio da MTP 38/2013, sugeriu a citação do Senhor Luiz
Pedro Schumacher, Prefeito Municipal de Pancas na época e Senhor
Sérgio Augusto Barbosa, contador do Município, para apresentarem
as justificativas que entenderem pertinentes.
Devidamente citados, conforme DECM 118/2013, foram encartadas
aos autos as manifestações de defesa. Posteriormente, fora elabora a
Instrução Contábil Conclusiva ICC 44/2013,
Inicialmente, o Relatório Técnico Contábil conclui pela citação do
Prefeito Municipal para esclarecimentos. No entanto, o Conselheiro
Relator entendeu pela citação do Contador do município também,
afim de esclarecimentos de práticas de domínio contábil.
Devidamente citados e apresentado as justificativas, os autos foram
encaminhados para a confecção da ICC 372/2012, que conclui
pela rejeição das contas sob responsabilidade do Sr. Luiz Pedro
Schumacher.
Porém o NEC na MTP 300/2012 entendeu haver pendência acerca da
responsabilização do Contador, solicitando reanálise dos autos pela
6°CT. Ao reanalisar os autos, a 6°SCE, por meio da MTP 38/2013,
sugeriu a citação do Senhor Luiz Pedro Schumacher, Prefeito Municipal
e Sérgio Augusto Barbosa, contador do município para apresentarem
suas defesas, conforme DECM 118/2013, no prazo de 30 dias.
Devidamente citados, foram encartadas aos autos as manifestações
de defesa.
Posteriormente, vieram os responsáveis, uma vez mais, aos autos
para solicitar a substituição de documentos apresentados, conforme
disposto as fls. 3845/3869.
Ato contínuo, a 6°SCE elaborou a ICC 44/2013, manifestando-se da
seguinte forma:
Logo, concluímos que, apesar das ações apresentadas em sua defesa,
o Sr. Luiz Pedro Schumacher as tomou de forma intempestiva, não
retroagindo aos documentos apresentados na presente prestação
de contas, que consideramos não refletirem com fidedignidade os
aspectos patrimoniais do município de Pancas.
Quanto aos demais itens, cujo entendimento do Sr. Conselheiro
Relator em seu voto (fls. 1155 a 1159) foi o de citar o Sr. Sérgio
Augusto Barbosa, por entender serem estes de domínio e exercício
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das técnicas contábeis, não temos nada a acrescentar quanto à
análise procedida na Instrução Contábil Conclusiva nº 372/2012 (fls.
1512 a 1524), mantendo as irregularidades apontadas.
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente
processo, referente ao exercício de 2010, formalizada
conforme disposições do art. 127 e incisos da Resolução
TC nº 182/02 desta Corte de Contas e considerando o que
preceitua a legislação pertinente sob o aspecto técnicocontábil, verifica-se que as demonstrações contábeis NÃO
representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a
posição orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade, conforme
se observa nos itens 1.1.1.1, 3.1.1, 5.1 e 5.2 do Relatório Técnico
Contábil e demais manifestações inclusas na presente processo,
cujas justificativas apresentadas entendemos não afastar as
irregularidades apresentadas de responsabilidade de:
Sr. Luiz Pedro Schumacher:
Item 1.1.1.1 – Relação de Restos a Pagar de exercícios
anteriores e dos inscritos no exercício sob análise,
discriminados em processados e não processados, por
exercício, por credor e por função e subfunção.
Base Legal: art. 127, inc. II, alínea “a” da Resolução do TCEES nº
182/2002 alterada pela Resolução TC nº 217/2007.
Cuja análise culminou no item 01 da MTP nº 38/2013 - Ausência de
quitação dos restos a pagar processados de 2004 a 2010
Base Legal: Artigo 37 da Lei 4.320/64
Sr. Sérgio Augusto Barbosa:
Item 3.1.1 do RTC – Diferença entre o total dos Créditos
Especiais fixados, registrados no Balanço Orçamentário, (R$
1.743.633,54) e a Relação dos Decretos (R$ 2.603.313,02).
Base Legal: art. 85 da Lei 4320/64.
Item 5.1 do RTC – Contabilização equivocada do valor do
Serviço da Dívida incluído em Restos a Pagar e remanescente
de exercício anterior.
Base Legal: Artigos 85 e 92 da lei 4.320/64.
Item 5.2 do RTC – Conta do Grupo Realizável - Responsáveis
por Despesas a Regularizar sem movimentação no exercício.
Base Legal: Art. 85 da lei 4.320/64.
Desta forma, sugerimos emissão de Parecer Prévio opinando
pela REJEIÇÃO da Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Pancas, relativa ao exercício de 2010, sob a
responsabilidade da Sr. Luiz Pedro Schumacher.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 7204/2013 manifestou pelo
seguinte:
5 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
5.1 Conforme o exposto registrou-se, na análise contábil, que os
limites constitucionais mínimos em Ações e Serviços Públicos
de Saúde, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e na
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
foram observados e cumpridos, bem como o limite máximo de
Despesas com Pessoal, conforme estabelecido pela LC 101/2000, Lei
de Responsabilidade Fiscal.
5.2 Sem embargo, as justificativas e documentos apresentados não
foram suficientes para elidirem todos os indicativos de irregularidade
apontados, não representando, adequadamente, em seus aspectos
relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial da
Entidade, conforme se observa no RTC 146/2011 e na Instrução
Contábil Conclusiva ICC 372/2012 e ICC 44/2013, de responsabilidade
do prefeito municipal, senhor Luiz Pedro Schumacher e do servidor
Sérgio Augusto Barbosa, conforme disposto no item 1.3 e adiante:
5.2.1. Relação de Restos a Pagar de exercícios anteriores
e dos inscritos no exercício sob análise, discriminados em
processados e não processados, por exercício, por credor e
por função e subfunção. (Item 1.1.1.1 do RTC)
Base Legal: art. 127, inc. II, alínea “a” da Resolução do TCEES nº
182/2002 alterada pela Resolução TC nº 217/2007.
Responsável: Luiz Pedro Schumacher
5.2.2. Diferença entre o total dos Créditos Especiais fixados,
registrados no Balanço Orçamentário, (R$ 1.743.633,54) e a
Relação dos Decretos (R$ 2.603.313,02). (Item 3.1.1 do RTC)
Base Legal: art. 85 da Lei 4320/64.
Responsável: Sérgio Augusto Barbosa
5.2.3. Contabilização equivocada do valor do Serviço da Dívida
incluído em Restos a Pagar e remanescente de exercício
anterior. (Item 5.1 do RTC)
Base Legal: artigos 85 e 92 da lei 4.320/64.
Responsável: Sérgio Augusto Barbosa
5.2.4. Conta do Grupo Realizável - Responsáveis por Despesas
a Regularizar sem movimentação no exercício. (Item 5.2 do
RTC)
Base Legal: art. 85 da lei 4.320/64.
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Responsável: Sérgio Augusto Barbosa
5.3. Posto isso e em face do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
5.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Luiz
Pedro Schumacher frente à Prefeitura Municipal de Pancas, no
exercício de 2010, tendo em vista cometimento de graves infrações
à norma constitucional e legal, presentificadas nos itens 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, nos termos do art.
80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012;
5.3.2. Seja proferido Acórdão aplicando multa, a ser dosada em
conformidade com o disposto no art. 96, inc. II, da Lei Complementar
32/93, ao senhor Sérgio Augusto Barbosa, contabilista do município,
em face dos itens 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 acima elencados, com amparo
no art. 5º, inc. X, e art. 84, inc. III, alínea “d”, da LC 621/2012.
Manifestou o Ministério Público de Contas, na lavra do Douto
Procurador Luciano Vieira, de acordo com a Área Técnica, pela
NÃO APROVAÇÃO das contas, referente ao exercício de 201, sob
responsabilidade do Sr. Luiz Pedro Schumacher, e que seja aplicado
multa a Sérgio Augusto Barbosa (contador):
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada de modo
que proporcione a qualquer interessado, em especial, os órgãos
de controle, conhecer da real situação financeira e patrimonial das
entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar
contas a que está jungido aquele que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante
art. 70 da Constituição Federal.
A contabilidade é apurada de forma conjunta e consentânea, pois o
art. 101 da Lei Federal n.º 4.320/64 assevera que os resultados gerais
do exercício serão demonstrados no Balanço Financeiro, Patrimonial,
na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além do normativo federal, cumpre enfatizar que as demonstrações
contábeis devem, obrigatoriamente, observar as Normas Brasileiras
de Contabilidade e as Resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade, conforme estabelecido pela Resolução n.º 182/02
dessa Corte de Contas, verbis:
Art. 101. Os registros e fatos evidenciados nos documentos e
nas demonstrações encaminhadas a este Tribunal de Contas por
imposição deste Regimento, de Resolução ou determinação do
Plenário, deverão ser apresentados em obediência às normas
constitucionais e infraconstitucionais, observadas as normas
brasileiras de contabilidade e as resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade.
No caso ora analisado, denota-se que as irregularidades se
consubstanciam graves infrações à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, vez que prejudicam a correta compreensão da posição
orçamentária, financeira e patrimonial do município.
Assim, sublinha-se a correta subsunção dos fatos à norma legal
efetuada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC (ITC 7204/13), que opinou pela emissão de parecer prévio
desfavorável à aprovação das contas.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
a) seja emitido PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das
contas do Executivo Municipal de Pancas, referente o exercício de
2010, sob responsabilidade de Luiz Pedro schumacher (Prefeito
Municipal) na forma do art. 80, III, da Lei Complementar n.º 621/2012
c/c art. 71, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, em razão
do cometimento das irregularidades descritas nos itens 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3 e 3.2.4 da ITC 7204/2013;
b) seja aplicada multa a Sérgio Agusto Barbosa (contador), com
fulcro no art. 84, III, “d” da Lei Complementar 621/2012, na forma
como sugerido pelo NEC à fl. 3899, em razão da manutenção dos
itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, da ITC 7204/2013.
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifico que foram preliminarmente
apontados os seguintes indícios de irregularidades :
1.1.1.1 – Relação de Restos a Pagar de exercícios anteriores e dos
inscritos no exercício sob análise, discriminados em processados e
não processados, por exercício, por credor e por função e subfunção.
1.1.1.2 – Ausência da Relação de Restos a Pagar Cancelados
no Exercício sob análise, discriminados em processados e nãoprocessados, por exercício, por credor e por fonte, função e
subfunção, bem como cópia dos respectivos atos que autorizaram o
cancelamento.
1.1.1.3 – Ausência da conciliação dos saldos bancários e os
respectivos extratos do encerramento do exercício, inclusive das
contas com saldo contábil e bancário igual a zero.
1.1.1.4 – Ausência dos extratos bancários, com operações ou não
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em 31/12/2010, de contas do Banco do Brasil
1.1.1.5 – Ausência do extrato bancário dos meses subseqüentes, em
que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos
constantes das conciliações de conta, banco e valores a regularizar
1.1.1.6 – Ausência do comprovante de motivação para cancelamento
de Precatório.
1.1.1.7 – Ausência da Ficha Financeira com pagamento de subsídios
mensais, no exercício de 2010 do Vice-Prefeito.
2.3.1 – Repasse de Duodécimos superior ao limite constitucional
máximo estabelecido.
3.1.1 – Diferença entre o total dos Créditos Especiais fixados,
registrados no Balanço Orçamentário, (R$ 1.743.633,54) e a Relação
dos Decretos (R$ 2.603.313,02).
3.1.2 – Presença de lei sem conteúdo formal de Crédito Especial, na
relação de Leis e Decretos de Suplementação.
5.1 – Contabilização equivocada do valor do Serviço da Dívida incluído
em Restos a Pagar e remanescente de exercício anterior
5.2 – Conta do Grupo Realizável - Responsáveis por Despesas a
Regularizar sem movimentação no exercício.
5.3 – Ausência de Notas Explicativas a respeito da Conta Adiantamento
de Férias.
5.4 – Transferência de saldo de conta de exercício anterior sem as
devidas notas explicativas.
2.3.1 – Repasse de Duodécimos superior ao limite constitucional
máximo estabelecido.
Após
as
justificativas
apresentadas
pelos
responsáveis
remanesceram os seguintes indícios de irregularidades :
1.1.1.1 – Relação de Restos a Pagar de exercícios anteriores e dos
inscritos no exercício sob análise, discriminados em processados e
não processados, por exercício, por credor e por função e subfunção.
3.1.1 – Diferença entre o total dos Créditos Especiais fixados,
registrados no Balanço Orçamentário, (R$ 1.743.633,54) e a Relação
dos Decretos (R$ 2.603.313,02).
5.1 – Contabilização equivocada do valor do Serviço da Dívida incluído
em Restos a Pagar e remanescente de exercício anterior
5.2 – Conta do Grupo Realizável - Responsáveis por Despesas a
Regularizar sem movimentação no exercício.
Ressalto que a Área Técnica não evidenciou qualquer hipótese de
ressarcimento nos indícios de irregularidades apontados, o que
configura os mesmos como erros formais que não denotam dolo,
má-fé ou prejuízo ao erário e que podem ser corrigidos em
exercícios futuros.
Não tenho como justo macular as contas de gestores que tenham
primado pela preservação do interesse público, cumprindo limites
legais e constitucionais e que tenham incorrido em erros dessa
natureza. No caso em tela, fiz questão de ressaltar os bons
indicadores administrativos do gestor, por entender que é de
elevado interesse público.
No mesmo sentido, foi o voto de vistas vencedor prolatado no
Processo TC 1871/2012, que cuida da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Linhares, onde o Conselheiro Rodrigo
Chamoun, naquela oportunidade, pontuou a distinção existente
entre a prestação de “contas de governo” e a prestação das
“contas de gestão”.
Deixo de imputar multa ao Sr. Sérgio Augusto Barbosa, contabilista
do município no exercício de 2010, divergindo parcialmente do
entendimento da Área Técnica e Ministério Público, uma vez que a
presença do Contador, ou de qualquer outra pessoa, no pólo passivo
dos processos de prestação de contas de governo é indevida, visto
que esses feitos, de procedimento particular, se prestam tão somente
a apreciar os atos de governo praticados por quem, de fato, comandou
o ente federativo, devendo ser extinto o processo sem resolução
do mérito em relação ao Senhor Sérgio Augusto Barbosa,
contador responsável pela elaboração das demonstrações contábeis
do município de Pancas, por ilegitimidade da parte, com fulcro nos
artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do Código de Processo Civil.
Assim se pronunciou o Conselheiro Rodrigo Chamoun no Processo
TC 1861/2011, que cuida da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de São Mateus.
No mesmo sentido, são os pareceres do Ministério Público Especial
de Contas nos processos TC 1815/2011 e 1906/2011, também
citados no referido Processo, como segue:
Processo TC 1815/2011
PPJC 234/2012
IV – DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO
MUNICÍPIO
Segundo se extrai o art. 74, II, da Constituição Estadual, o
responsável pela prestação de contas anual do município é o
Prefeito.
No caso em exame, por tratar de contas de governo, não se
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mostra pertinente o chamamento ao processo do contabilista,
nos termos do art. 4º, X, da LC nº. 32/93, haja vista que este se
submete apenas à jurisdição do Tribunal de Contas e não à da
Câmara Legislativa Municipal (julgamento político), sendo, portanto,
parte legítima. (Grifos nossos.)
Processo TC 1906/2011
PPJC 472/2012
IV – DA RESPONSABILIDADE DO CONTABILISTA
Denota-se dos autos que, acolhendo o voto de fls. 950/953, esse
Tribunal de Contas chamou ao processo o contabilista como coresponsável pelos apontamentos de nº. 3.1.1; 3.1.2; 4.1.1; 4.1.2;
4.1.3; 4.1.4 e 4.1.5.
Não obstante, as contas em análise são de responsabilidade do
prefeito, o qual está submetido ao julgamento político da Câmara
Municipal nos termos do art. 29, § 2°, da Constituição Federal.
Logo, considerando que nos autos em exame exerce o Tribunal de
Contas a denominada função opinativa, e não judicante, o contador
é parte ilegítima na relação processual, devendo o processo, em
relação a ele, ser extinto sem resolução do mérito, nos termos dos
arts. 70 e 142, § 4º, da LC nº. 621/12 c/c art. 267, IV, do Código de
Processo Civil. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, deixo de acompanhar o entendimento exarado
pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, e VOTO pela
REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas da Prefeitura
Municipal de Pancas, no exercício de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. Luiz Pedro Schumacher, devendo ser expedida DETERMINAÇÃO
ao atual gestor, para que observe as irregularidades apontadas, para
que as mesmas não ocorram nos próximos exercícios.
DETERMINO que seja dada ciência aos responsáveis e que
seja encaminhada ao atual Prefeito Municipal de Pancas e aos
responsáveis, cópia da ITC 7204/2013 juntamente como o Acordão
decorrente deste voto.
DETERMINO ainda, à Secretaria Geral de Controle Externo
a constituição de instrumento de fiscalização na modalidade
monitoramento para acompanhar os termos da decisão proferida, na
previsão do art. 466 da Resolução TC Nº 261/2013.
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1790/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de julho de dois mil e catorze, à unanimidade, extinguir o processo
sem resolução de mérito, em relação ao Sr. Sérgio Augusto Barbosa,
por ser parte ilegítima neste feito, com fulcro nos artigos 70 da Lei
Complementar nº. 621/12 e 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 02 de julho de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
2) - ACÓRDÃO TC-448/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-7139/2008
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIOS 1997 A 2007
INTERESSADO - DANIELA MOYSES BASTOS
RESPONSÁVEL - JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ATÍLIO VIVACQUA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Auditoria Especial, realizada por determinação
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do Presidente desta Corte à época, Conselheiro Marcos Miranda
Madureira, com vistas a atender solicitação do então ProcuradorChefe da Procuradoria de Justiça de Contas, Ananias Ribeiro de
Oliveira, em razão de denúncia feita ao Ministério Público em Atílio
Vivácqua (Processo nº 16483/03) sobre possíveis irregularidades
praticadas pelo Prefeito Municipal no período analisado, José Luiz
Torres Lopes, relativas a pagamentos do IPTU diretamente na
tesouraria da Prefeitura, quando deveriam ser realizados nas
agências bancárias do BANESTES S.A.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elabora Manifestação Técnica
da Chefia 6ª SCE MTP 460/2013, fls. 370 a 374, constatou os
seguintes aspectos :
- que a equipe signatária do Relatório de Auditoria Especial nº RA-D
5/2011, concluiu pela necessidade de instauração de incidente
de inconstitucionalidade em face do artigo 62, do Decreto
376/1993, que regulamenta o Código Tributário Municipal (Lei
311/1993), além de apontar os seguintes indícios de irregularidades:
IRREGULARIDADES NA ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DA
ALIENAÇÃO DE BENS DO MUNICÍPIO;
AUSÊNCIA DE BAIXA DE BENS IMÓVEIS ALIENADOS;
ALIENAÇÃO DE BENS COM INOBSERVÊNCIA DAS REGRAS DA
LEI 8.666/93 E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
ALIENAÇÃO DE BENS COM INOBSERVÊNCIA DAS REGRAS DAS
LEIS QUE REGULAM O PLANEJAMENTO URBANO;
AUSÊNCIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COM
REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS;
PROCEDIMENTOS IRREGULARES DE ARRECADAÇÃO E
RECOLHIMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS.
- que consoante informação prestada pela Administração Municipal
por e-mail, a Lei 311/1993 foi expressamente revogada pela Lei
Complementar 870/2009, que dispõe sobre o Sistema Tributário do
Município de Atílio Vivácqua e, consequentemente, o Decreto
376/1993, regulamentando a primeira norma, também perdeu o
seu efeito;
- consta informação de que já há alguns anos não são mais
recebidos tributos na Tesouraria da Prefeitura, somente em
agências bancárias.
- que os indícios de irregularidade levantados são estritamente
formais, sem o apontamento de dano ao erário, e com a
ocorrência do fato gerador há mais de cinco anos.
- a equipe de auditoria considerou-a IMPROCEDENTE.
Sendo assim, não existindo mais razão que justifique o questionamento
incidental da constitucionalidade do referido decreto, vislumbrandose até mesmo, possível a aplicação do instituto da prescrição
da pretensão punitiva, referente a ilícitos praticados contra a
Administração, opina, em vista da economia processual, pela
conclusão dos presentes autos sem a citação dos envolvidos e
consequente extinção do processo e seu respectivo arquivamento.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer PPJC 1736/2014
do Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, fls. 377 a 378, manifesta-se integralmente de acordo
com a MTC 460/2013, para que seja proferido julgamento pelo
ARQUIVAMENTO da Auditoria Especial, no exercício 2008, sob a
responsabilidade do Sr. José Luiz Torres.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA:
AUDITORIA ESPECIAL EM DENÚNCIA. IRREGULARIDADES
NA ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DA ALIENAÇÃO DE BENS
DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE BAIXA DE BENS IMÓVEIS
ALIENADOS. ALIENAÇÃO DE BENS COM INOBSERVÊNCIA DAS
REGRAS DA LEI 8.666/93 E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
ALIENAÇÃO DE BENS COM INOBSERVÊNCIA DAS REGRAS
DAS LEIS QUE REGULAM O PLANEJAMENTO URBANO.
AUSÊNCIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COM
REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS.
PROCEDIMENTOS
IRREGULARES
DE
ARRECADAÇÃO
E RECOLHIMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS. PELA
IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO.
VOTO
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, perfilhando
o entendimento exarado pela Área Técnica e pelo Ministério
Público Especial de Contas, VOTO por considerar EXTINTO o
presente processo, por ocorrência do Instituto da Prescrição da
Pretensão Punitiva e seu consequente ARQUIVAMENTO.
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7139/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
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dois de julho de dois mil e catorze, à unanimidade, reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o presente processo,
e arquivando os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 02 de julho de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
3)- ACÓRDÃO TC-416/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-304/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - JORGE FAUSTINO TONONI NATALI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA TERESA - 1) INADMISSIBILIDADE- 2)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação tendo por objeto indícios
de irregularidades ocorridos na condução do processo legislativo da
Lei Orçamentária Anual do Município de Santa Teresa, para o exercício
de 2014.
Foi informado a esta Corte de Contas que o processo de elaboração da
Lei Orçamentária Anual ofendeu dispositivos da Lei nº 10.257/2001 –
Estatuto das Cidades, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Complementar
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que não
foram realizadas audiências públicas sobre a proposta orçamentária.
Este Relator, previamente ao juízo de admissibilidade, de sua
competência, encaminhou os autos à Secretaria de Controle Externo,
que, às fls. 12/14 opinou pelo não conhecimento da Representação,
por força do não cumprimento do caput do artigo 94 da mesma
Lei Complementar, tendo em vista não se tratar de matéria afeta à
fiscalização desta Casa.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, às fls. 24/28, opinou pelo
conhecimento da representação, determinando-se o apensamento
dos autos à prestação de contas anual da Prefeitura de Santa Teresa,
referente ao exercício de 2013, para exame conjunto.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Sobre a presente questão recai a discussão acerca da competência
desta Corte de Contas para conhecer e julgar Representação cujo
objeto diz respeito às irregularidades supostamente cometidas em
processo legislativo de Leis Orçamentárias no Município de Santa
Teresa, para o exercício de 2014.
Observa-se que o cerne desta celeuma aponta para irregularidades
supostamente praticadas ainda na fase de elaboração do PPA e da
LOA. Isso significa que, à época das discussões, as leis, uma vez
estando em fase de elaboração, sequer atingiam o plano de existência
normativa, já que não haviam sido aprovadas pelo órgão legislativo
competente daquele Município e, nem tampouco, publicadas.
Tais considerações são relevantes, porquanto, através de minuciosa
análise das hipóteses que atraem a competência deste Tribunal
de Contas, elencadas no art.1°, da Lei Complementar Estadual n°
621/2012, não se encontra norma expressa no sentido de que seja de
competência desta Casa conhecer e julgar eventuais irregularidades
decorrentes de procedimento legislativo. Em outras palavras, não há
previsão legal no sentido de que caiba a este Tribunal atuar em fase
anterior à existência de lei, seja ela a Lei Orçamentária Anual, ou
qualquer outra.
A bem da verdade, resquícios de dúvidas poderiam incidir sobre a
intenção do legislador ao prever a competência deste Tribunal de
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Contas no exercício da fiscalização orçamentária, assunto este
previsto no inciso I, do artigo 1°, da Lei n° 621/2012, que assim diz:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão
de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da
Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei
Complementar, compete: (grifo nosso).
I - exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades
da administração direta e indireta dos poderes constituídos, bem
como da aplicação das subvenções e renúncias de receitas; (grifo
nosso).
[...]
Todavia, a exegese do dispositivo indica que o exercício da
fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem
como ponto de partida a publicação da lei, momento este em que
o referido diploma normativo adentra o plano da existência e da
validade normativa, tornando-se aferível a competência do legislador,
a legalidade do procedimento legislativo empregado, bem como
harmonia com as normas hierarquicamente superiores, como, por
exemplo, a Constituição Federal.
Por conseguinte, procedem aos fundamentos apresentados pela 4ª
Secretaria de Controle Externo, em Manifestação Técnica Preliminar
n° 33/2014, às fls. 12/14, ao concluir que “[...] o Tribunal de Contas
atua no Ciclo Orçamentário a partir da edição da lei orçamentária,
fiscalizando-a, porém, fica impedido de intervir nas fases de
elaboração e aprovação das Leis Orçamentárias, sob pena de avocar,
inconstitucionalmente, competências alheias”.
3 – DECISÃO
Diante de todo o exposto, acolho o posicionamento da Área Técnica,
e divirjo do Parecer do Ministério Público de Contas, às 24/28, de
modo que VOTO nos seguintes termos:
a) Pela inadmissibilidade da presente como representação, com fulcro
no art. 94, § 3º, e art. 99, §2º, da LC 621/12;
b) Pelo cumprimento das formalidades legais, pelo arquivamento dos
presentes autos, atendidas as demais tramitações estabelecidas no
Regimento Interno desta Corte de Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-304/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezoito de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Pela inadmissibilidade da Representação em face da Prefeitura
Municipal de Santa Teresa, com base no artigo 94, §3º, e artigo 99,
§2º, da Lei Complementar nº 621/2012;
2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Manoel Nader Borges, Relator, e o Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-058/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1790/2011 (APENSO: TC-4066/2010)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - LUIZ PEDRO SCHUMACHER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010 - 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA
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- 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Pancas, referente ao exercício financeiro de 2010, sob
a responsabilidade da Sr. Luiz Pedro Schumacher, Prefeito Municipal,
no exercício de 2010.
A presente Prestação de Contas Anual foi encaminhada
tempestivamente pelo gestor, sendo realizado inicialmente o Relatório
Técnico Contábil – RTC 146/2011, que sugeriu a NOTIFICAÇÃO e
CITAÇÃO do responsável para apresentar documentos, bem como
esclarecimentos e/ou justificativas.
O referido Relatório Técnico Contábil ressaltou os seguintes aspectos:
O Balanço Financeiro aponta um Superávit Financeiro (Ativo
Financeiro – R$ 8.218.744,19 – Passivo Financeiro – R$ 341.895,87
) da ordem de R$ 7.876.848,32.
O Balanço Orçamentário não está demonstrado adequadamente,
prejudicando sua análise e carecendo de esclarecimentos e/ou
justificativas.
LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS :
Dos levantamentos efetuados, restou constatado que o município
em análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL, no
exercício de 2011, o montante de R$ 29.600.256,86.
O Poder Executivo realizou despesa com pessoal e encargos
sociais no montante de R$ 14.171.506,63, resultando, desta
forma, numa aplicação de 47,88% em relação à receita corrente
líquida apurada para o exercício, estando portanto, dentro do limite
legal de 54%.
Os gastos com pessoal e encargos sociais consolidados com o
Poder Legislativo foram da ordem de R$ 15.028.288,55, ou seja,
50,77% em relação à receita líquida, estando portanto, abaixo do
limite legal de 60%.
Foi apurada uma aplicação de 76,07% da cota-parte recebida
do FUNDEB, na remuneração do magistério da educação básica,
cumprindo assim o percentual mínimo de 60,00%.
O total aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino,
após as deduções, foi de R$ 5.636.033,25, resultando assim em
um percentual efetivamente aplicado de 28,41%, cumprindo
assim o percentual mínimo a ser aplicado de 25%.
O artigo 7º da Lei Municipal nº 1059/2009, fixou o percentual de
3% a partir do mês de maio de 2009, passando a ser o valor mensal
de R$ 12.360,00 e R$ 4.635,00, respectivamente, o subsídio do
Prefeito e Vice-Prefeito.
A Lei Municipal nº 1153/2010, de 04 de maio de 2010, art. 7º,
que fixou o percentual de 1,95% a partir de maio de 2010, passando
a ser de R$ 12.601,02 e R$ 4.725,38, respectivamente.
Em virtude da ausência da ficha financeira do Vice-Prefeito
não foi possível constatar a legalidade do pagamento dos seus
subsídios mensais, cujo item 1.1.1.7 foi objeto de notificação.
Foi repassado para o Poder Legislativo Municipal, a título de
duodécimo, o valor de R$ 1.354.000,00, descumprindo assim o
limite constitucional máximo estabelecido de R$ 1.304.642,56.
Ato contínuo foi elaborada a ITI 635/2011, sugerindo a citação do
Sr. Luiz Pedro Schmacher nos termos da RTC 146/2011.
Devidamente citados, por meio da DECM 526/2011, sendo citado
também o Sr. Sérgio Augusto Barbosa, para esclarecimentos
de natureza contábil, os responsáveis promoveram a juntada
tempestiva dos documentos, retornando os autos para a 6° SCE
para analise.
A Instrução Contábil Conclusiva ICC 372/2012 ao analisar a
documentação conclui o seguinte:
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente
processo, referente ao exercício de 2010, formalizada
conforme disposições do art. 127 e incisos da Resolução TC nº
182/02 desta Corte de Contas e considerando o que preceitua a
legislação pertinente sob o aspecto técnico-contábil, verificase que as demonstrações contábeis representam adequadamente,
em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e
patrimonial da Entidade, com exceção dos itens 1.1.1.1, 3.1.1, 5.1
e 5.2 do Relatório Técnico Contábil, cujas justificativas apresentadas
entendemos não afastar as irregularidades apresentadas:
1 – Item 1.1.1.1 – Relação de Restos a Pagar de exercícios
anteriores e dos inscritos no exercício sob análise,
discriminados em processados e não processados, por
exercício, por credor e por função e subfunção.
Base Legal: art. 127, inc. II, alínea “a” da Resolução do TCEES nº
182/2002 alterada pela Resolução TC nº 217/2007.
8 – Item 3.1.1 do RTC – Diferença entre o total dos Créditos
Especiais fixados, registrados no Balanço Orçamentário, (R$
1.743.633,54) e a Relação dos Decretos (R$ 2.603.313,02).

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
Base Legal: Art. 85 da Lei 4320/64.
10 – Item 5.1 do RTC – Contabilização equivocada do valor do
Serviço da Dívida incluído em Restos a Pagar e remanescente
de exercício anterior.
Base Legal: Artigos 85 e 92 da lei 4.320/64.
11 – Item 5.2 do RTC – Conta do Grupo Realizável Responsáveis por Despesas a Regularizar sem movimentação
no exercício.
Base Legal: Art. 85 da lei 4.320/64.
Desta forma, sugerimos emissão de Parecer Prévio opinando pela
REJEIÇÃO da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de
Pancas, relativa ao exercício de 2010, sob a responsabilidade da Sr.
Luiz Pedro Schumacher.
Em seguida, fora os autos encaminhados para o NEC, que sugeriu
o retorno dos autos a 6° SCE, por meio da MTP 300/2013, para a
realização de analise contábil complementar, diante da necessidade
de apuração da responsabilidade do contador apontados em alguns
itens.
A 6° SCE, por meio da MTP 38/2013, sugeriu a citação do Senhor Luiz
Pedro Schumacher, Prefeito Municipal de Pancas na época e Senhor
Sérgio Augusto Barbosa, contador do Município, para apresentarem
as justificativas que entenderem pertinentes.
Devidamente citados, conforme DECM 118/2013, foram encartadas
aos autos as manifestações de defesa. Posteriormente, fora elabora
a Instrução Contábil Conclusiva ICC 44/2013,
Inicialmente, o Relatório Técnico Contábil conclui pela citação do
Prefeito Municipal para esclarecimentos. No entanto, o Conselheiro
Relator entendeu pela citação do Contador do município também,
afim de esclarecimentos de práticas de domínio contábil.
Devidamente citados e apresentado as justificativas, os autos foram
encaminhados para a confecção da ICC 372/2012, que conclui
pela rejeição das contas sob responsabilidade do Sr. Luiz Pedro
Schumacher.
Porém o NEC na MTP 300/2012 entendeu haver pendência acerca da
responsabilização do Contador, solicitando reanálise dos autos pela
6°CT. Ao reanalisar os autos, a 6°SCE, por meio da MTP 38/2013,
sugeriu a citação do Senhor Luiz Pedro Schumacher, Prefeito
Municipal e Sérgio Augusto Barbosa, contador do município para
apresentarem suas defesas, conforme DECM 118/2013, no prazo
de 30 dias. Devidamente citados, foram encartadas aos autos as
manifestações de defesa.
Posteriormente, vieram os responsáveis, uma vez mais, aos autos
para solicitar a substituição de documentos apresentados, conforme
disposto as fls. 3845/3869.
Ato contínuo, a 6°SCE elaborou a ICC 44/2013, manifestando-se da
seguinte forma:
Logo, concluímos que, apesar das ações apresentadas em sua defesa,
o Sr. Luiz Pedro Schumacher as tomou de forma intempestiva, não
retroagindo aos documentos apresentados na presente prestação
de contas, que consideramos não refletirem com fidedignidade os
aspectos patrimoniais do município de Pancas.
Quanto aos demais itens, cujo entendimento do Sr. Conselheiro
Relator em seu voto (fls. 1155 a 1159) foi o de citar o Sr. Sérgio
Augusto Barbosa, por entender serem estes de domínio e exercício
das técnicas contábeis, não temos nada a acrescentar quanto à
análise procedida na Instrução Contábil Conclusiva nº 372/2012 (fls.
1512 a 1524), mantendo as irregularidades apontadas.
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente
processo, referente ao exercício de 2010, formalizada
conforme disposições do art. 127 e incisos da Resolução
TC nº 182/02 desta Corte de Contas e considerando o que
preceitua a legislação pertinente sob o aspecto técnicocontábil, verifica-se que as demonstrações contábeis NÃO
representam adequadamente, em seus aspectos relevantes,
a posição orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade,
conforme se observa nos itens 1.1.1.1, 3.1.1, 5.1 e 5.2 do Relatório
Técnico Contábil e demais manifestações inclusas na presente
processo, cujas justificativas apresentadas entendemos não
afastar as irregularidades apresentadas de responsabilidade
de:
Sr. Luiz Pedro Schumacher:
Item 1.1.1.1 – Relação de Restos a Pagar de exercícios
anteriores e dos inscritos no exercício sob análise,
discriminados em processados e não processados, por
exercício, por credor e por função e subfunção.
Base Legal: art. 127, inc. II, alínea “a” da Resolução do TCEES nº
182/2002 alterada pela Resolução TC nº 217/2007.
Cuja análise culminou no item 01 da MTP nº 38/2013 - Ausência
de quitação dos restos a pagar processados de 2004 a 2010
Base Legal: Artigo 37 da Lei 4.320/64
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Sr. Sérgio Augusto Barbosa:
Item 3.1.1 do RTC – Diferença entre o total dos Créditos
Especiais fixados, registrados no Balanço Orçamentário, (R$
1.743.633,54) e a Relação dos Decretos (R$ 2.603.313,02).
Base Legal: art. 85 da Lei 4320/64.
Item 5.1 do RTC – Contabilização equivocada do valor do
Serviço da Dívida incluído em Restos a Pagar e remanescente
de exercício anterior.
Base Legal: Artigos 85 e 92 da lei 4.320/64.
Item 5.2 do RTC – Conta do Grupo Realizável - Responsáveis
por Despesas a Regularizar sem movimentação no exercício.
Base Legal: Art. 85 da lei 4.320/64.
Desta forma, sugerimos emissão de Parecer Prévio opinando
pela REJEIÇÃO da Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Pancas, relativa ao exercício de 2010, sob a
responsabilidade da Sr. Luiz Pedro Schumacher.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 7204/2013 manifestou pelo
seguinte:
5 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
5.1 Conforme o exposto registrou-se, na análise contábil, que
os limites constitucionais mínimos em Ações e Serviços Públicos
de Saúde, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e na
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
foram observados e cumpridos, bem como o limite máximo de
Despesas com Pessoal, conforme estabelecido pela LC 101/2000, Lei
de Responsabilidade Fiscal.
5.2 Sem embargo, as justificativas e documentos apresentados
não foram suficientes para elidirem todos os indicativos de
irregularidade apontados, não representando, adequadamente,
em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira
e patrimonial da Entidade, conforme se observa no RTC 146/2011
e na Instrução Contábil Conclusiva ICC 372/2012 e ICC 44/2013,
de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Luiz Pedro
Schumacher e do servidor Sérgio Augusto Barbosa, conforme
disposto no item 1.3 e adiante:
5.2.1. Relação de Restos a Pagar de exercícios anteriores
e dos inscritos no exercício sob análise, discriminados em
processados e não processados, por exercício, por credor e
por função e subfunção. (Item 1.1.1.1 do RTC)
Base Legal: art. 127, inc. II, alínea “a” da Resolução do TCEES nº
182/2002 alterada pela Resolução TC nº 217/2007.
Responsável: Luiz Pedro Schumacher
5.2.2. Diferença entre o total dos Créditos Especiais fixados,
registrados no Balanço Orçamentário, (R$ 1.743.633,54) e
a Relação dos Decretos (R$ 2.603.313,02). (Item 3.1.1 do
RTC)
Base Legal: art. 85 da Lei 4320/64.
Responsável: Sérgio Augusto Barbosa
5.2.3. Contabilização equivocada do valor do Serviço da
Dívida incluído em Restos a Pagar e remanescente de
exercício anterior. (Item 5.1 do RTC)
Base Legal: artigos 85 e 92 da lei 4.320/64.
Responsável: Sérgio Augusto Barbosa
5.2.4. Conta do Grupo Realizável - Responsáveis por Despesas
a Regularizar sem movimentação no exercício. (Item 5.2 do
RTC)
Base Legal: art. 85 da lei 4.320/64.
Responsável: Sérgio Augusto Barbosa
5.3. Posto isso e em face do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
5.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Luiz
Pedro Schumacher frente à Prefeitura Municipal de Pancas, no
exercício de 2010, tendo em vista cometimento de graves infrações
à norma constitucional e legal, presentificadas nos itens 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, nos termos
do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012;
5.3.2. Seja proferido Acórdão aplicando multa, a ser dosada em
conformidade com o disposto no art. 96, inc. II, da Lei Complementar
32/93, ao senhor Sérgio Augusto Barbosa, contabilista do município,
em face dos itens 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 acima elencados, com amparo
no art. 5º, inc. X, e art. 84, inc. III, alínea “d”, da LC 621/2012.
Manifestou o Ministério Público de Contas, na lavra do Douto
Procurador Luciano Vieira, de acordo com a Área Técnica, pela
NÃO APROVAÇÃO das contas, referente ao exercício de 201, sob
responsabilidade do Sr. Luiz Pedro Schumacher, e que seja aplicado
multa a Sérgio Augusto Barbosa (contador):
É cediço que a escrituração contábil deve ser efetuada de modo
que proporcione a qualquer interessado, em especial, os órgãos
de controle, conhecer da real situação financeira e patrimonial das
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entidades e órgãos públicos, exigência inerente ao dever de prestar
contas a que está jungido aquele que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, consoante
art. 70 da Constituição Federal.
A contabilidade é apurada de forma conjunta e consentânea, pois
o art. 101 da Lei Federal n.º 4.320/64 assevera que os resultados
gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Financeiro,
Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além do normativo federal, cumpre enfatizar que as demonstrações
contábeis devem, obrigatoriamente, observar as Normas
Brasileiras de Contabilidade e as Resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade, conforme estabelecido pela Resolução
n.º 182/02 dessa Corte de Contas, verbis:
Art. 101. Os registros e fatos evidenciados nos documentos e
nas demonstrações encaminhadas a este Tribunal de Contas por
imposição deste Regimento, de Resolução ou determinação do
Plenário, deverão ser apresentados em obediência às normas
constitucionais e infraconstitucionais, observadas as normas
brasileiras de contabilidade e as resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade.
No caso ora analisado, denota-se que as irregularidades se
consubstanciam graves infrações à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, vez que prejudicam a correta compreensão da posição
orçamentária, financeira e patrimonial do município.
Assim, sublinha-se a correta subsunção dos fatos à norma legal
efetuada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC (ITC 7204/13), que opinou pela emissão de parecer prévio
desfavorável à aprovação das contas.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
a) seja emitido PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das
contas do Executivo Municipal de Pancas, referente o exercício de
2010, sob responsabilidade de Luiz Pedro schumacher (Prefeito
Municipal) na forma do art. 80, III, da Lei Complementar n.º
621/2012 c/c art. 71, II, da Constituição do Estado do Espírito
Santo, em razão do cometimento das irregularidades descritas nos
itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 da ITC 7204/2013;
b) seja aplicada multa a Sérgio Agusto Barbosa (contador), com
fulcro no art. 84, III, “d” da Lei Complementar 621/2012, na forma
como sugerido pelo NEC à fl. 3899, em razão da manutenção dos
itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, da ITC 7204/2013.
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifico que foram preliminarmente
apontados os seguintes indícios de irregularidades :
1.1.1.1 – Relação de Restos a Pagar de exercícios anteriores e dos
inscritos no exercício sob análise, discriminados em processados e
não processados, por exercício, por credor e por função e subfunção.
1.1.1.2 – Ausência da Relação de Restos a Pagar Cancelados
no Exercício sob análise, discriminados em processados e nãoprocessados, por exercício, por credor e por fonte, função e
subfunção, bem como cópia dos respectivos atos que autorizaram o
cancelamento.
1.1.1.3 – Ausência da conciliação dos saldos bancários e os
respectivos extratos do encerramento do exercício, inclusive das
contas com saldo contábil e bancário igual a zero.
1.1.1.4 – Ausência dos extratos bancários, com operações ou não
em 31/12/2010, de contas do Banco do Brasil
1.1.1.5 – Ausência do extrato bancário dos meses subseqüentes, em
que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos
constantes das conciliações de conta, banco e valores a regularizar
1.1.1.6 – Ausência do comprovante de motivação para cancelamento
de Precatório.
1.1.1.7 – Ausência da Ficha Financeira com pagamento de subsídios
mensais, no exercício de 2010 do Vice-Prefeito.
2.3.1 – Repasse de Duodécimos superior ao limite constitucional
máximo estabelecido.
3.1.1 – Diferença entre o total dos Créditos Especiais fixados,
registrados no Balanço Orçamentário, (R$ 1.743.633,54) e a Relação
dos Decretos (R$ 2.603.313,02).
3.1.2 – Presença de lei sem conteúdo formal de Crédito Especial, na
relação de Leis e Decretos de Suplementação.
5.1 – Contabilização equivocada do valor do Serviço da Dívida
incluído em Restos a Pagar e remanescente de exercício anterior
5.2 – Conta do Grupo Realizável - Responsáveis por Despesas a
Regularizar sem movimentação no exercício.
5.3 – Ausência de Notas Explicativas a respeito da Conta
Adiantamento de Férias.
5.4 – Transferência de saldo de conta de exercício anterior sem as
devidas notas explicativas.
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2.3.1 – Repasse de Duodécimos superior ao limite constitucional
máximo estabelecido.
Após
as
justificativas
apresentadas
pelos
responsáveis
remanesceram os seguintes indícios de irregularidades :
1.1.1.1 – Relação de Restos a Pagar de exercícios anteriores e dos
inscritos no exercício sob análise, discriminados em processados e
não processados, por exercício, por credor e por função e subfunção.
3.1.1 – Diferença entre o total dos Créditos Especiais fixados,
registrados no Balanço Orçamentário, (R$ 1.743.633,54) e a Relação
dos Decretos (R$ 2.603.313,02).
5.1 – Contabilização equivocada do valor do Serviço da Dívida
incluído em Restos a Pagar e remanescente de exercício anterior
5.2 – Conta do Grupo Realizável - Responsáveis por Despesas a
Regularizar sem movimentação no exercício.
Ressalto que a Área Técnica não evidenciou qualquer hipótese de
ressarcimento nos indícios de irregularidades apontados, o que
configura os mesmos como erros formais que não denotam dolo,
má-fé ou prejuízo ao erário e que podem ser corrigidos em
exercícios futuros.
Não tenho como justo macular as contas de gestores que tenham
primado pela preservação do interesse público, cumprindo
limites legais e constitucionais e que tenham incorrido em erros
dessa natureza. No caso em tela, fiz questão de ressaltar os bons
indicadores administrativos do gestor, por entender que é de
elevado interesse público.
No mesmo sentido, foi o voto de vistas vencedor prolatado no
Processo TC 1871/2012, que cuida da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Linhares, onde o Conselheiro Rodrigo
Chamoun, naquela oportunidade, pontuou a distinção existente
entre a prestação de “contas de governo” e a prestação das
“contas de gestão”.
Deixo de imputar multa ao Sr. Sérgio Augusto Barbosa, contabilista
do município no exercício de 2010, divergindo parcialmente do
entendimento da Área Técnica e Ministério Público, uma vez que a
presença do Contador, ou de qualquer outra pessoa, no pólo passivo
dos processos de prestação de contas de governo é indevida,
visto que esses feitos, de procedimento particular, se prestam tão
somente a apreciar os atos de governo praticados por quem, de fato,
comandou o ente federativo, devendo ser extinto o processo sem
resolução do mérito em relação ao Senhor Sérgio Augusto
Barbosa, contador responsável pela elaboração das demonstrações
contábeis do município de Pancas, por ilegitimidade da parte,
com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do Código de
Processo Civil.
Assim se pronunciou o Conselheiro Rodrigo Chamoun no Processo
TC 1861/2011, que cuida da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de São Mateus.
No mesmo sentido, são os pareceres do Ministério Público Especial
de Contas nos processos TC 1815/2011 e 1906/2011, também
citados no referido Processo, como segue:
Processo TC 1815/2011
PPJC 234/2012
IV – DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO
MUNICÍPIO
Segundo se extrai o art. 74, II, da Constituição Estadual, o
responsável pela prestação de contas anual do município é
o Prefeito.
No caso em exame, por tratar de contas de governo, não se
mostra pertinente o chamamento ao processo do contabilista,
nos termos do art. 4º, X, da LC nº. 32/93, haja vista que este se
submete apenas à jurisdição do Tribunal de Contas e não à da
Câmara Legislativa Municipal (julgamento político), sendo, portanto,
parte legítima. (Grifos nossos.)
Processo TC 1906/2011
PPJC 472/2012
IV – DA RESPONSABILIDADE DO CONTABILISTA
Denota-se dos autos que, acolhendo o voto de fls. 950/953, esse
Tribunal de Contas chamou ao processo o contabilista como coresponsável pelos apontamentos de nº. 3.1.1; 3.1.2; 4.1.1; 4.1.2;
4.1.3; 4.1.4 e 4.1.5.
Não obstante, as contas em análise são de responsabilidade do
prefeito, o qual está submetido ao julgamento político da Câmara
Municipal nos termos do art. 29, § 2°, da Constituição Federal.
Logo, considerando que nos autos em exame exerce o Tribunal de
Contas a denominada função opinativa, e não judicante, o contador
é parte ilegítima na relação processual, devendo o processo,
em relação a ele, ser extinto sem resolução do mérito, nos termos
dos arts. 70 e 142, § 4º, da LC nº. 621/12 c/c art. 267, IV, do
Código de Processo Civil. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, deixo de acompanhar o entendimento exarado
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pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, e VOTO pela
REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas da Prefeitura
Municipal de Pancas, no exercício de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. Luiz Pedro Schumacher, devendo ser expedida DETERMINAÇÃO
ao atual gestor, para que observe as irregularidades apontadas, para
que as mesmas não ocorram nos próximos exercícios.
DETERMINO que seja dada ciência aos responsáveis e que
seja encaminhada ao atual Prefeito Municipal de Pancas e aos
responsáveis, cópia da ITC 7204/2013 juntamente como o Acordão
decorrente deste voto.
DETERMINO ainda, à Secretaria Geral de Controle Externo
a constituição de instrumento de fiscalização na modalidade
monitoramento para acompanhar os termos da decisão proferida,
na previsão do art. 466 da Resolução TC Nº 261/2013.
É como VOTO.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-1790/2011,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de julho de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Pancas a aprovação com
ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Pancas, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. Luiz Pedro Schumacher, Prefeito Municipal à época;
2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Pancas,
que:
2.1 Observe as irregularidades apontadas, para que as mesmas não
ocorram nos próximos exercícios;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a apreciação os Senhores
Conselheiros, José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 02 de julho de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1364/2014
PROCESSO TC
ORIGEM

: 2460/2014
: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO – TCEES
JURISDICIONADO : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE NOVA VENECIA
ASSUNTO
: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO
: 2013
RESPONSÁVEL
: RÔMULO DA SILVA BAIA
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, em que
houve proposta de encaminhamento, contida na Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 1057/2014 (fl. 07), da 5ª Secretaria de Controle
Externo, no que se refere à NOTIFICAÇÃO do agente abaixo
relacionado para que, no prazo legal, regularize a devida Prestação
de Contas Anual, referente ao exercício de 2013.
Informa a área técnica, nos termos da mencionada instrução
técnica que, quando da análise inicial de conformidade de fl. 5,
identificou que os documentos encaminhados, na forma de arquivos
digitalizados no presente processo de prestação de contas anual não
apresentam assinatura eletrônica do gestor responsável.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos
do art. 57, caput, da Lei Complementar nº 621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
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Assim sendo, acolhendo os termos do opinamento técnico,
DETERMINO, com fundamento 358, inciso III, do Regimento
Interno desta Corte - Resolução TC nº 261/2013, a NOTIFICAÇÃO
do Senhor Rômulo da Silva Baia, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, encaminhe a esta Corte de Contas arquivos considerados
faltantes para regularizar a presente prestação de contas,
observando-se os termos da Instrução Normativa nº 28/2013.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial - ITI nº 1057/2014, fl. 07 dos presentes autos.
Fica o responsável cientificado de que em não atendendo a
presente notificação poderá incorrer em multa pecuniária a ser
dosada pelo Eminente Relator, nos termos do art. 135, § 1º, da Lei
Complementar nº 261/2012.
À SGS para acompanhamento do decidido.
Em 28 de agosto de 2014.
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Conselheiro Substituto
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1361/2014
PROCESSO TC
:
JURISDICIONADO :

2652/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO
PRETO
ASSUNTO
: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO
: 2013
RESPONSÁVEL
: JOSÉ CARLOS MAGRO
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, em que
houve proposta de encaminhamento, contida na Instrução Técnica
Inicial 1011/2014, da 3ª Secretaria de Controle Externo, a fl. 07,
no que se refere à NOTIFICAÇÃO do agente abaixo relacionado
para que, no prazo legal, apresente a Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2013.
Informa a área técnica, nos termos da Análise Inicial de Conformidade
nº 222/2014 (fls. 04/07) que, quando da verificação da mídia digital,
encaminhada pelo Instituto de Previdência do Município de Dores do
Rio Preto constatou-se que alguns arquivos estão em desacordo com
as exigências estabelecidas no Anexo 6 da Instrução Normativa nº
28/2013.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos
do art. 57, caput, da Lei Complementar nº 621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Assim sendo, acolhendo os termos do opinamento técnico,
DETERMINO, com fundamento 358, inciso III, do Regimento
Interno desta Corte - Resolução TC nº 261/2013, a NOTIFICAÇÃO
do Sr. José Carlos Magro para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
encaminhe a esta Corte de Contas a documentação prevista na
Instrução Normativa nº 28/2013.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1011/2014, a fl. 07, e da Análise Inicial de Conformidade nº
222/2014, fls. 04/07 dos presentes autos.
Fica o responsável cientificado de que em não atendendo a
presente notificação poderá incorrer em multa pecuniária a ser
dosada pelo Eminente Relator, nos termos do art. 135, § 1º, da Lei
Complementar nº 621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências quanto ao
decidido.
Em 28 de agosto de 2014.
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Conselheiro Substituto
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR Nº 1362/2014
PROCESSO TC
: 2893/2014
JURISDICIONADO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
ASSUNTO
: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO
: 2013
RESPONSÁVEL
: WESLEY MOREIRA DE OLIVEIRA
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, em que
houve proposta de encaminhamento, contida na Instrução Técnica
Inicial nº 1158/2014 (fl. 07), da 3ª Secretaria de Controle Externo,
no que se refere à NOTIFICAÇÃO do agente abaixo relacionado
para que, no prazo legal, apresente a Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2013.
Informa a área técnica, nos termos da Análise Inicial de Conformidade
nº 298/2014 (fls. 04/06), que os arquivos gravados em mídia digital
pelo jurisdicionado não representam a totalidade dos arquivos
necessários à prestação de contas anual, estando desacordo com
as exigências estabelecidas no anexo 6 da Instrução Normativa nº
28/2013, constatando que o processo não se encontra apto à análise
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e instrução técnica na forma regimental.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos
do art. 57, caput, da Lei Complementar nº 621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Assim sendo, acolhendo os termos do opinamento técnico,
DETERMINO, com fundamento 358, inciso III, do Regimento Interno
desta Corte de Contas - Resolução TC nº 261/2013, a NOTIFICAÇÃO
do Sr. Wesley Moreira de Oliveira para que, no prazo de 30
(trinta) dias, encaminhe a esta Corte de Contas à documentação
prevista na Instrução Normativa nº 28/2013.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial nº 1158/2014 (fl. 07), e a Análise Inicial de Conformidade nº
298/2014, fls. 04/06 dos presentes autos.
Fica o responsável cientificado de que em não atendendo a presente
notificação poderá incorrer em multa pecuniária a ser dosada pelo
Eminente Relator, nos termos do art. 135, § 1º, da Lei Complementar
nº 621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências quanto ao
decidido.
Em 28 de agosto de 2014
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Conselheiro Substituto
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR Nº 1365/2014
PROCESSO TC
ORIGEM

: 4419/2014
: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO – TCEES.
JURISDICIONADO : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE MONTANHA
ASSUNTO
: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL.
PERÍODO
: PERIODO 1° e 2° BIMESTRE/2014
RESPONSÁVEL
: GLÁUCIA SOUZA
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Bimestral, em
que houve proposta de encaminhamento, contida na Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 568/2014 (fl. 01), da 3ª Secretaria de
Controle Externo, no que se refere à NOTIFICAÇÃO do agente
abaixo relacionado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente
documentação, relativa 1° e 2° bimestres de 2014.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos
do art. 57, caput, da LC nº 621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Assim sendo, acolhendo os termos do opinamento técnico,
DETERMINO, com fundamento 358, inciso III, do Regimento Interno
desta Corte - Resolução TC nº 261/2013, a NOTIFICAÇÃO da Sra.
Gláucia Souza para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe
a esta Corte de Contas documentação, referente à Prestação de
Contas Bimestral, relativa ao 1° e 2° bimestres de 2014.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial nº 568/2014 (fl. 01) dos presentes autos.
Fica a responsável cientificada de que em não atendendo a presente
notificação poderá incorrer em multa pecuniária a ser dosada pelo
Eminente Relator, nos termos do art. 135, § 1º, da Lei Complementar
nº 621/2012.
À SGS para providências quanto ao decidido.
Em 28 de agosto de 2014.
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Conselheiro Substituto
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DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1373/2014
PROCESSO: TC 7739/2014
PROCEDÊNCIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE JAGUARÉ
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: EVALDO ROCHA
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 1º, inciso XXII, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c os artigos 358, inciso III e 359 da Resolução nº
261/2013, NOTIFICAR o Sr. Evaldo Rocha, para que, no prazo
de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal a
Prestação de Contas Bimestral (Cidades Web), referentes
ao 3º bimestre de 2014, de acordo com a Instrução Técnica
Inicial nº 1127/2014, cuja cópia deverá ser enviada junto com o
Termo de Notificação, com a advertência de que o não cumprimento
desta Decisão poderá implicar em aplicação de multa, nos termos do
artigo 135, inciso IV da Lei Complementar 621/2012.
Em 28 de agosto de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1370/2014
PROCESSO: TC 7745/2014
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: GILSON DANIEL BATISTA
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 1º, inciso XXII, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c os artigos 358, inciso III e 359 da Resolução nº
261/2013, NOTIFICAR o Sr. Gilson Daniel Batista, para que,
no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe a este
Tribunal a Prestação de Contas Bimestral (Cidades Web),
referentes ao 3º bimestre de 2014, de acordo com a Instrução
Técnica Inicial nº 1133/2014, cuja cópia deverá ser enviada
junto com o Termo de Notificação, com a advertência de que o não
cumprimento desta Decisão poderá implicar em aplicação de multa,
nos termos do artigo 135, inciso IV da Lei Complementar 621/2012.
Em 28 de agosto de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1369/2014
PROCESSO: TC 7744/2014
PROCEDÊNCIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE VIANA
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: LUCILIA DE ORNELAS SOARES SANTOS
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 1º, inciso XXII, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c os artigos 358, inciso III e 359 da Resolução nº
261/2013, NOTIFICAR a Sra. Lucilia de Ornelas Soares Santos,
para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe
a este Tribunal a Prestação de Contas Bimestral (Cidades Web),
referentes ao 3º bimestre de 2014, de acordo com a Instrução
Técnica Inicial nº 1132/2014, cuja cópia deverá ser enviada
junto com o Termo de Notificação, com a advertência de que o não
cumprimento desta Decisão poderá implicar em aplicação de multa,
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1374/2014
nos termos do artigo 135, inciso IV da Lei Complementar 621/2012.
PROCESSO: TC 7689/2014
Em 28 de agosto de 2014.
PROCEDÊNCIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RIO PRETO
Auditora
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1368/2014
RESPONSÁVEL: CARLOS MARCELO MENIN
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em PROCESSO: TC 7743/2014
cumprimento ao art. 1º, inciso XXII, da Lei Complementar nº 621/2012, PROCEDÊNCIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA
c/c os artigos 358, inciso III e 359 da Resolução nº 261/2013, ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
NOTIFICAR o Sr. Carlos Marcelo Menin, para que, no prazo de 10 PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
(dez) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal a Prestação RESPONSÁVEL: STELLA MATUTINA DO SOCORRO TEIXEIRA
de Contas Bimestral (Cidades Web), referente ao 3º bimestre de DIAS
2014, de acordo com a Instrução Técnica Inicial nº 1082/2014, DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cuja cópia deverá ser enviada junto com o Termo de Notificação, com a cumprimento ao art. 1º, inciso XXII, da Lei Complementar nº
advertência de que o não cumprimento desta Decisão poderá implicar 621/2012, c/c os artigos 358, inciso III e 359 da Resolução
em aplicação de multa, nos termos do artigo 135, inciso IV da Lei nº 261/2013, NOTIFICAR a Sra. Stella Matutina do
Socorro Teixeira Dias, para que, no prazo de 10 (dez) dias
Complementar 621/2012.
improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal a Prestação de
Em 28 de agosto de 2014.
Contas Bimestral (Cidades Web), referentes ao 3º bimestre de
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
2014, de acordo com a Instrução Técnica Inicial nº 1131/2014,
Auditora
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cuja cópia deverá ser enviada junto com o Termo de Notificação,
com a advertência de que o não cumprimento desta Decisão poderá
implicar em aplicação de multa, nos termos do artigo 135, inciso IV
da Lei Complementar 621/2012.
Em 28 de agosto de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1357/2014
PROCESSO: TC – 2744/2014
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Fundão
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2013
RESPONSÁVEL: Carlos Augusto Tófoli
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2013, da Câmara Municipal de Fundão, sob a
responsabilidade do Senhor Carlos Augusto Tófoli.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1223/2014, fl.09
e, com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III, c/c,
art. 82, §3º da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 135 da
Resolução Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação do Senhor Carlos Augusto Tófoli, para que no
prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte
a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013, indicada na
Instrução Técnica Inicial 1223/2014, sob pena de aplicação de
multa, além de instauração de tomada de contas, valendo ressaltar
que a omissão no dever de prestar contas constitui hipótese
de intervenção do Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da
Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade -AIC- 326/2014 e da Instrução Técnica Inicial – ITI
1223/2014, elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 28 de agosto de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1354/2014
PROCESSO: TC – 2745/2014
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Baixo Guandu
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Exercício 2013
RESPONSÁVEL: Pedro José Matias de Araújo
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual, referente ao
exercício de 2013, da Câmara Municipal de Baixo Guandu, sob a
responsabilidade do Senhor Pedro José Matias de Araújo.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1200/2014, fl.8
e, com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III, c/c,
art. 82, §3º da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 135 da
Resolução Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação do Senhor Pedro José Matias de Araújo, para
que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta
Corte a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013 indicada na
Instrução Técnica Inicial 1200/2014, sob pena de aplicação de
multa, além de instauração de tomada de contas, valendo ressaltar
que a omissão no dever de prestar contas constitui hipótese
de intervenção do Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da
Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade 312/2014 e da Instrução Técnica Inicial 1200/2014,
elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 28 de agosto de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1360/2014
PROCESSO: TC – 2791/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Fundão
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Contas de Governo
Exercício 2013
RESPONSÁVEL: Maria Dulce Rúdio Soares
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual – Contas de
Governo, referente ao exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de
Fundão, sob a responsabilidade da Senhora Maria Dulce Rúdio
Soares.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1239/2014, fl.07
e, com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III, c/c,
art. 82, §3º da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 135 da
Resolução Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação da Senhora Maria Dulce Rúdio Soares, para
que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta
Corte a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013, indicada na
Instrução Técnica Inicial 1239/2014, sob pena de aplicação de
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multa, além de instauração de tomada de contas, valendo ressaltar
que a omissão no dever de prestar contas constitui hipótese
de intervenção do Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da
Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade -AIC- 331/2014 e da Instrução Técnica Inicial – ITI
1239/2014, elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 28 de agosto de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1359/2014
PROCESSO: TC – 2796/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Fundão
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Contas de Governo
Exercício 2013
RESPONSÁVEL: Maria Dulce Rúdio Soares
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual – Contas de
Governo, referente ao exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de
Fundão, sob a responsabilidade da Senhora Maria Dulce Rúdio
Soares.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1238/2014, fl.15
e, com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III, c/c,
art. 82, §3º da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 135 da
Resolução Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação da Senhora Maria Dulce Rúdio Soares, para
que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta
Corte a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013, indicada na
Instrução Técnica Inicial 1238/2014, sob pena de aplicação de
multa, além de instauração de tomada de contas, valendo ressaltar
que a omissão no dever de prestar contas constitui hipótese
de intervenção do Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da
Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade -AIC- 332/2014 e da Instrução Técnica Inicial – ITI
1238/2014, elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 28 de agosto de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1355/2014
PROCESSO: TC – 2800/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Contas de Governo
Exercício 2013
RESPONSÁVEL: Jose de Barros Neto
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual – Contas de
Governo, referente ao exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu, sob a responsabilidade do Senhor Jose de Barros
Neto.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1197/2014, fl.36
e, com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III, c/c,
art. 82, §3º da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 135 da
Resolução Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação do Senhor Jose de Barros Neto, para que no
prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte
a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013, indicada na
Instrução Técnica Inicial 1197/2014, sob pena de aplicação de
multa, além de instauração de tomada de contas, valendo ressaltar
que a omissão no dever de prestar contas constitui hipótese
de intervenção do Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da
Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade 310/2014 e da Instrução Técnica Inicial 1197/2014,
elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 28 de agosto de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1353/2014
PROCESSO: TC – 2814/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Contas de Gestão
Exercício 2013
RESPONSÁVEL: Jose de Barros Neto
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual – Contas de
Gestão, referente ao exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu, sob a responsabilidade do Senhor Jose de Barros
Neto.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1198/2014, fl.20
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 1 de setembro de 2014
e, com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III, c/c,
art. 82, §3º da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 135 da
Resolução Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação do Senhor Jose de Barros Neto, para que no
prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte
a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013 indicada na
Instrução Técnica Inicial 1198/2014, sob pena de aplicação de
multa, além de instauração de tomada de contas, valendo ressaltar
que a omissão no dever de prestar contas constitui hipótese
de intervenção do Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da
Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade 311/2014 e da Instrução Técnica Inicial 1198/2014,
elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 28 de agosto de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1358/2014
PROCESSO: TC – 2871/2014
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Fundão
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2013
RESPONSÁVEL: Diego Pereira Huguinim
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual, referente ao
exercício de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Fundão, sob a
responsabilidade do Senhor Diego Pereira Huguinim.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1226/2014, fl.07
e, com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III, c/c,
art. 82, §3º d6a Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 135 da
Resolução Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação do Senhor Diego Pereira Huguinim, para que
no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta
Corte a Prestação de Contas Anual do exercício de 2013, indicada na
Instrução Técnica Inicial 1226/2014, sob pena de aplicação de
multa, além de instauração de tomada de contas, valendo ressaltar
que a omissão no dever de prestar contas constitui hipótese
de intervenção do Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da
Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade -AIC- 327/2014 e da Instrução Técnica Inicial – ITI
1226/2014, elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 28 de agosto de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1351/2014
PROCESSO: TC 8007/2014
JURISDICIONADO: Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de
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Vila Velha
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – referente ao
3º bimestre de 2014 - Cidades Web
RESPONSÁVEL: Alcio de Araújo
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014, por meio do
sistema informatizado - Cidades Web, da Secretaria Municipal de
Gestão Estratégica de Vila Velha, sob a responsabilidade do Senhor
Alcio de Araújo.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1207/2014, fl.01,
e, com fundamento no artigo 63, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c art 1º da Resolução TC 219/2010 e artigos 3º, inciso
II e 12, §2º, DECIDO pela Notificação do Senhor Alcio de Araújo,
para que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe
a esta Corte de Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades
Web indicado na Instrução Técnica Inicial 1207/2014, sob pena de
aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1207/2014, elaborada pela 5ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 28 de agosto de 2014
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1352/2014
PROCESSO: TC - 8008/2014
JURISDICIONADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projetos e Obras de Vila Velha.
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – referente ao
3º bimestre de 2014 - Cidades Web
RESPONSÁVEL: Daltacir Ferreira dos Santos
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014, por meio do
sistema informatizado - Cidades Web, da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Pojetos e Obras de Vila Velha, sob a responsabilidade
do Senhor Daltacir Ferreira dos Santos.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1208/2014, fl.01,
e, com fundamento no artigo 63, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c art 1º da Resolução TC 219/2010 e artigos 3º, inciso II
e 12, §2º, DECIDO pela Notificação do Senhor Daltacir Ferreira
dos Santos, para que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis
encaminhe a esta Corte de Contas a Prestação de Contas Bimestral
– Cidades Web indicado na Instrução Técnica Inicial 1208/2014,
sob pena de aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1208/2014, elaborada pela 5ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 28 de agosto de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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