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[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.
1) - ACÓRDÃO TC-373/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2512/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - JOSÉ ZITENFELD CARDIA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA
MUNICIPAL DE LINHARES - EXERCÍCIO DE 2012 - CONTAS
REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Linhares, exercício de 2012, de
responsabilidade do Senhor José Zitenfeld Cardia.
Em sua manifestação no processo, a 5ª Secretaria de Controle
Externo, fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC 256/2013
(fls. 71/79 e anexos), onde se conclui pela conformidade da
Prestação de Contas com os limites da legislação, com sugestão de
julgamento pela sua REGULARIDADE.
Foram então os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC para análise.
O NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 8181/2013
(fls. 90/94), opinando também pela REGULARIDADE das contas com
quitação ao responsável.
Em seguida, os autos foram então encaminhados ao Ministério
Público de Contas que emitiu parecer (fls.100), em consonância com
a manifestação da área técnica.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos permite constatar que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, de acordo com as manifestações da Área Técnica e

do Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores
considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 8181/2013 (baseada no Relatório Técnico Contábil RTC
256/2013), nos seguintes termos:
1 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
A prestação de contas da Câmara Municipal de Linhares foi
devidamente encaminhada na data de 15 de março de 2012, através
do ofício OF/GAB/PRES./Nº 125/2013, protocolo 002982 (fls. 01),
estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art. 105,
da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Os autos foram encaminhados à 5ª Secretaria de Controle Externo a
qual elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 256/2013 (fls.
71-79), que assim concluiu:
[...]
IMITAÇÃO DOS TRABALHOS
A análise da PCA limita-se ao conjunto de informações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais encaminhados a esta Corte de Contas
nos termos do art. 105 da Resolução TCEES nº. 182/2002 e os
procedimentos aplicados baseiam-se nos descritos na Nota Técnica
SGCE 001/2013.
[..]
5. CONCLUSÃO
O presente processo, que trata da Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Linhares, referente ao exercício de 2012,
formalizada conforme disposições da Resolução nº 182/02 do
TCEES, alterada pela Resolução 217/07, foi analisado e a opinião é
pela sua REGULARIDADE, consoantes disposições do art. 84, I, da
Lei Complementar 621/12.
Submeto à superior consideração.
Vitória, 27 de novembro de 2013.
LENITA LOSS
Auditora de Controle externo
2 ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
Consta do Relatório Técnico Contábil RTC 256/2013 os seguintes
dados:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Fixada/Autorizada
R$ 11.500.000,00
Despesa Executada
R$ 11.135.438,31
Economia Orçamentária
R$ 364.561,69
BALANÇO FINANCEIRO
Saldo financeiro do exercício anterior
R$ 27.998,52
Saldo financeiro apurado para exercício seguinte
R$ 22.749,17
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 22.749,17
Financeiro
R$ 1.197,22
Permanente
R$ 590.676,30
Permanente
R$ 0,00
Compensado
R$ 0,00
Compensado
R$ 0,00
ATIVO REAL
R$613.425,47
PASSIVO REAL R$ 1.197,22
Saldo financeiro (Superávit)
R$ 21.551,95
Ativo Real Líquido
R$ 612.228,25

3 LIMITE
3 LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
O Relatório Técnico Contábil RTC 256/2013 registra o cumprimento
dos limites constitucionais e legais, conforme análise a seguir:
Reais
Receita Corrente Líquida (RCL)
447.836.821,60
- Despesa com pessoal Poder 9.266.639,06
Legislativo

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Corpo Especial - Auditores

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

Domingos Augusto Taufner - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Vice-Presidente
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Corregedor
José Antônio Almeida Pimentel - Ouvidor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Sérgio Manoel Nader Borges

Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Eduardo Perez

Luis Henrique Anastácio da Silva - Procurador-Geral
Luciano Vieira
Heron Carlos Gomes de Oliveira
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Receitas Municipais não
Vinculadas
- Gasto total subsídio de
vereadores
Total de Duodécimos no exercício
- Gasto com Folha de
Pagamentos
Receitas Tributárias e
Transferências Impostos
- Gasto Total do Poder
Legislativo

375.555.418,03
817.344,00
11.448.991,74
7.718.618,97
191.376.184,34
11.135.438,31

máx. 5% 0,28%

máx.
70%

67,41%

máx. 6% 5,81%

Quanto aos subsídios dos Vereadores verificou-se o cumprimento
do limite constitucional máximo. Eis os valores dos subsídios pagos
em 2012:
Subsídios de agentes políticos
Presidente da Câmara Municipal
Vereadores

Subsídio mensal - Lei 2.807/2008
R$ 6.192,00
R$ 6.192,00

Em relação às obrigações de despesa contraídas em final de
mandato, assim analisa a secretaria de controle externo:
O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda ao titular do
Poder Legislativo contrair obrigação de despesas nos dois últimos
quadrimestres do seu mandato sem que haja disponibilidade
financeira suficiente para o seu pagamento, conforme reproduzido
abaixo:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20,
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até
o final do exercício.
Em análise aos demonstrativos contábeis verifica-se que a Câmara
de Linhares possui passivo financeiro de R$ 1.192,22. Em 2013,
conforme anexo, foi reconhecido em despesas de exercícios
anteriores, pertinente a 2012, um valor total de R$ 5.260,88.
Observa-se que o saldo de disponibilidades em 31/12/2012 é de
R$ 22.749,17, suficiente para cobrir tais despesas, além do passivo
de R$ 1.192,22. Consta também que foi devolvido à Prefeitura
Municipal saldo financeiro de R$ 320.000,00 (fls. 15).
Nesse sentido, conclui-se 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, portanto, o art. 42 da Lei Complementar 101/00 (LRF).
4 REMESSA DE DADOS E PARECERES DE ALERTA PERTINENTES
AO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
AO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento
de prazos de encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas,
nem foram encaminhados pareceres de alerta.
5 OUTROS PROCESSOS
Verificou-se que consta no sistema de Controle de Processos desta
Corte de Contas o Processo TC 6888/2013, relativo à Fiscalização
Ordinária – Auditoria referente ao exercício de 2012.
6. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
6.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de
Linhares, no exercício 2012, cuja gestão esteve sob a responsabilidade
do senhor José Zitenfeld Cardia, têm-se as seguintes conclusões:
6.1.1. Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu
o Relatório Técnico Contábil RTC 256/2013 que os mesmos
representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a
posição orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade.
6.1.2. Verificou-se o atendimento a todos os limites legais e
constitucionais quanto à despesa com pessoal, folha de pagamento,
subsídios de vereadores e gasto total com poder legislativo.
6.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no Art. 319, §1º,
inciso IV, da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando por
julgar Regulares as contas do senhor José Zitenfeld Cardia
– Presidente da Câmara Municipal de Linhares no exercício de
2012, dando quitação ao responsável, na forma dos artigos artigo
84, inciso I e 85, ambos da Lei Complementar 621/2012.
Respeitosamente,
Em 9 de dezembro de 2013.
Júnia Paixão Martins Alvim
Auditora de Controle Externo
203.040
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer do eminente
Procurador Luciano Vieira, acompanhou integralmente a manifestação
da área técnica, conforme consta do parecer de fls.100.
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Assim, entendo que as razões apresentadas para o julgamento pela
regularidade das contas do Senhor José Zitenfeld Cardia relativas
ao exercício de 2012, na gestão da Câmara Municipal de Linhares
são suficientes, razoáveis e se coadunam com as normas atinentes
à matéria.
Cumpre esclarecer que o opinamento pela regularidade das contas
anuais foi formulado com base em análise limitada das informações
orçamentárias, financeiras e patrimoniais encaminhadas a esta Corte
de Contas e, por conseguinte, não envolve o resultado de eventuais
processos de fiscalização oriundos de denúncias, representações e
outros expedientes, assim como processos de tomada de contas
especial, que devem integrar processos específicos submetidos à
apreciação ou julgamento deste Tribunal de Contas.
3 DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, com fulcro no artigo 84, inciso I c/c 85 da Lei Complementar
n.º 621/2012, corroborando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1.1 Por que sejam julgadas REGULARES as contas do Senhor
José Zitenfeld Cardia Presidente da Câmara Municipal de Linhares
no exercício de 2012, dando-se quitação ao responsável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2512/2013,
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 catorze, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Linhares, sob a
responsabilidade do Sr. José Zitenfeld Cardia, ordenador de despesas
no exercício de 2012, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se
os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio
Manoel Nader Borges, e o Conselheiro Substituto Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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
2) - ACÓRDÃO TC-374/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1751/2014
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
ADVOGADO - MATHEUS DE SOUZA LEÃO SUBTIL (OAB/ES Nº
11.593)
EMENTA:
AGRAVO
INTERPOSTO
POR
TRIVALE
ADMINISTRAÇÃO LTDA - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata este processo de pedido de reconsideração, recebido como
Agravo, formulado pela pessoa jurídica Trivale Administração
Ltda, sem qualificação nos autos, representada por advogado sem
procuração.
A agravante pretende a reforma de decisão que deixou de conceder
liminar em representação que havia interposto ao Edital 01/2014 da
Prefeitura de Fundão.
Traz então argumentação de mérito dirigida à cláusula do edital que
considera ilegal.
A inicial é assinada por advogado e acompanhada de cópia de termo
de substabelecimento em favor daquele que a subscreve, sem,
contudo, o instrumento procuratório que constituiu os poderes do
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substabelecente.
Por despacho às fls. 54 determinei que o expediente fosse autuado
como agravo e seu encaminhamento à 8ª SECEX para análise e
instrução.
A instrução técnica ITR 41/2014 (fls. 56/59) opinou pela
inadmissibilidade do recurso, em razão do não preenchimento do
pressuposto processual previsto no artigo 170 da Lei Complementar
621/2012 - ser instruído com cópia da decisão agravada - combinado
com o 162 da mesma lei, que prevê hipóteses de não conhecimento
do recurso, entre as quais encontrar-se insuficientemente instruído.
O Ministério Público de Contas, por meio do parecer PPJC 1401/2014,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestouse de acordo com a ITR 41/2014, pelo não conhecimento do recurso.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A ITR 41/2014 da 8ª Secretaria de Controle Externo, que acompanho,
possui o seguinte teor:
Trata-se de recurso intitulado como “pedido de reconsideração”
interposto pela empresa Trivale Administração Ltda., por
intermédio do seu procurador, Sr. Matheus de Souza Leão Subtil,
em face de decisão que deixou de acolher o pedido de concessão de
liminar nos autos do Processo TC nº 219/2014.
O Conselheiro Relator verificou se tratar de irresignação em face da
Decisão Monocrática DECM-33/2014, razão pela qual determinou a
atuação do presente recurso como Agravo, na forma dos artigos 381
e 288, inciso XVI do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos
do Despacho de fl. 54 dos autos.
Ato contínuo, vieram os autos encaminhados a esta 8ª Secretaria de
Controle Externo para análise.
É o relatório.
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
São requisitos de admissibilidade os pressupostos recursais
extrínsecos e intrínsecos, sendo estes últimos também chamados
de condições do recurso, que “nada mais são do que projeções das
condições da ação, aplicadas a este especial ato de exercício do
poder de ação que é o recurso”.
O Agravo é a manifestação da parte contra uma decisão interlocutória
ou terminativa, nos termos da Lei Complementar nº 621/2012,
senão vejamos:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias, contado
da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno.
Nesses termos, considerando que o recurso é uma manifestação
de defesa dos direitos das partes, sempre que possível deve ser
aproveitado, afastando-se a questão forma e aproveitando-se a
questão de fundo.
Desse modo, em razão do Princípio da Fungibilidade e por força
da influência do Princípio da Instrumentalidade das Formas,
tem-se admitido, no campo da inadequação procedimental, o
aproveitamento do recurso erroneamente interposto como se fosse
o meio de impugnação cabível e não utilizado, desde que atendidos
os requisitos processuais pertinentes.
Nesse contexto, impende destacar a possibilidade de se aproveitar
o recurso interposto como Agravo com fulcro nos princípios acima
citados, desde que atenda aos requisitos correspondentes, inclusive
ao da tempestividade.
Analisando os pressupostos recursais extrínsecos, observa-se em
relação à tempestividade que o recurso foi protocolado em 05/02/2014
e que, conforme informação prestada pela Secretaria-Geral das
Sessões à fl. 55, o prazo para a interposição de Agravo venceria
em 13/02/2014. Logo, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO, nos
termos do que dispõe o artigo 62, parágrafo único c/c artigo 66,
inciso V, artigo 157 e artigo 169, todos da LC nº 621/2012.
Prosseguindo no exame dos pressupostos processuais extrínsecos,
observa-se que não foi cumprida a exigência do artigo 170 da Lei
Orgânica desta Corte quanto à juntada da cópia da decisão recorrida,
senão vejamos:
Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente ao Relator
e conterá a exposição do fato e do direito, as razões de reforma da
decisão e cópia da decisão agravada. (grifo nosso)
Compulsando os autos, não foi possível localizar cópia da decisão
recorrida. Ressalte-se ainda que o agravante sequer menciona o
número da decisão impugnada. É de se considerar que o agravo
deve estar instruído com todos os documentos necessários à sua
apreciação, sendo a cópia da decisão agravada indispensável para
tanto, como esclarece a doutrina, com fulcro no artigo 525, inciso
I, do CPC.
O artigo 162 da LC nº 621/2013 vem corroborar o entendimento
supra ao estipular como causa de não conhecimento do recurso,
a petição que se encontrar insuficientemente instruída, senão
vejamos:
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Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo
Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a
competência, quando a petição:
I – não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II – encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente
inepta. (grifos nossos)
Isto posto, constata-se o não preenchimento de pressuposto
processual extrínseco, o que torna inadmissível o recurso de agravo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, somos pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso de
Agravo.
É a nossa manifestação.
Vitória, 24 de março de 2014.
Vanessa de Oliveira Ribeiro
Auditora de Controle Externo
Matrícula TCE-ES nº 203.253

Há ainda outros aspectos a impedir a admissibilidade do presente
agravo, que acresço à argumentação da 8ª SCE.
Em primeiro lugar, porque há defeito de representação, uma vez que
o advogado subscritor da inicial recebeu seus poderes por meio do
termo de substabelecimento de fls. 5, mas não consta destes autos
o instrumento procuratório original em que a Trivale Administração
Ltda. teria outorgado poderes de representação específicos ao
substabelecente.
Além disso, o agravo não menciona a decisão agravada e não discute
seus fundamentos, com razões de reforma, mas apenas repete os
argumentos da representação.
Assim, também foram desatendidos os incisos I, II e IV, além do III,
já tratado na ITR 41/2014, do art. 419 da Resolução 261/2013, que
se transcreve e grifa:
Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
I - a fundamentação de fato e de direito;
II - as razões de reforma da decisão;
III - cópia da decisão agravada;
IV - a notificação ou comunicação respectiva;
V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver
interveniência de procurador;
VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, de acordo com a ITR 41/2014 da 8ª
SCE e parecer PPJC 1401/2014 do Ministério Público
de
Contas,
PRELIMINARMENTE,
de
acordo
com
o
art. 162, incisos I e II da Lei Complementar 621/2013, VOTO pelo
não conhecimento do presente agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1751/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dez de dois mil e
quatorze, à unanimidade, não conhecer o agravo, arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio
Manoel Nader Borges, e o Conselheiro Substituto Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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
3) - ACÓRDÃO TC-376/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4630/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
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ASSUNTO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - JANDER NUNES VIDAL
EMENTA: DENÚNCIA - PREFEITURA DE MARATAÍZES - 1)
EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 2)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se nestes autos de denúncia apresentada pelo Ministério
Público Estadual, por meio da Procuradora de Justiça Eloísa Helena
Chiabai, que solicitou apuração dos fatos narrados na Ação Civil
Pública nº 069.09.002786-8, sobre possíveis irregularidades
cometidas pela administração municipal de Marataízes, acerca da
nomeação de servidores, sem concurso público, para ocupar cargos
públicos de provimento em comissão contrariando o artigo 37, inciso
V da Constituição Federal e sem previsão em lei das atribuições dos
cargos.
Por determinação do Relator à época os autos foram encaminhados
à 5ª Controladoria Técnica que elaborou o Relatório de Auditoria
de Denúncia RA-D 02/2012 (fls. 399/426 e anexos), que concluiu
pela improcedência da denúncia quanto à criação de 227 cargos
comissionados pela Lei 1.174/09, eis que esta lei somente criou 12
cargos e os 227 cargos citados foram criados por leis anteriores.
O RA-D 02/2012 concluiu pela procedência da denúncia quanto
à ilegalidade dos cargos criados pela ausência de definição de
atribuições, assim como pelo fato de que cargos de Ouvidor,
de Controlador Geral, de Assessor Jurídico e de Assessor de
Comunicação não podem ser considerados como cargos adstritos ao
exercício de função de direção, chefia ou assessoramento.
Concluiu-se ainda pela procedência da denúncia também com
relação às Leis 666/03, 787/04, 891/05, 956/06 e 1.045/07 001/97,
076/97, 194/98, 360/01, 696/03, 780/04, 813/04, e mesmo a Lei
1.174/09 que também não especifica as funções/atribuições dos
cargos criados; além disso, a equipe de auditoria constatou que
em todas das Leis analisadas inexiste a comprovação de previsão
e dotação orçamentárias e ausência do disposto no art. 16 e 17
da LRF, no que diz respeito à previsão do impacto financeiro das
despesas criadas com a introdução de novos cargos na estrutura
administrativa.
Às fls. 657/661 foi elaborada pela 5ª Controladoria Técnica
Manifestação Técnica Preliminar MTP 115/2012 informando que a
Ação Civil Pública objeto do Processo 069.09.002786-8 encontra-se
decidido pelo Juízo da Comarca de Marataízes em Sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Gustavo Marçal da Silva e Silva, com base
em requerimento do próprio Ministério Público Estadual para
que o processo judicial fosse julgado prejudicado, haja vista a
adoção de medidas corretivas praticadas pelo responsável, pugnando
ao fim pela absolvição do Senhor Jander Nunes Vidal, de modo que
o MM. Juiz que decidiu pela extinção do feito sem julgamento de
mérito determinando o arquivamento daqueles autos.
Assim sendo, a MTP 115/2012 propõe:
[...] embora reconhecida a independência das instâncias, porém,
por circunstâncias e legislações não constantes nestes autos
em observância dos Princípios da razoabilidade, eficiência e
economicidade consagrado na nova Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, Lei Complementar nº
621/2012 em seu artigo 142, § 4º que determina que a Decisão
do TCEES será terminativa quando o Tribunal determinar a sua
extinção pela ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, sugerimos que
seja apreciado (sic) os novos fatos aqui apontados e anexados à
presente peça, reconhecendo a ausência do interesse de agir e a
perda de objeto dos presentes autos, vez que ocorreram medidas
saneadoras acerca dos fatos aqui apontados.
Foram então os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 4961/2012 (fls. 725/733) que acolhendo a sugestão
da MTP 115/2012, propôs a extinção do processo sem julgamento de
mérito, na forma do art. 267, inciso VI, § 3º do Código de Processo
Civil.
Manifestando-se em seguida, o Ministério Público de Contas proferiu
o parecer PPJC 1283/2014 (fls. 736) de acordo com a proposição da
área técnica.
Por despacho às fls. 737 vieram os autos a este Gabinete.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A análise dos autos permite verificar que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, apto, portanto, a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação trazida aos autos e analisada
em comparação com as manifestações da Área Técnica e do
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Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores
considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4961/2012, ora transcrita:
[...]
2 Análise
A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual solicita a
apuração dos fatos narrados na Ação Pública Civil Administrativa nº
069.09.002786-8.
Na petição inicial da Ação Civil Pública nº 069.09.002786-8
encontram-se narrados os seguintes fatos:
Após assumir o cargo de Prefeito Municipal, o Sr. Jander Nunes Vidal
sancionou a Lei Municipal nº 1.174/2009, de 27 de janeiro de 2009,
que alterou a Lei Municipal nº 001/1997, dispondo sobre a estrutura
administrativa da Prefeitura e a criação de Secretarias e cargos em
comissão (um total de 227 cargos comissionados).
As funções inerentes aos cargos em comissão do município de
Marataízes, com exceção dos cargos de Secretário Municipal, Chefe
de Gabinete e Procurador Geral, não se destinam ao exercício de
função de direção, chefia ou assessoramento, contrariando o que
disciplina o art. 37, inciso V, da Constituição Federal e que, o
provimento de tais cargos, sem a realização de concurso público,
constitui grave violação a dispositivos constitucionais e aos princípios
que norteiam a administração pública.
Que os cargos de provimento em comissão previstos na Lei Municipal
nº 1.174/09 não possuem as respectivas atribuições fixadas em
lei “... o que propicia, como tem propiciado, uma verdadeira farra
de cargos comissionados no Município de Marataízes, significando
uma válvula de escape ao princípio da obrigatoriedade do concurso
público”.
Que as leis municipais citadas no art. 24, da Lei Municipal nº
1174/09 não especificam as funções/atribuições dos cargos em
comissão por elas criados e que essa indefinição das atividades “...
cria uma oportunidade ímpar ao administrador, que dispõe de 227
cargos para distribuir aleatoriamente a quem lhe convier...”
Após a realização da auditoria, os técnicos desta Corte de Contas
verificaram que a Lei Municipal nº 1.174/09 apenas criou 12 cargos
comissionados e que os 227 cargos citados na ação civil pública
foram criados por leis anteriores.
Contudo, constatou-se que de fato não foram fixadas em lei as
atribuições dos cargos criados por meio da Lei Municipal 1.174/09,
bem como dos demais cargos criados pelas Leis Municipais 666/03,
787/04, 891/05, 956/06, 1.045/07, 001/97, 076/97, 194/98,
360/01, 696/03, 780/04 e 813/04.
Constatou-se, ainda, que os cargos de Ouvidor, de Controlador
Geral, de Assessor Jurídico e de Assessor de Comunicação, criados
pela Lei Municipal 1.174/09, não podem ser considerados como
cargos adstritos ao exercício de função de direção, chefia ou
assessoramento.
Por fim, a equipe apontou que em todas das Leis analisadas inexiste
a comprovação de previsão e dotação orçamentárias e ausência do
disposto no art. 16 e 17 da LRF, no que diz respeito à previsão do
impacto financeiro das despesas criadas com a introdução de novos
cargos na estrutura administrativa.
Conforme relatado na MTP 115/2012, a Ação Civil Pública objeto
do Processo 069.09.002786-8 encontra-se julgada pelo Juízo da
Comarca de Marataízes, de acordo com a Sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Gustavo Marçal da Silva e Silva.
Ao se analisar a decisão proferida nos autos do Processo
069.09.002786-8, verificamos que foram julgados prejudicados
os pedidos formulados na petição inicial, “ante a ausência
de interesse processual por causa superveniente, qual
seja o atendimento espontâneo de seu objeto e, por lógico
consectário, extinto o processo, sem resolução do mérito, em
relação aos mesmos, na forma do art. 267, VI, do Código de
Processo Civil” (fls.677).
Abaixo transcrevemos excertos da sentença que serviram de
fundamentação para a decisão proferida (fls. 663/678):
(...)
As soluções propugnadas pelo Parquet na inicial, todavia, voltadas
à exoneração dos servidores ocupantes dos cargos comissionados
discriminados na exordial; abstenção de novas nomeações;
nomeações de candidatos aprovados no último concurso público
realizado pela municipalidade no ano de 2007 cujas atribuições
estivessem sendo exercidas por servidores ocupantes de cargos em
comissão e declaração de nulidade das nomeações comissionadas
e dos atos que determinaram o pagamento dos vencimentos
respectivos, já não guardam sintonia com o hodierno e
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fático contexto que permeia a lide, porquanto tem-se aqui
a superveniência de fato relevante, consubstanciado na
aprovação pela Câmara Municipal - e sanção do primeiro
requerido - da LC nu 1.346/2010, que reformulou por
completo a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal
de Marataízes/ES.
Conforme se denota, foi publicado no Diário Oficial do Município
de Marataízes/ES, no dia 03/11/2010, o Decreto-P n° 2.975 (fls.
896/898), o qual exonerou o número remanescente de servidores
ainda ocupantes dos cargos em comissão questionados na exordial,
cujas nomeações encontravam-se fundadas na antiga estrutura
administrativa, em dissonância com a ordem jurídica constitucional
defendida na presente demanda.
Nessa esteira, é indubitável que a pretensão ministerial, neste
aspecto, restou espontaneamente atendida pela superveniência dos
reportados instrumentos normativos.
Neste particular, cumpre salientar que, após o ajuizamento
da ação, em 29 de outubro de 2009, o primeiro requerido,
voluntariamente, já havia exonerado 84 (oitenta e quatro)
funcionários ocupantes de cargos em comissão (c.f.
Decreto-P n° 2.822, fls. 479/481). Posteriormente, em audiência
preliminar, foi informada a elaboração do plano de reestruturação
dos cargos comissionados, juntamente com o plano de cargos e
salários dos servidores municipais, bem como, em agosto/2010, o
encaminhamento do aludido projeto de lei para a Câmara Municipal,
tudo no firme propósito de adequação ao panorama constitucional e
aos termos da pretensão deduzida pelo Parquet.
Por fim, ante a sanção da LC nº 1.346/2010, que entrou em
vigor em 03/11/2010, veio à lume o Decreto-P n° 2.975 (fls.
896/898), já noticiado, que promoveu a exoneração dos
últimos 97 (noventa e sete) servidores ocupantes dos cargos
em comissão extintos.
Com isso, tem-se que dos 227 (duzentos e vinte e sete)
cargos em comissão que a estrutura administrativa municipal
possuía, restaram somente 68 (sessenta e oito) cargos,
que, na dicção do próprio NIP (fls. 1005), compatibilizamse ao efetivo exercício de função de direção, chefia e
assessoramento.
(...)
O que importa salientar, portanto, é que no decorrer da instrução
processual, o requerido na Ação de Improbidade, “Jander Nunes
Vidal, adotou a todo momento comportamento visando adequar
sua conduta às normas constitucionais, implementando uma ampla
reestruturação administrativa no Município de Marataízes, buscando
a regularização de uma situação burocrática caótica há anos, e
realizando concurso público para o provimento de cargos efetivos.
A conduta adotada pelo requerido, portanto, depõe em favor de sua
boa-fé, material e processual, e não o contrário.
(...)
Às fls. 680/723 consta a Lei Complementar nº 1.346, de 03 de
novembro de 2010, que dispõe sobre a reformulação da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Marataízes. Em seu Anexo II
encontra-se estabelecido o quantitativo de 68 cargos comissionados
e as suas atribuições estão fixadas naquela lei. Acrescenta-se que
o artigo 123 dispõe que “as despesas com a presente Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
vigente”.
Desta forma, percebe-se que com o advento da Lei
Complementar nº 1.346, de 03 de novembro de 2010, as
irregularidades constantes do RA-D 02/2012 não mais
existem.
Nesse sentido, acompanhamos o entendimento apresentado na
MTP 115/2012, entendendo que no presente caso encontra-se
configurada a ausência do interesse de agir e a perda de objeto,
uma vez que ocorreram medidas saneadoras acerca dos fatos aqui
apontados.
3 Conclusão
Pelo exposto, tendo em vista que com a edição da Lei Complementar
nº 1.346, de 03 de novembro de 2010, que dispõe sobre a
reformulação da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de
Marataízes, houve o saneamento das irregularidades apontadas no
RA-D 02/2012, entendemos que ocorreu a perda do objeto do
presente caderno processual.
Assim sendo, diante do preceituado no artigo 79, inciso III, da
Res. TC 182/02 (RITCEES), conclui-se opinando que o processo em
tela deve ser extinto sem solução de mérito, por ausência de
interesse-necessidade, na forma do art. 267, inciso VI, § 3º, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, com
o consequente arquivamento destes autos.
Vitória, 27 de setembro de 2012.
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Respeitosamente.
Júnia Paixão Martins Alvim
Auditora de Controle Externo
203.040
Fica constatado, portanto, que a Lei Complementar 1346/2010
do Município de Marataízes reformulou a estrutura administrativa
municipal, incluindo, entre outros pontos, a denominação dos cargos
comissionados, bem como suas atribuições.
Além disso, o Decreto-P 2975 promoveu a exoneração dos últimos
97 servidores ocupantes dos cargos em comissão extintos, restando
na estrutura 68 (sessenta e oito) cargos, que se compatibilizam com
o efetivo exercício de função de direção, chefia e assessoramento.
Daí decorre a perda do objeto deste processo, que deve então
ser julgado extinto e arquivado, conforme proposição contida na
Instrução Técnica Conclusiva, na forma do art. 330 da Resolução
261/2013, que se transcreve:
Art. 330. Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o qual foi
constituído;
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, na forma do art. 330, IV da Resolução 261/2013,
VOTO no sentido de que este processo seja julgado extinto sem
solução de mérito, por ausência de interesse-necessidade, na
forma do art. 267, inciso VI, § 3º, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente à espécie, com o consequente
arquivamento destes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4630/2010,
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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito, por
ausência de interesse-necessidade, na forma do artigo 267, inciso
VI, do Código de Processo Civil;
2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio
Manoel Nader Borges, e o Conselheiro Substituto Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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
4) - ACÓRDÃO TC-490/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-4680/2009 (APENSO: TC-2902/2009)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNT - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIOS 2007/2008
RESPONSÁVEIS - ÍRIS DERLANDE GOMES DO ESPÍRITO SANTO,
JONES BRUMANA MARVILA E ANTÔNIO BITENCOURT
ADVOGADO - PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB/ES nº 17.169)
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CÂMARA
MUNICIPAL DE MARATAÍZES - 1) REJEIÇÃO DAS RAZÕES E
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS - 2) IRREGULAR PARA IRIS
DERLANDE GOMES DO ESPÍRITO SANTO - RESSARCIMENTO
- 3) MULTA PARA ANTONIO BITENCOURT E IRIS DERLANDE
GOMES DO ESPÍRITO SANTO - 4) DETERMINAÇÃO - 5)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1- RELATÓRIO
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Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada
pela Câmara Municipal de Marataízes, visando apurar possíveis
irregularidades ocorridas naquela casa legislativa nos exercícios
de 2007 e 2008. Em consonância com o disposto no art. 11 da
Instrução Normativa TCEES n° 08/08, através do Ofício n° 154/09GAB/PRES, o então presidente da Câmara Municipal de Marataízes,
encaminhou o Relatório Final e documentos pertinentes.
Conforme Relatório de Tomada de Contas Especial (fls. 399/405), a
comissão identificou diversas irregularidades tais quais:
Realização de despesa sem dotação orçamentária.
Retenção indevida de parte do duodécimo.
Assunção de compromisso sem autorização legislativa.
Pagamento intempestivo de despesa incorrendo em encargos
financeiro, passíveis de ressarcimento no valor de R$ 14.684,06.
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Manifestação
Técnica Preliminar n° 83/2010 (577/583), na qual pugnou pela
complementação da tomada de contas no intuito de obter outras
informações, sendo:
Indicação analítica dos valores expendidos com juros, multas e
atualização monetária em função dos pagamentos em atraso de
todas as despesas arroladas.
Juntada da documentação comprobatória da ocorrência de prejuízo
ao erário proveniente do pagamento juros, multas e atualização
monetária, inclusive das despesas relacionadas ao INSS (prova dos
fatos).
Por fim, a 5ª SCE identificou que estava tramitando nesta Corte, o
processo TC 2902/2009, referente à auditoria especial realizada em
função de denúncia apresentada, em que é tratada matéria correlata
às da presente tomada de contas, de modo que ao final, sugeriu o
sobrestamento daqueles autos.
A sugestão da área Técnica foi referendada pelo Plenário através
da Decisão Preliminar TC 5686/2010, fls. 604, após, devidamente
encampada pelo Ministério Público de Contas.
Na sequência a 5ª SCE emitiu a Instrução Técnica Inicial
Complementar ITI n° 375/2012, integralizando a Instrução Técnica
Inicial ITI n° 86/2010, exarada às fls. 195/200 do Processo TC
2902/2009 e sugerindo a citação de Íris Derlande Gomes do Espírito
Santo e Jones Brumana Marvila, para apresentação de justificativas
acerca dos indícios de irregularidades ora identificados.
Seguindo o trâmite regimental, foi proferida a Decisão Preliminar TC
336/2012 no mesmo sentido (fl. 689), fixando aos responsáveis o
prazo improrrogável de trinta dias para defesa.
Em resposta, os agentes apresentaram justificativas individuais e
tempestivas, conforme se detalha a seguir:
- senhor Jones Brumana Marvila, às fls. 696/699 e documentos;
- senhora Íris Derlandes do Espírito Santo às fls. 760/767.
Posteriormente os autos foram encaminhados à área técnica que
confeccionou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 178/2013 (fls.
772/799). Ato contínuo, tendo sido encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, o qual providenciou
a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 6275/2013, concluindo pela
manutenção das seguintes irregularidades:
2 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
2.1. Levando em conta as análises procedidas e as motivações
adotadas, conclui-se pela manutenção das seguintes irregularidades:
2.1.1. Retenção indevida de parte do duodécimo (item 2.1
desta ITC).
Base legal: inobservância ao artigo 166, da Lei Orgânica Municipal
nº 05/2002.
Responsável: Antônio Bitencourt – Prefeito Municipal
2.1.2. Assunção de Compromisso sem autorização legislativa
(item 2.2 desta ITC)
Base legal: inobservância ao art. 63, § 13° da Lei Orgânica Municipal
Responsáveis: Antônio Bitencourt – Prefeito Municipal
Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente da Câmara
Municipal
2.1.3. Ausência de registro da dívida com o município (item
2.3 desta ITC)
Base legal: inobservância ao art. 6º da Resolução CFC Nº.
1.111/07– Princípio da Oportunidade
Responsável: Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente
da Câmara Municipal
2.1.4. Pagamento de juros e multa geradas em função de
falha administrativa da presidência da câmara – princípio da
eficiência e da economicidade (item 2.4 desta ITC)
Base legal: inobservância aos arts. 37 e 70 da Constituição Federal
Responsável: Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente
da Câmara Municipal
Ressarcimento: no valor de R$ 26.512,84 (vinte e seis mil,
quinhentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), equivalentes
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a 14.298,25 VRTE.
2.1.5 Realização de despesa sem dotação orçamentária (item
2.5 desta ITC)
Base legal: inobservância aos art. 167, II da Constituição da
República de 1988 e arts. 59 e 60 da Lei Federal n° 4320/64 e Lei
Municipal n° 1.100/07
Responsável: Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente
da Câmara Municipal
2.1.6. Despesas não reconhecidas contabilmente em época
própria (item 2.6 desta ITC)
Base legal: inobservância à Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade - CFC 1.111/07 e ao art. 100 da Lei Federal n°
4.320/64
Responsáveis: Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente
da Câmara Municipal
Jonas Brumana Marvila - Técnico em Contabilidade da Prefeitura de
Marataízes
O Ministério Público de Contas, parecer da lavra do Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Parecer MMPC 4508/2013, fls. 829, seguiu o
entendimento técnico.
É o relatório.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O exame do processo evidencia que se encontra instruído e apto,
portanto, a um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
Ante a documentação trazida aos autos em análise comparativa com
as manifestações da área técnica e do Ministério Público de Contas,
tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 6275/2013, nos termos em que passo a expor:
2.1Retenção indevida de parte do duodécimo (item 2.1 da
ITC).
Base legal: inobservância ao artigo 166, da Lei Orgânica Municipal
nº 05/2002
Responsável: Antônio Bitencourt – Prefeito Municipal
Foi identificado que o Prefeito atrasou parcialmente o repasse do
duodécimo do mês de novembro no montante de R$ 73.333,33 e o
repassou somente em 25/11/08; que no mês de dezembro, atrasou
o valor de R$ 35.517,28 e o repassou no dia 26/12/08, e, ainda,
reteve o valor de R$ 37.816,05, repassando-o somente em virtude
de decisão judicial, em 14/01/2009, no valor de R$ 37.035,46, e,
em 19/03/2009, no valor de R$780,09, descumprindo, assim, o
disposto no art. 166 da Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal
de 1988.
O defendente alega que no período de março a agosto de 2008,
a Câmara Municipal, apesar de receber o duodécimo pontual e
integralmente, deixou de recolher a contribuição ao INSS nesse
período. Assim, em outubro de 2008 a Prefeitura tomou conhecimento
desse inadimplemento da Câmara Municipal com o INSS, já que
a inadimplência tornou impeditivo ao Município firmar Convênios,
uma vez que ficou impedido de obter a Certidão de Regularidade,
essencial para as transferências de recursos.
Assim, mesmo não sendo devedora, a Prefeitura Municipal, para
evitar danos maiores à comunidade, teria firmado Termo de
Parcelamento com o INSS, comprometendo-se à quitação do débito,
o qual seria descontado diretamente do Fundo de Participação dos
Municípios, devendo a Câmara restituir o valor pago ao Executivo
em 3 parcelas: outubro, novembro e dezembro. A dívida com o INSS
era de R$ 106.375,85 já considerando juros e multa - sendo cada
parcela no valor de R$ 35.458,61.
Afirma ainda que a restituição mensal se vincularia ao repasse do
duodécimo do mês em questão e que ficou também ajustado, nessa
oportunidade, entre o Executivo e a Presidente da Câmara, que um
Contrato seria firmado, formalizando o ajuste verbal feito à época do
parcelamento com o INSS, quanto aos mecanismos de restituição,
pela Câmara, do valor despendido pelo Executivo no pagamento do
INSS. No entanto, aduz que este instrumento nunca foi firmado, por
recusa então da Presidente da Câmara Municipal.
A Constituição Federal no seu artigo 168 estabelece que os recursos
destinados aos demais Poderes deverão ser repassados pelo Poder
Executivo até o dia 20 de cada mês. Da mesma forma dispõe a
Lei Orgânica do Município de Marataízes em seu artigo 166. Logo,
ambos são claros sobre a matéria e fica evidente o descumprimento
por parte do Prefeito Municipal do mandamento constitucional.
Foi também identificado pelos auditores que o justificante somente
alega que teria havido um acordo verbal, o que seria insuficiente,
mesmo diante das circunstâncias alegadas pela defesa. O NEC,
por fim, colaciona jurisprudências no mesmo sentido, ou seja, pela
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inconstitucionalidade a falta e ou o atraso no repasse do duodécimo,
sita os casos, sendo: Câmara Municipal de Engenheiro Paulo de
Frontin contra ato do Prefeito daquele Município além de consulta
formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Guapimirim do
Estado do Rio de Janeiro ao Tribunal de Contas daquele Ente da
Federação.
Diante do exposto e considerando que a Prefeitura simplesmente
deixava de repassar o duodécimo como forma de forçar o pagamento
de suposto compromisso assumido verbalmente, acompanho o
entendimento técnico, mantendo a irregularidade.
2.2 Assunção de Compromisso sem autorização legislativa
(item 2.2 da ITC)
Base legal: inobservância ao art. 63, § 13° da Lei Orgânica
Municipal.
Responsáveis: Antônio Bitencourt – Prefeito Municipal
Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente da C.M.
A equipe de auditoria aduz que os pagamentos das parcelas junto
ao INSS, realizados nos meses novembro e dezembro de 2008 e
janeiro e março de 2009, ocorreram sem que houvesse autorização
legislativa. Esta autorização somente aconteceu em de 10 de agosto
de 2009, com a publicação da Lei nº 1.203/09, conforme Doc. 07.
Ressalta-se que a referida lei não está em consonância com o
art. 63, § 13, da Lei Orgânica Municipal, uma vez que o décimo
terceiro parágrafo deixa claro que o acordo deveria ser submetido
à aprovação/autorização da Câmara Municipal nos 10 dias
subsequentes à celebração.
Em resumo, o entendimento do ex-prefeito Municipal foi de que,
por se tratar de pagamento de débito já consolidado junto ao INSS,
com o conhecimento da Presidência da Câmara Municipal (devedora
efetiva e beneficiária do pagamento a ser feito pelo Executivo) e
existindo dotação orçamentária para tanto, não se fazia necessária
a submissão do Termo de Parcelamento à Câmara Municipal. Já a
então Presidente da Câmara, devidamente citada, não apresentou
defesa para este item, tendo sido declarada a revelia por meio da
Decisão TC 4605/2010 (fl. 253 – Proc. TC 2902/09).
Foi identificado que o gestor infringiu primeiramente a Lei Orgânica
do município que em seu art. 63, § 3º, defende que deverá ser
autorizado pela Câmara, “(...) convênio, acordo ou qualquer outro
instrumento celebrado pelo Município com a União, o Estado, ou
pessoas jurídicas de direito público e privado (...)”.
Nos termos do artigo 29, III, § 1o, da Lei Complementar nº 101
de 2000 (LRF), deve-se considerar que a assunção de dívidas
pelo Município equipara-se a operação de crédito, o que reforça
a necessidade de autorização legislativa para a realização da
despesa. Devendo assim, ser autorizado por lei específica, na qual
se estabelecerão as regras para a sua contratação, bem como para
a inclusão das dotações para as respectivas amortizações e juros da
dívida confessada.
Aponta-se que a lei municipal autorizativa n° 1203, visando suprimir
a presente irregularidade, somente foi devidamente publicada em
agosto de 2009, claramente de forma extemporânea.
Diante do exposto, acompanho o entendimento técnico mantendo
a irregularidade, pois resta comprovado que a Prefeitura mais
uma vez se coloca de encontro à legislação vigente.
2.3 Ausência de registro da dívida com o Município (item 2.3
da ITC)
Base legal: inobservância ao art. 6º da Resolução CFC Nº.
1.111/07– Princípio da Oportunidade
Responsável: Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente
da Câmara Municipal
Foi identificado que a Câmara Municipal não realizou o registro
contábil da dívida com o Município decorrente do acordo do INSS
realizado com a Prefeitura, infringindo, assim, o que dispõe o
Princípio da Oportunidade, Art. 6º da Resolução CFC Nº. 1.111/07
– Princípio da Oportunidade. Este princípio exige que a apreensão,
o registro e o relato de todas as variações, sofridas pelo patrimônio
de uma Entidade, sejam realizados no momento em que os fatos
ocorreram e pelo seu valor completo.
Constatou-se que a responsável subscreveu demonstrativo contábil
que não contemplava todas as variações ocorridas no exercício.
Regularmente citada a responsável não apresentou defesa para
este item, tendo sido declarada a revelia por meio da Decisão TC
4605/2010.
Diante do exposto, acompanho o entendimento técnico mantendo
a irregularidade do item.
2.4 Pagamento de juros e multa geradas em função de falha
administrativa da Presidência da Câmara – princípio da
eficiência e da economicidade (item 2.4 da ITC)
Base legal: inobservância aos arts. 37 e 70 da Constituição Federal
Responsável: Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente
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da Câmara Municipal.
Após a citação efetuada com vistas à complementação dos autos,
o atual Presidente da Câmara de Marataizes, Sr. Willian de Souza
Duarte, informou que em 2008 não foram honrados tempestivamente
pagamentos de contribuição previdenciária devidos ao INSS (fls.
617-620), dando causa a um prejuízo ao erário de R$ 26.512,84,
equivalentes a 14.298,2528 VRTE, a título de juros e multas,
contrariando assim os princípios constitucionais da eficiência e da
economicidade, sendo:
Atraso no pagamento das parcelas 39, 40 e 41, relativas ao
parcelamento n° 35.776.290-8, gerando multas e juros de R$
353,36 (183,3731 VRTE):
a. Atraso no pagamento das guias de INSS com competência em
out/08, nov/08, dez/08 e 13º salário/08, gerando multas e juros
de R$ 9.879,80 (5.127,0368 VRTE):
b. Parcelamento INSS nº. 60.459.732-0 (fls. 631) de 30/10/08,
assinado entre o Município e o INSS, contemplando contribuições
previdenciárias da Câmara não recolhidas de competência de
mar/08 a ago/08, gerando multas e juros. A Prefeitura honrou o
pagamento das parcelas junto ao INSS e a Câmara tem ressarcido a
Prefeitura da seguinte forma (Lei 1.203/09, fls. 638):
i.
Ressarcimento da 1ª parcela em 30/10/08, fls. 636, no valor
de R$ 35.458,61. Juros e Multa de R$ 4.894,68 (2.702,3022
VRTE).
ii.
Ressarcimento da 2ª parcela em 24/11/08 no valor de R$
35.877,02, fls. 637. Juros e Multa de R$ 5.313,09 (2.933,3020
VRTE).
iii.
Ressarcimento da 3ª parcela no valor de R$ 36.635,84
em 40 parcelas mensais e sucessivas, conforme Lei 1203/09 (fls.
638), pagas a partir de out/09. Juros e Multa de R$ 6.071,91
(3.352,2387 VRTE).
Em linhas gerais, a defendente não trouxe novos elementos e
ou justificativas que ensejassem a relevância da irregularidade,
alegando apenas que não houve dolo ou má-fé; que a Tomada de
Contas que compõe esses autos é resultado de desentendimentos
políticos havidos com a direção da Câmara da época; que todos os
procedimentos adotados observaram as normas legais que regem
a espécie; que o ocorrido se deve ao fato de não ter recebido a
totalidade dos duodécimos e que o pagamento intempestivo de
despesas acarretando o pagamento de encargos financeiros é
questão que se verifica com frequência em vários municípios.
Para subsidiar a análise do referido tema trazemos as deliberações
de diversos Tribunais de Contas colecionados no Voto do Conselheiro
Relator José Alfredo Rocha Dias (TCM-BA -) nos autos do processo
TCM nº 30.811/10:
“Percebe-se, portanto, que no sistema normativo deste Tribunal,
a provocação de DANO AO ERÁRIO pode motivar a imposição de
RESSARCIMENTO do valor correspondente ao prejuízo causado,
como também pode resultar na cominação de MULTA.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO, em
precedente análogo ao caso em apreço, apreciado em sede de
consulta formulada por Consórcio Intermunicipal de Saúde, processo
nº 154008/2006, relatado pelo Conselheiro Ary Leite de Campos,
cujo voto conduziu ao Acórdão nº 558/2007, através do qual foi
pacificado naquela Corte o seguinte entendimento:
A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador
e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência.
O pagamento deve ser efetuado através de recolhimento ao INSS.
O ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS
PARA MANTER UM CONTROLE INTERNO EFICIENTE QUE CONTROLE
PRAZOS NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
REGRA GERAL É QUE JUROS E MULTAS NÃO DEVEM SER ARCADOS
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Se ficar evidenciada situação,
em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em
atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a
incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados
e pagos através de recolhimentos ao INSS. AO MESMO TEMPO
DEVERÃO SER TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS PARA APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE PARA QUE A DESPESA SEJA RESSARCIDA
POR QUEM DEU CAUSA AO ATRASO. CASO O GESTOR SE OMITA
DE APURAR A RESPONSABILIDADE, DEVERÁ O MESMO, COM
RECURSOS PRÓPRIOS, RESSARCIR A DESPESA EFETUADA COM
JUROS E MULTAS POR ATRASO.” (destaque ausente do original).
Aquela mesma Corte de Contas, nos autos do processo nº
18.0009/2008, relatado pelo Cons. Valter Albano da Silva, também
acerca de consulta apresentada por Câmara Municipal daquele
Estado tratando sobre atraso no recolhimento do INSS, assim
decidiu nos termos da Resolução de consulta nº 56/2008:
“O pagamento de juros ou encargos por atraso no parcelamento,
deverá ser classificado na categoria econômica “despesas correntes”,
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PORÉM O ÔNUS DOS ENCARGOS DECORRENTES DO ATRASO DE
RECOLHIMENTO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR QUE
DEU CAUSA, quando o parcelamento corresponder a contribuições
previdenciárias posteriores a 1º/1/2005. (destaque nosso).
Ainda naquele precedente, consigna o Conselheiro Relator, em seu
voto:
“(...) se os encargos forem relativos a gestões anteriores, os
respectivos gestores deverão ser acionados, administrativa e/ou
judicialmente, a fim de RESSARCIREM os cofres públicos.”.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em
processo de Tomada de Contas Especial, de nº 02/04991242,
instaurado em face do Município de Celso Ramos, tendo por Relator
o Cons. Moacir Bertoli, fundamentado na jurisprudência firmada
naquela Corte, no sentido de que despesas com encargos (multas/
juros) provenientes de atraso no pagamento do INSS devem
redundar na responsabilização do Ordenador Primário, excetuandose apenas os casos em que reste comprovada insuficiência de
recursos na data do vencimento dos compromissos, decidiu, através
do Acórdão nº 0717/04, condenar o Prefeito Municipal ao pagamento
da quantia de R$590,00, referente a despesas com encargos por
atraso no pagamento do INSS, por constituírem despesas estranhas
à competência municipal e desprovidas de caráter público, eis que
não abrangidas no conceito de “gasto próprio” disposto nos artigos
4ºc/c o 12,§ 1º da Lei nº 4.320/64.
A Decisão foi objeto de recurso de reconsideração interposto pelo
interessado, cujo provimento foi negado pelo Tribunal, através
do Acórdão nº 0209/09, cujo respectivo Voto faz remissão a
excerto extraído de pronunciamento exarado nos autos do REC nº
03/04592811, no qual se assinalou:
“Desta feita, poderão ser imputados como débito ao gestor público
SOMENTE OS JUROS E MULTAS que, por ventura, lhes forem aplicados
quando da realização do parcelamento ou no atraso de pagamento,
por configurarem despesas impróprias (destaque nosso).
Ainda a Corte de Contas Catarinense, no processo nº 02/03501551,
relativo a Tomada de Contas Especial instaurada em face da Prefeitura
de Meleiro, relatado pelo Auditor Gerson dos Santos Sicca, decidiu
julgar irregulares as contas da Gestão do Prefeito Edgar Schneider,
além de lhe imputar débito, nos termos adiante reproduzidos da
respectiva decisão, o Acórdão n. 1765/08:
6.1. JULGAR IRREGULARES, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, (…) E
CONDENAR OS RESPONSÁVEIS A SEGUIR DISCRIMINADOS AO
PAGAMENTO DE DÉBITOS DE SUA RESPONSABILIDADE, fixando-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão
no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar,
perante este Tribunal, O RECOLHIMENTO DO VALOR DO DÉBITO
AOS COFRES DO MUNICÍPIO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE E
ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS (…) calculados a partir da data da
ocorrência do fato gerador do débito (…).
6.1.2. De responsabilidade do Sr. EDGAR SCHNEIDER, ex-Prefeito
Municipal de Meleiro, CPF nº 029.201.079-68 m as seguintes
quantias:
6.1.2.1. R$25.483,76 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E
OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE ATRASO
NO REPASSE DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E PREVIDÊNCIA, em descumprimento ao previsto no art. 4º e no §
1º do art. 12 da Lei (federal) n. 4.320/64 (item III-B.1.1 do Relatório
DMU).
Por seu turno, a SECRETARIA DA FAZENDA, também do Estado de
Santa Catarina, através da Gerência Financeira do Tesouro Estadual,
expediu a Orientação Técnica GEFTE/DTE nº001/2010, na qual
pontua:
“É importante esclarecer, entretanto, que a presente orientação
técnica tem por objetivo apenas as situações em que o servidor que
deu causa aos acréscimos legais pelo atraso no recolhimento do
INSS assuma, de imediato, a responsabilidade pelo pagamento dos
encargos financeiros.
Nas hipóteses em que os encargos financeiros sejam pagos com
recursos públicos há que ser providenciada a abertura de processo
administrativo para apuração de responsabilidades.”
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no
processo nº 005432-02.00/08-5, relativo à Prestação de Contas do
exercício de 2008 do Município de Maximiliano de Almeida, assim
assinalou em voto proferido pelo relator, o Cons. Substituto Cesar
Santolim:
Quanto ao subitem 3.4.2 (despesas com multas e juros pelo atraso
no pagamento do INSS, PASEP e boletos bancários, em que não
foram observados os prazos para pagamento das obrigações
previdenciárias, com o consequente ônus aos cofres municipais pela
incidência de juros e multas decorrentes do pagamento em atraso),
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considera-se que o aporte comprova a insuficiência dos controles
que devem ser exercidos pelos setores financeiros da auditada,
comprometendo a gestão do Administrador, SEM PREJUÍZO DA
IMPOSIÇÃO DE MULTA.” (grifo nosso).”
Diante do exposto, acompanho o entendimento técnico mantendo
a irregularidade, e ainda, pugno pelo ressarcimento no valor de
R$ 26.512,84 (vinte e seis mil, quinhentos e doze reais e oitenta
e quatro centavos), equivalentes a 14.298,25 VRTE, por parte da
senhora Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo.
2.5 Realização de despesa sem dotação orçamentária (item
2.5 da ITC)
Base legal: inobservância aos art. 167, II da Constituição da
República de 1988 e arts. 59 e 60 da Lei Federal n° 4320/64 e Lei
Municipal n° 1.100/07
Responsável: Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente
da Câmara Municipal
Foi identificado que a Lei orçamentária do município para 2008
(Lei 1.100/2007) fixou a despesa para a Câmara Municipal em
R$ 1.600.000,00. Ao final do exercício a despesa autorizada e
empenhada representou o montante de R$ 1.676.038,69, logo, a
maior em R$ 76.038,69, resultado de abertura de créditos adicionais,
tendo como fonte de recursos o superávit financeiro proveniente do
exercício anterior (TC 4680/09, fls. 114).
Foi constatado pela equipe técnica que, apesar de ter consumido
toda dotação orçamentária no exercício de 2008, ouve nos exercícios
posteriores, 2009 e 2010, pagamentos de gastos referentes àquele
exercício no valor total de R$ 125.764,68. Considerando que o valor
total inscrito em Restos a Pagar era de R$ 23.804,79, depreendese que foram autorizadas e realizadas despesas sem que houvesse
dotação para tanto.
Foi identificado também, às fls 705-747, que diante da limitação
de dotação orçamentária, foram providenciadas anulações de
empenhos, o que torna a irregularidade ainda mais evidente, pois,
não restam dúvidas de que o gasto foi autorizado no exercício de
2008 e as despesas foram executadas naquele exercício.
Diante do exposto, acompanho o entendimento técnico mantendo a
irregularidade cometida pela Sra. Iris Derlande Gomes do Espírito
Santo, na qualidade de ordenadora de despesas, na realização
de despesas sem a prévia dotação orçamentária, resultando no
descumprimento art. 167, II da Constituição da República de 1988;
arts. 59 e 60 da Lei 4320/64 e Lei Municipal 1.100/07.
2.6. Despesas não reconhecidas contabilmente em época
própria (item 2.6 da ITC)
Base legal: inobservância à Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade - CFC 1.111/07 e ao art. 100 da Lei Federal n°
4.320/64
Responsáveis: Íris Derlandes Gomes do Espirito Santo - Presidente
da Câmara Municipal Jones Brumana Marvila - Técnico em
Contabilidade da Prefeitura de Marataízes
Foi identificado no Balanço Patrimonial do exercício de 2008,
subscrito pelos senhores Jones Brumana Marvila (Contabilista) e
Íris Derlande Gomes do Espírito Santo (Ordenadora da despesa),
despesas pendentes de pagamento (restos a pagar) em 31/12/08
no montante de R$ 23.804,75. Entretanto, foram identificadas, na
tomada de contas, despesas de 2008 pendentes de pagamento no
valor total de R$ 125.764,68, sendo que a maior parte foi quitada
com os credores entre 2009 e 2011, documentação acostada às fls.
621-655.
Assim, resta caracterizado que não foram providenciados os registros
contábeis referentes ao gasto de R$ 125.764,68, o que compromete
a fidedignidade e a transparência das informações evidenciadas e
contraria as normas contábeis emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, por meio da Res. CFC 1.111/07.
A gestora íris Derlande Gomes do Espírito Santo não trouxe em
sua defesa novos elementos que pudessem elidir a irregularidade
apontada, limitando-se às alegações de que não houve dolo ou máfé; que a Tomada de Contas que compõe esses autos é resultado
de desentendimentos políticos havidos com a direção da Câmara
da época; que todos os procedimentos adotados observaram as
normas legais que regem a espécie; que o ocorrido se deve ao fato
de não ter recebido a totalidade dos duodécimos e que o pagamento
intempestivo de despesas acarretando o pagamento de encargos
financeiros é questão que se verifica com frequência em vários
municípios.
Já o contabilista responsável, senhor Jones Brumana Marvila, em sua
defesa alega, inicialmente, que as irregularidades são de natureza
formal, incapazes de comprometer a conduta deste profissional
no exercício auditado. Que entre as correntes doutrinárias sobre a
questão, a mais consistente é a que considera o princípio jurídico
da moralidade administrativa acarreta para a administração pública
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o dever de agir com boa-fé, lealdade e transparência, respeitando
as expectativas legítimas geradas nos administrados. Que no dia
22/01/2009 através do Ofício de n°008-A/2009-GAB/PRES o então
Presidente, senhor Luiz Carlos Silva Almeida, (gestão 2009/2010)
solicitou a apresentação de relatório circunstanciado de todos os
débitos pendentes do exercício anterior, empenhados ou não,
solicitação esta prontamente atendida por nota explicativa que
evidenciou os débitos existentes e cancelados. Que se prontificou a
prestar qualquer esclarecimento à Comissão de Tomada de Contas
Especial do Exercício 2008, sendo confirmado através dos autos.
Destacou que é servidor público da Câmara desde 1997, ou seja,
desde a emancipação política do município, tendo muito orgulho por
isso e pela profissão que exerce sempre fazendo os trabalhos de
maneira séria e com responsabilidade e que, nestes anos, todas
as prestações de contas contábeis foram aprovadas deixando-o
orgulhoso e cumpridor de seus deveres.
Quanto ao fato, registra que na iminência de executar o fechamento
das contas do exercício 2008 foram relacionadas e repassadas as
despesas (assim como em todos os meses) do exercício, sendo
autorizada pela então Presidente quais seriam evidenciadas
em Restos a Pagar, deixando as demais sem a devida cobertura
de pagamento, portanto, autorizada a anulação dos respectivos
empenhos e sem a devida evidenciação (fato revelado através da
informação através das notas explicativas da Tomada de Contas),
conforme constam nos processos as devidas autorizações.
Alega ser profissional que sempre deixa bem claro aos gestores
a importância de estabelecer o dever do administrador público
quanto à responsabilidade de executar de maneira correta e séria as
despesas com o dinheiro público e observou que em todo setor, seja
ele público ou privado, há uma hierarquia a ser respeitada. Reafirma
que consta nos autos de tomada de contas, que relacionou todas
as despesas que ficaram sem a devida cobertura orçamentária,
portanto, não deixando de evidenciá-las. Corroborando com a
área técnica entendo que o não reconhecimento da totalidade das
despesas não é um erro de natureza formal, como quer parecer
a defesa, e sim material, significando grave ofensa à norma legal
que regra como os contabilistas procederão diante das alterações
ocorridas em determinado patrimônio.
O fato de ter havido anulação de empenho subscrito pela ordenadora
de despesas, não impede a contabilidade de reconhecer a ocorrência
da despesa. Como consequência da ausência de escrituração contábil,
os demonstrativos contábeis da Câmara Municipal não representam
a totalidade das variações que afetaram seu patrimônio. De acordo
com as normas de contabilidade e com a Lei Federal nº. 4.320/64 a
Câmara Municipal é uma entidade que deverá demonstrar em seus
balanços gerais todos os seus bens, direitos e obrigações.
Na interpretação dos fatos para posterior registro de suas implicações
no patrimônio da entidade, o profissional em contabilidade deverá
observar a sua essência, ou seja, em que pese a responsabilidade
jurídica da Presidente em ordenar a despesa:
Os registros contábeis das transações das entidades do setor
público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas,
econômicas e patrimoniais, prevalecendo nos conflitos entre elas a
essência sobre a forma. (NBCT 16.5 — Registro Contábil).
Não obstante, estabelece a Lei Federal nº. 4.320/64 que todos
aqueles que efetuem despesas, administrem ou guardem bens
deverão evidenciar suas movimentações através da contabilidade,
permitindo inclusive o conhecimento de sua composição patrimonial.
Diante do exposto, acompanho o entendimento técnico mantendo
a irregularidade em relação a ambos os citados.
É a fundamentação.
3 - DECISÃO
3.1 - Corroborando com o entendimento técnico e ministerial,
VOTO:
3.1.1 - Pela Rejeição das razões de justificativas apresentadas pelo
senhor Antônio Bitencourt, em razão das irregularidades dispostas
nos itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC.
3.1.2 - Pela Rejeição das razões de justificativas apresentadas
pela senhora Íris Derlandes Gomes do Espírito Santo em razão
das irregularidades dispostas nos itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC, na forma do art. 84, inciso III,
da Lei Complementar n° 621/2012.
3.1.3 - Pela Rejeição das razões de justificativas apresentadas pelo
senhor Jones Brumana Marvila em razão da irregularidade disposta
no item 2.6 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC.
3.2 - VOTO também pela irregularidade das contas da senhora Íris
Derlandes Gomes do Espirito Santo, no exercício 2008, pela prática
de ato ilegal que causou dano injustificado ao erário, conforme
disposto no item 2.4 da ITC e pelo ressarcimento da quantia de
R$ 26.512,84, (vinte e seis mil, quinhentos e doze reais e oitenta
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e quatro centavos), equivalente a 14.298,25 VRTE, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, e “e” da Lei Complementar n°
621/2012.
3.3 - VOTO ainda pela aplicação de multa no valor de 2000 (dois
mil) VRTEs, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à
época dos fatos) aos responsáveis Antônio Bitencourt e Íris
Derlandes Gomes do Espírito Santo, acima indicados.
3.4 – VOTO também por determinar a apuração da responsabilidade
funcional, no âmbito do próprio Poder Legislativo e encaminhar
ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo
para solicitar a apuração da responsabilidade profissional do senhor
Jones Brumana Marvila.
Por fim, solicito à Secretaria-Geral das Sessões que proceda às
comunicações processuais necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4680/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quinze de julho
de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Rejeitar as razões e justificativas apresentadas pelo Srs. Antônio
Bittencourt, Jones Brumana Marvila e Sra. Íris Derlande Gomes do
Espírito Santo;
2. Julgar irregular as contas da Sra. Íris Derlandes Gomes do
Espírito Santo, no exercício de 2008, pela prática de ato ilegal que
causou dano injustificado ao erário, devendo ressarcir a quantia de
R$ 26.512,84 (vinte e seis mil, quinhentos e doze reais e oitenta e
quatro centavos), equivalente a 14.298,25 VRTE’s, 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. Aplicar multa no valor de 2.000 (dois mil) VRTE’s aos responsáveis
Sr. Antônio Bitencourt e Sra. Íris Derlande Gomes do Espírito Santo,
devendo essa quantia ser recolhida, 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. Determinar ao atual gestor a apuração da responsabilidade
funcional, no âmbito do próprio Poder Legislativo, e encaminhamento
de solicitação ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do
Espírito Santo para apurar a responsabilidade profissional do Sr.
Jones Brumana Marvila;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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 Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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-568/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1499/2011 (APENSO: TC-2274/2011)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2010
RESPONSÁVEIS - IVAN SALVADOR FILHO, GELSON LUIZ SUAVE,
WALACE LUIZ TURETA, DEVANY DO CARMO ROSSI, TEREZINA
CARRARETO FELIX, EDUARDO GUIMARÃES, ELDO VALNEIDE VICHI,
ARLETE DE FÁTIMA NICO, PEDRO HENRIQUE BARBOSA STEIN E
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ASSISMÍDIA INFORMÁTICA LTDA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010 - 1) CONTAS REGULARES COM QUITAÇÃO PARA OS
SRS. GELSON LUIZ SUAVE E PEDRO HENRIQUE BARBOSA
STEIN - 2) ATOS REGULARES - EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PARA O SR. ELDO VALNEIDE
VICHI - 3) CONTAS IRREGULARES - MULTA PARA O SR.
IVAN SALVADOR FILHO - 4) CONTAS IRREGULARES - MULTA
PARA OS SRS. WALACE LUIZ TURETA, DEVANY DO CARMO
ROSSI E TEREZINHA CARRARETO FELIX - 5) CONTAS
IRREGULARES - MULTA PARA OS SRS. EDUARDO GUIMARÃES
E ARLETE DE FÁTIMA NICO - 6) ATOS IRREGULARES - MULTA
PARA A EMPRESA ASSISMÍDIA INFORMÁTICA LTDA - 7)
RECOMENDAÇÃO - 8) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Linhares, exercício de 2010, de responsabilidade dos
Senhores Ivan Salvador Filho e Gerson Luiz Suave, Presidentes da
Câmara, à qual foi apensado o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
121/2011 (Processo nº 2274/2011).
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Técnico
Contábil RTC 176/2011 (fls. 169 a 181), opinando pela citação
do Sr. Ivan Salvador Filho para apresentar justificativas sobre a
irregularidade referente a “pagamento de subsídio ao Presidente da
Câmara acima do limite constitucional”.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 674/2011
(fls. 199 a 200) sugerindo a citação do responsável nos termos
propostos no RTC 176/2011.
Por meio da Decisão Preliminar TC-067/2012 (fls. 208), o Plenário
determinou a citação do responsável.
Regularmente citado (fls. 210/211), o responsável apresentou
justificativas às fls. 214/215.
Em seguida os autos foram encaminhados à 5ª Secretaria de
Controle Externo (fls. 228 a 236), que por meio da Instrução
Contábil Conclusiva ICC 152/2012 opinou pela regularidade das
contas apresentadas.
Em seguida, a área técnica sugeriu que o Processo nº 2274/2011
fosse apensado aos presentes autos para elaboração de Instrução
Técnica Conclusiva.
Cumpre esclarecer que no Processo nº 2274/2011, a 5ª Secretaria
de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI
1084/2011 (fls. 317 a 332) sugerindo a citação dos responsáveis,
para apresentarem razões de defesa em face de indícios de
irregularidades encontrados.
Por meio das Decisões Preliminares TC-007/2012(fls. 341)
e 1158/2012 (fls. 380), o Plenário determinou a citação dos
responsáveis.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas
justificativas: Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara Municipal,
fls. 458/579; Walace Luiz Tureta – Presidente da CPL, fls. 638/673;
Terezinha Carrareto Felix – Membro da CPL, fls. 386/449; Eduardo
Guimarães – Pregoeiro, fls. 609/636; Eldo Valneide Vichi – Procurador
Jurídico, fls. 588/590; Arlete de Fátima Nico – Superintende
Financeiro e Contábil, fls. 582/585; Pedro Henrique Barbosa Stein Responsável pelo Setor de Almoxarifado, fls. 451/456; ASSISMÍDIA
Informática Ltda, fls. 684/705.
A senhora Devany do Carmo Rossi – Membro da CPL deixou de ser
regularmente citada por encontrar-se em local incerto e não sabido.
Desta forma, de acordo com a Decisão TC 3624/2012, fls. 717, foi
determinada a sua citação por edital.
Devidamente citada por edital, fls. 719, a Sra. Devany do Carmo
Rossi apresentou suas justificativas às fls. 726/736.
Em seguida, na forma regimental, foram os autos encaminhados
ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 377/2013 (fls. 241 a
287), opinando pela irregularidade das contas (exceto quanto ao Sr.
Gerson Luiz Suave).
O Ministério Público de Contas, por meio da MMPC 248/2014, da
lavra do Procurador Geral, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva
(fls.290), manifestou-se de acordo com o posicionamento da área
técnica.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas quanto aos demonstrativos contábeis e
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financeiros, pela Regularidade, tendo sido observados todos os limites
constitucionais e legais, conforme Instrução Contábil Conclusiva
ICC 152/2012, ratificada pela Instrução Técnica Conclusiva ITC
377/2013 (fls. 245/246), nos seguintes termos:
“II. QUANTO AO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE ABORDADO NO
TERMO DE CITAÇÃO 220/2012.
II.1. Pagamento de Subsídio ao Presidente da Câmara Acima do
Limite Constitucional
Base Legal: Art. 26, inc. II, alínea “d” e art. 29, inciso VI, b da CF
de 1988, incluído pela Emenda Constitucional 1/1992, e artigo 3º da
Instrução Normativa TCE-ES nº 26/2010.
A análise técnica constatou que a remuneração dos vereadores para
a legislatura 2009/2012, foi fixada pela Lei Municipal nº 2.807/08
(fls. 165) a qual estabeleceu o subsídio mensal de R$ 6.192,00 para
cada vereador e para o Presidente da Casa, um acréscimo a título de
verba indenizatória no valor de R$ 3.063,00.
A população do município de Linhares, segundo censo IBGE de 2010
é de 141.254 habitantes, o que determina o percentual máximo de
50% do subsídio dos deputados estaduais para o pagamento dos
edis municipais.
Dessa forma, o valor máximo individual a ser pago aos vereadores
é de R$ 6.192,00, correspondente a 50% do subsídio pago aos
deputados estaduais que foi de R$ 12.384,00 (Lei Estadual nº
8.520/07).
Da análise das fichas financeiras e folhas de pagamentos (fls. 111123) constatou-se que os pagamentos realizados nos meses de
janeiro a junho de 2010 ao Presidente da Câmara, Sr. Ivan Salvador
Filho, no valor de R$ 3.063,00 a título de verba indenizatória
(Quadro 8).
Face à possível irregularidade, o Relatório Técnico Nº 176/2011 fez
as seguintes considerações:
(...)
Justificativas apresentadas (fls. 214-224): O interessado informou
que em 22/06/2010 foi efetuada a devolução do recebimento da
verba indenizatória referente ao mês de junho de 2010, sendo esta
a data em que tomou ciência da Instrução Normativa nº 26/2010,
também informa, que acostou documentos comprobatórios.
Análise Técnica: Dos documentos apresentados constatamos cópia
de aviso de crédito no valor de R$ 3.063,00, na conta corrente 10-5,
agência 0555 da Caixa Econômica Federal, no qual não está visível
a autenticação bancária. Entretanto, foi apresentado o extrato
bancário da mesma conta, emitido em 20/07/2010 (fls. 220),
evidenciando depósito em dinheiro no dia 22/06/2010 do mesmo
valor (fls. 222-224).
Considerando a documentação apresentada pelo Sr. Ivan Salvador
Filho, sugere-se que seja afastado o presente indicativo de
irregularidade.
(...)
V. CONCLUSÃO
Considerando que o Gestor da Câmara Municipal de Linhares,
atendeu ao Termo de Citação emitido por este Tribunal e encaminhou
sua defesa.
Considerando que as justificativas apresentadas foram suficientes
para elidirem o indicativo de irregularidade apontado neste relatório
constante no item II.1: Pagamento de subsídio ao Presidente da
Câmara acima do Limite Constitucional (Art. 26, inc. II, alínea
“d” e art. 29, inciso VI, b da CF de 1988, incluído pela Emenda
Constitucional 1/1992, e artigo 3º da Instrução Normativa TCE-ES
nº 26/2010).
Opinamos, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela REGULARIDADE
da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2010, da Câmara
Municipal de Linhares, sob a responsabilidade do Sr. Ivan Salvador
Filho e do Sr. Gelson Luiz Suave.”
Quanto aos limites constitucionais e legais a Instrução Contábil
Conclusiva ICC 152/2012 manifestou-se conforme síntese a seguir,
elaborada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 377/2013 (fls.
246/247):
Receita Corrente Líquida (RCL)
- Despesa com pessoal Poder
Legislativo
Receitas Municipais não
Vinculadas
- Gasto total subsídio de
vereadores
Total de Duodécimos no
exercício
- Gasto com Folha de
Pagamentos
Receitas Tributárias e
Transferências Impostos

Reais
301.579.483,85
6.962.910,71

limite

executado

máx. 6%

2,31%

máx. 5%

0,36%

252.665.599,08
823.338,00
8.996.042,05
6.013.677,94

máx. 70% 66,84%

149.719.860,32
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- Gasto Total do Poder
Legislativo
Subsídios de agentes políticos

9.379.871,70

Presidente da Câmara Municipal
Vereadores

máx. 8%

6,26%

subsídio mensal - Lei
1.784/2008
R$ 6.192,00
R$ 6.192,00

Pelo exposto, foram observados os limites legais e constitucionais na
despesa efetivada com pessoal, com folha de pagamentos, gastos
individual e total com os subsídios dos vereadores e gasto total do
poder legislativo.”
Quanto às irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria
Ordinária RA – O 121/2011 (Processo nº 2247/2011), ratifico o
posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas
divergindo somente em relação ao item 3.1.1.11 – “Liquidação
irregular resultando em pagamento indevido”.
Assim, tomo como razão de decidir os fundamentos expostos pela
área técnica na Instrução Técnica Conclusiva ITC 377/2013 (fls.
241 a 287), exceto quanto ao item 3.1.1.11, passando a exarar os
fundamentos de minha divergência.
A área técnica manifestou-se no seguinte sentido (fls. 275 a 278):
“ 3.1.1.11 Liquidação irregular resultando em pagamento indevido.
Infringência: Art. 62 c/c art. 63 da Lei 4320/64.
Processo n.º 016/2010 (Doc. 07)
Convite n.º 03/2010. Abertura: 29/01/2010.
Contrato nº 02/2010, de 29/01/2010.
Vigência: 01/02 a 31/12/2010.
Valor: R$ 79.200,00.
Credor: Assimídia Informática Ltda.
Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção
preventiva, corretiva e outros serviços correlatos em equipamentos
de informática (computadores e impressoras), com fornecimento
e aplicação de peças novas, exceto HD e Placa Mãe necessárias a
realização da manutenção. (g.n.)
Responsáveis
Ivan Salvador Filho – Presidente da Câmara (Ordenar o pagamento
sem a competente liquidação).
Assimídia Informática Ltda – Empresa beneficiada (Receber recursos
públicos municipais sem a comprovação efetiva da realização dos
serviços).
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.10 da
ITI 1084/2011.
“A Lei 4320/64 estabelece no artigo 62 que o pagamento só será
efetuado após regular liquidação, que consiste na verificação de
que o fornecimento foi feito ou o serviço foi prestado. Para isso é
necessário que a contratada comprove que os serviços constantes
da nota fiscal foram realizados para que a contratante efetuasse a
competente liquidação da despesa, que no caso é a confirmação de
ter recebido realmente aqueles serviços.
A liquidação irregular da despesa tem como causa a definição
imprecisa do objeto, que ao não especificar o objeto adequadamente,
dificulta, de inicio, as propostas comerciais dos licitantes como
também inviabiliza a fiscalização do agente responsável.
Nesse passo, verificamos que não há descrição suficiente para a
liquidação da despesa, donde se infere que o valor pago mensalmente,
não condiz, necessariamente com o serviço realmente realizado. Os
valores em cotas fixas mensais revelam que os pagamentos são
feitos independentemente da quantidade de serviços realizados, que
neste caso caberia como unidade homem/hora, valoradas de acordo
com a capacidade do profissional que executou o serviço.
As notas fiscais limitam-se a trazer como discriminação dos serviços
“manutenção em Equipamentos conforme contrato”. Compulsando o
contrato verifica impossibilidade de se efetuar liquidação nos moldes
previstos na Lei 4.320/64, razão por que o montante de R$ 79.200,00
equivalentes a 39.454,02 VRTE’s é passível de devolução.”
Data
26/02/2010
30/03/2010
30/04/2010
31/05/2010
01/07/2010
30/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
29/10/2010
30/11/2010
30/12/2010

Ordem de Pagamento
108/2010
168/2010
224/2010
309/2010
376/2010
450/2010
538/2010
606/2010
667/2010
727/2010
817/2010
Total:

Valor
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
79.200,00

Da Defesa
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O Sr. Ivan Salvador Filho, Presidente da Câmara informa que
quando a equipe de auditoria esteve realizando o trabalho “in loco”
havia ocorrido uma mudança na Presidência da Câmara Municipal.
Como o cargo de responsável pela área de Tecnologia da Informação
é comissionado, houve uma mudança de responsável. Desta forma
quando da realização da auditoria o atual responsável não soube
informar e muito menos localizou os Relatórios mensais dos serviços
executados que originaram as cobranças e os pagamentos em
questão.
Alega que os relatórios dos serviços executados mensalmente foram
arquivados na área de Tecnologia da Informação para averiguação
nos meses seguintes em quais equipamentos os serviços foram
executados sem que uma cópia ficasse anexada às respectivas
notas fiscais.
Para comprovar a realização dos serviços o defendente anexou
aos presentes autos cópia do detalhamento mensal dos serviços
executados.
A empresa Assismídia Informática Ltda. afirma que cumpriu
rigorosamente o contrato, fazendo manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos de informática, inclusive substituindo-os
quando necessário, embora isto não estivesse previsto no contrato.
Afirma que também ficava à disposição da Câmara Municipal
diariamente durante o horário de expediente um funcionário para
atender as demandas decorrentes do contrato.
Assevera que mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal dos
serviços prestados, encaminhava um relatório detalhado indicando
em quais equipamentos foram prestados os serviços.
Da Análise
A presente questão refere-se à ausência de regular liquidação de
despesa.
Conforme relatado pela equipe, não há descrição suficiente dos
serviços prestados para a liquidação da despesa. As notas fiscais
limitam-se a trazer como discriminação dos serviços “manutenção
em Equipamentos conforme contrato”.
Conforme relatado pelos Defendentes houve a emissão dos relatórios
de prestação dos serviços, contudo, por equivoco foram anexados
no setor de Tecnologia da Informação, sem que uma cópia ficasse
anexada às respectivas notas fiscais.
Ao se analisar a documentação acostada às fls. 548/579 foram
encaminhados relatórios mensais pela empresa contratada
Assismidia Informática Ltda., relacionando todos os serviços
prestados, bem como consta o carimbo atestando o recebimento
dos serviços assinado pelo servidor Josemar Marchiori.
Assim, ante ao exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.”
Passo então a análise do presente item.
Inicialmente, cumpre verificar as cláusulas do Contrato nº 02/2010,
firmado entre a Câmara Municipal de Linhares e a empresa Assismídia
Informática Ltda:
“Cláusula terceira – do valor do contrato
O valor do presente contrato é de R$ 79.200,00 (setenta e nove
mil e duzentos reais), com valor mensal de R$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos reais).
Cláusula quarta – do pagamento
O pagamento será até o 5º dia útil do mês subsequente à realização
dos serviços, mediante a apresentação à Câmara Municipal de
documento fiscal hábil, devidamente aceito e atestado pelo órgão
competente, vedada a antecipação, observado o disposto no art. 5º
da Lei nº 8666.” (grifou-se)
Compulsando a documentação originalmente juntada aos autos
pela equipe de auditoria, verifica-se que os valores pagos em
cotas fixas mensais revelam que os pagamentos foram realizados
independentemente dos serviços prestados.
Corrobora tal entendimento o fato de as notas fiscais apenas
mencionarem “manutenção em equipamentos conforme contrato”
(fls. 275 a 282).
Os relatórios de prestação dos serviços juntados aos autos pela
empresa Assismídia Informática Ltda. (fls. 548/579) também
não constituem documento hábil a demonstrar a regularidade da
liquidação.
Observa-se inexistir indicação de qual equipamento recebeu
manutenção e reposição de peça, impossibilitando a verificação dos
serviços pagos.
Nos relatórios há a descrição dos serviços prestados e de materiais
que teriam sido repostos (ex: bateria 12v para Nobreak, fita
rotuladora 12mm, fita dupla face – fls. 566), sendo que, em relação
aos produtos, verifica-se a ausência das notas fiscais.
Chama atenção ainda o fato de os valores demonstrados no Relatório
de Serviços e Reposição de Peças serem os mesmos correspondentes
aos valores máximos das cotas fixas mensais pré-determinadas no
contrato, com irrisórias variações entre os valores.
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Em outro documento (fls. 282 – Processo nº 2247/2011) consta
listagem de pagamentos emitida em 30/03/2011, onde existem
valores fixos mensais de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
- valores máximos previstos no contrato, demonstrando que havia
previsão de os pagamentos serem efetuados ao longo do exercício
independentemente de os serviços e materiais descritos no relatório
serem prestados ou adquiridos.
Pelo exposto, há fortes indícios de pagamentos realizados sem a efetiva
entrega dos serviços e a possibilidade concreta de a Administração
ter pago pelos mesmos sem quaisquer questionamentos.
É preciso ainda ressaltar que no exercício de 2011, a Câmara
Municipal de Linhares também firmou contrato com a empresa
Assismídia, tendo a área técnica constatado a irregularidade relativa
à liquidação irregular, resultando em pagamento indevido. Quanto
àqueles autos (Processo nº 1672/2012), manifestei posicionamento
em consonância com a área técnica, discordando do Ministério
Público, que considerou o item regular.
Naqueles autos restou demonstrado que a Câmara Legislativa de
Linhares já contava, em seus quadros, com técnicos de informática
admitidos para prestar os mesmos serviços para os quais foi
contratada a empresa Assismídia Informática Ltda., demonstrando
a gravidade da situação.
Desta forma, as despesas realizadas sem efetiva comprovação de
que os serviços foram prestados ou que as peças e equipamentos
foram fornecidos constitui dano injustificado ao erário. Cabe,
portanto, ressarcimento pelos responsáveis, solidariamente, do
montante indevidamente dispendido.
Quanto aos demais itens corroboro integralmente o entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 377/2013 (fls. 247 a 287):
“3.1.1 Análise das irregularidades apontadas na ITI 1084/2011
3.1.1.1 Homologação de certame sem justificativa para não repetição
Infringência: Artigo 22, §§3º e 7º da Lei 8666/93
a) Convite 06/2010
Processo: 294/2010
Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para
implantação de acesso à internet
Valor: R$ 15.300,00
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Homologar o
procedimento licitatório mesmo não havendo no mínimo a
apresentação de três propostas válidas)
Comissão Permanente de Licitação – CPL (Dar andamento ao
procedimento licitatório mesmo não havendo no mínimo a
apresentação de três propostas válidas).
Walace Luiz Tureta – Presidente;
Devany do Carmo Rossi – Secretária;
Therezinha Carrareto Félix – Membro.
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1 da ITI
1084/2011.
“O convite 06/2010 foi homologado em 17/06/2010 sem que
houvesse pelos menos 03 (três) propostas válidas na fase de
julgamento, já que uma das três empresas que apresentou proposta
foi inabilitada por não apresentar certidão negativa da previdência
social, prejudicando, desta forma, o caráter competitivo do certame
licitatório.
Considerando que licitantes interessados são aqueles que
demonstram desejo de contratar com a administração pública (devem
ao menos apresentar proposta) e aptidão para fornecer o serviço ou
mercadoria licitada (devem ser habilitados), tem-se que o convite
supracitado não observou o preceituado no artigo 22, §§ 3º e 7º, da
Lei 8.666/93, tendo em vista que o convite foi homologado sem que
houvesse justificativa para a não-apresentação de ao menos três
propostas válidas e também sem que houvesse justificativa para a
não-repetição do respectivo certame licitatório.”
Da Defesa
Os Defendentes esclarecem que apesar da justificativa para a
homologação do convite mesmo sem a apresentação de três
propostas válidas não constar nos autos do processo da Carta
Convite 06/2010, houve, segundo os mesmos, justificado motivo
para ser dado prosseguimento ao certame com apenas duas
propostas válidas.
De acordo com os Justificantes a Lei Complementar Federal
131/2009 estabeleceu, em seu artigo 73-B, o prazo de um ano para
que os municípios com mais de 100.000 habitantes colocassem em
funcionamento o “Portal da Transparência”.
A Carta Convite em questão tinha por objeto a prestação de serviços
de provimento de internet de acesso dedicado com banda de rede
de no mínimo 512kbps full duple. Afirmam que esta contratação
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era necessária em razão do sistema de internet vigente na Câmara
Municipal ser insuficiente para suportar a quantidade de acessos ao
Portal, além de ser necessário para atender as demandas da própria
Câmara.
Concluem asseverando que foi em razão da necessidade de
se observar o prazo estabelecido na LC 131/2009 que se deu
continuidade ao Convite nº 006/2010 com apenas duas propostas
válidas. Afirmam que o descumprimento do estabelecido na retro
mencionada lei acarretaria sérias sanções ao gestor.
Da Análise
A presente irregularidade refere-se a não repetição do procedimento
licitatório ante a ausência de três propostas válidas.
Conforme relatado pela equipe de auditoria, o convite 06/2010 foi
homologado em 17/06/2010 sem que houvesse pelos menos 03
(três) propostas válidas na fase de julgamento, já que uma das três
empresas que apresentou proposta foi inabilitada por não apresentar
certidão negativa da previdência social, prejudicando, desta forma,
o caráter competitivo do certame licitatório.
O §3º do artigo 22 da Lei 8.666/93 assim dispõe:
Art. 22 (...)
§ 3º - Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados
em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade
que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte
e quatro) horas da apresentação das propostas.
E a Súmula nº 248, de 02/09/2005, do TCU estabelece que:
“Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à
seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição
do ato, com a convocação de outros possíveis interessados,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da
Lei nº 8.666/1993”.
Logo, para a regularidade da licitação na modalidade convite é
imprescindível que se apresentem no mínimo 3 (três) licitantes,
devidamente qualificados. Não se obtendo esse número legal de
propostas aptas a seleção, impõe-se a repetição do ato, com a
convocação de outros possíveis interessados, de modo a se garantir,
nesse aspecto, a legitimidade do certame.
Os responsáveis alegam que em razão da Lei Complementar
Federal 131/2009 ter estabelecido, em seu artigo 73-B, o prazo de
um ano para que os municípios com mais de 100.000 habitantes
colocassem em funcionamento o “Portal da Transparência”, optaram
por prosseguir com o certame mesmo sem existirem três propostas
válidas. Segundo os responsáveis, a não observância do prazo
determinado pela referida lei complementar acarretaria graves
sanções ao gestor.
Entende-se que a alegada urgência em concluir o certame em razão
do prazo de um ano previsto na LC 131/2009 não deve prosperar,
haja vista que o prazo de um ano começou a fluir em 29/05/2009
e a Carta Convite 06/20010 somente foi publicada em 04/06/2010
(fls. 47). Logo, percebe-se que o prazo já havia expirado.
Ou seja, o gestor teria o prazo de um ano para atender o estabelecido
no artigo 73B da LC 131/2009. Contudo, em decorrência da falta de
planejamento ou da desídia administrativa ou, ainda, da má gestão
dos recursos disponíveis, deixou de providenciar tempestivamente o
devido procedimento licitatório para contratação dos serviços. Logo,
a alegada urgência decorreu da desídia ou incúria da Administração,
não podendo justificar uma situação de urgência/emergência.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.1.1.2 Não afixação de instrumento convocatório no átrio da
Câmara.
Infringência: Artigo 21, §2º, inciso IV e artigo 22, §3º, da lei nº
8.666/93
a) Convite 01/2010 (Doc. 03)
Processo: 17/2010
Objeto: Aquisição de material de consumo, escritório e informática
Valor: R$ 1.998,00
b) Convite 02/2010 (Doc. 04)
Processo: 01/2010
Objeto: Assessoria e análise de processos voltados para fiscalização
pelo controle externo.
Valor: R$ 71.500,00
c) Convite 06/2010 (Doc. 02)
Processo: 294/2010
Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para
implantação de acesso à internet
Valor: R$ 15.300,00
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Homologar o certame
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licitatório sem observar a regular divulgação do instrumento
convocatório)
Comissão Permanente de Licitação – CPL (Dar prosseguimento ao
certame licitatório sem observar a regular divulgação do instrumento
convocatório).
Walace Luiz Tureta – Presidente;
Devany do Carmo Rossi – Secretária;
Therezinha Carrareto Félix – Membro.
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.1 da ITI
1084/2011.
“Constatado que nos processos em referência não consta registro
de afixação do instrumento convocatório no átrio da Câmara,
prejudicando, desta forma, a publicidade do ato e a contagem do
prazo mínimo entre a publicação e a abertura do certame licitatório
conforme preconizado no artigo 21, § 2º, IV e artigo 22 §3º, da lei
nº 8.666/93.”
Da Defesa
Os Defendentes afirmam que em todos os Convites em questão
foram afixados no átrio da Câmara o instrumento convocatório,
conforme documentação acostadas às fls. 409, 413 e 417.
Da Análise
Ao se analisar a documentação apresentada pelos Defendentes às
fls. 409, 413 e 417 verifica-se que de fato constam os Comunicados
afixados no átrio da Câmara informando a realização dos certames.
Desta forma, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
3.1.1.3 Ausência de representante da administração especialmente
designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.
Infringência: Art. 67 da lei nº 8.666/93
a) Convite 02/2010 (Doc. 04)
Processo: 01/2010
Objeto: Assessoria e análise de processos voltados para fiscalização
pelo controle externo.
Valor: R$ 71.500,00
b) Convite 06/2010 (Doc. 02)
Processo: 294/2010
Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para
implantação de acesso à internet
Valor: R$ 15.300,00
c) Tomada de Preços 01/2010 (Doc. 05)
Processo: 221/2010
Objeto: Concessão de licença para uso de software
Valor: 59.400,00
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Não designar
representante da
administração para acompanhar e fiscalizar a execução contratual)
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.2 da ITI
1084/2011.
“Constatada ausência de registro de designação de representante
da Administração Municipal para acompanhar e fiscalizar a execução
dos contratos nºs 01, 07 e 08/2010.”
Da Defesa
O Defendente afirma que realmente não houve a designação formal
de cada responsável pela gestão dos contratos firmados em 2010.
Contudo, assevera que isto não significa que alguma despesa tenha
sido liquidada e paga sem o devido ateste pelo setor responsável.
Informa que a estrutura administrativa da Câmara define as
atribuições de cada cargo, sendo uma delas a responsabilidade pela
direção do setor que cada um exerce. Portanto, afirma o defendente,
em que pese ser uma exigência legal, parece uma ambiguidade
fazer duas vezes aquilo que já está previsto também na Estrutura
Administrativa, ou seja, fazer uma designação formal daquilo que o
cargo já exige.
Conclui que afirmando que esta inconsistência não é prática
constante, sendo que não houve dolo ou má-fé e nem foi constatado
prejuízo para a Administração Municipal.
Da Análise
A irregularidade em questão refere-se à ausência de designação
de representante da Administração Municipal para acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos nºs 01, 07 e 08/2010.
A exigência de fiscalização da execução dos contratos firmados pela
Administração decorre do disposto no artigo 67 da Lei de Licitações
e Contratos, abaixo reproduzido:
Art. 67 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
por um representante da Administração especialmente designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º - O representante da Administração anotará em registro próprio
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todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
§ 2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
A fiscalização dos contratos afigura-se como um dever da
Administração ante o caráter vinculativo da norma supramencionada,
sendo incorreto inferir-se que se trata de mero poder discricionário
do gestor público, nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Contas, ora colacionada:
Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Execução do contrato
– Acompanhamento – Dever da Administração – TCU
Como é cediço, no âmbito dos contratos administrativos, a
Administração tem o dever de acompanhar a perfeita execução do
contrato, não podendo assumir a posição passiva de aguardar que
o contratado cumpra todas as suas obrigações contratuais”. (TCU,
Acórdão nº 381/2009, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de
13.03.2009.)
Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Acompanhamento
pelos fiscais – Efetividade – TCU
No que diz respeito à presença efetiva de fiscais acompanhando a
execução das obras, o TCU entende que se trata de um poder-dever
da Administração e determinou, num caso concreto, a regularização
da deficiência detectada na fiscalização dos contratos e a certificação
de que os fiscais designados para tal função exercem efetivamente
o acompanhamento das obras, nos termos do art. 67 da Lei n.
8.666/93. (TCU, Acórdão nº 1.632/2009, Plenário, Rel. Min. Marcos
Bemquerer Costa, DOU de 22.07.2009.)
Acerca do disposto no artigo 67 do Estatuto Legal das Licitações,
leciona o Professor Lucas Rocha Furtado com sua costumeira
proficiência que:
Em decorrência da supremacia do interesse público, não pode
a Administração assumir posição passiva e aguardar que o
contratado cumpra todas as sua obrigações contratuais. Não pode a
Administração esperar o fim do termo do contrato para verificar se
seu objetivo foi efetivamente alcançado, se seu objeto foi cumprido.
Durante a própria execução do contrato; deverá ser verificado se o
contratado está cumprindo todas as etapas e fases do contrato. Essa
forma de agir preventiva apenas benefícios traz para a Administração
(grifamos).
A designação de representante da Administração especificamente
para a fiscalização do contrato, além de norma de observância
obrigatória, reveste-se de medida salutar para a gestão dos
contratos.
Destaque-se que a designação do representante da Administração
para fiscalização do contrato deve ser realizada de maneira formal,
ou seja, por ato próprio ou por termo nos autos do processo inerente
à contratação, consoante afirmado em jurisprudência do E. Tribunal
de Contas da União, senão vejamos:
Execução dos contratos – designação do gestor
Nota: O TCU determinou observância do disposto no art. 67 da
Lei 8.666/93, quando da execução dos contratos, designando
representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato.
Fonte: TCU. Processo nº TC – 625.185/98-6. Acórdão nº 19/1999
– Plenário.
No mesmo sentido:
TCU recomendou: “(...) observe o art. 67 da Lei nº 8.666/93,
atentando para a necessidade de designar formalmente servidor
para acompanhamento e fiscalização de seus contratos (...)”;
Fonte: TCU. Processo nº 006.796/2000-7. Acórdão nº 93/2004 –
Plenário.
Dessa forma, considerando os delineamentos da matéria, não se
afigura razoável, data vênia, a alegação sustentada pelo defendente
no sentido de que a fiscalização dos contratos era exercida por cada
setor responsável. Como se viu, a designação do fiscal do contrato
– que tem a função específica de atestar e efetuar a execução do
objeto contratado - deve ser feita de maneira formal.
Assim sendo, ante todo o exposto, opina-se pela manutenção da
irregularidade e sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas que
recomende ao atual Presidente da Câmara Municipal de Linhares
que passe a designar, formalmente, representante da Administração
para os contratos em vigência, em conformidade com o disposto no
artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93.
3.1.1.4 Inexistência de registro nos autos dos preços paradigmas
para o certame
Infringência: Artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93
a) Convite nº 01/10 (Doc. 03)
Processo: 017/10
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Objeto: Aquisição de material de consumo, escritório e informática
Valor: R$ 1.998,00
b) Convite nº 02/10 (Doc. 04)
Processo: 01/10
Objeto: Assessoria e análise de processos voltados para fiscalização
pelo controle externo.
Valor: R$ 71.500,00
c) Tomada de Preços nº 01/10 (Doc. 05)
Processo: 221/10
Objeto: Concessão de licença para uso de software
Valor: 59.400,00
d) Pregão nº 01/10 (Doc. 06)
Processo: 404/10
Objeto:
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Homologar o certame
licitatório sem que se aferisse o preço de mercado)
Comissão Permanente de Licitação – CPL (Não aferir o preço de
mercado dos objetos dos Convites nºs 01 e 02/2010 e da Tomada
de Preços nº 01/2010).
Walace Luiz Tureta – Presidente;
Devany do Carmo Rossi – Secretária;
Therezinha Carrareto Félix – Membro.
Eduardo Guimarães- Pregoeiro (Não aferir o preço de mercado do
objeto do Pregão nº 01/2010)
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.3 da ITI
1084/2011.
Embora a legislação não defina o número mínimo de orçamentos
necessários para estabelecer um preço médio de mercado, a
boa prática indica que se consiga, pelo menos, três orçamentos
diferentes, salvo casos devidamente justificados. Verifica-se da
análise do processo, que a Administração não juntou orçamentos
que pudessem indicar o preço real de mercado, visando o sucesso
do certame.
A respeito o TCU tem se pronunciado da seguinte forma:
“O preço estimado é o parâmetro de que dispõe a Administração
para julgar as licitações e efetivar contratações, e deve refletir
adequadamente o preço corrente no mercado e assegurar efetivo
cumprimento, dentre outros, dos princípios da economicidade e da
eficiência”. (Acórdão nº 710/2007, Plenário, Rel. Min. Raimundo
Carreiro.)”
“É importante notar que a pesquisa de preços não constitui mera
exigência formal estabelecida pela Lei. Trata-se, na realidade, da
etapa essencial ao processo licitatório, pois estabelece balizas para
que a Administração julgue se os valores ofertados são adequados.
Sem valores de referencia confiáveis, não há como avaliar a
razoabilidade dos preços dos licitantes”. (Acórdão nº 1.405/2006,
Plenário, Rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça.)”
Da Defesa
Os Defendentes informam que em nenhuma legislação em vigor
existe determinação de que para se buscar um preço estimado para
balizamento do preço final a ser obtido em uma licitação tenha que
se realizar 01, 02, 03 ou 04 orçamentos. Conforme aduzem, esta
prática se configura em entendimento extensivo à lei, ou seja, a lei
não exige que cada processo licitatório tenha 03 orçamentos.
Informam que os processos em questão estão todos corretos, uma
vez que nos mesmos existem as cotações de preços. Alegam que
não foram feitas 03 cotações, mas apenas a necessária para a
formação do preço dos produtos ou serviços adquiridos.
Concluem afirmando que não houve descumprimento do texto legal,
bem como não foi constatado preço abusivo ou superfaturado pela
auditoria.
Da Análise
A irregularidade em tela diz respeito à ausência de coleta de preços/
orçamentos que reflitam o valor de mercado do bem licitado.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a cotação de preços é um dos
passos fundamentais do planejamento de uma contratação pública,
por isso, ela não deve ser encarada como uma mera formalidade.
Seu objetivo é encontrar o preço médio praticado no mercado para
um determinado objeto, sendo utilizada como um instrumento
de comparação com os preços apresentados nas propostas das
empresas envolvidas nos procedimentos licitatórios, servindo, ainda,
como base para a Comissão de Licitações efetuar o julgamento/
seleção das propostas dos bens ou serviços licitados.
Ademais, a cotação prévia de preços, por meio de pesquisa de
mercado, devidamente encartada nos autos do processo licitatório
constitui a segurança de que o agente público vai seguir critérios
objetivos ao fixar os preços de referência e julgar as propostas.
Dispõe o inciso V e o §1º, ambos do art. 15 da lei 8.666/93:
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Art. 15 As compras, sempre que possível, deverão:
(...)
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e
entidades da Administração Pública.
§ 1º - O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de
mercado.
Já o inciso III do art. 3º, da Lei 10.520/02, que institui, no âmbito
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e
dá outras providências., estabelece que:
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
(...)
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;
Por fim, de acordo com o inciso IV do art. 43 da Lei nº 8666/93, nas
licitações públicas, se uma proposta apresenta preço incompatível
com os correntes no mercado, deverá ser desclassificada. O estatuto
de licitações não dispõe sobre a execução da cotação de preços.
De acordo com o Acórdão 980/2005 do TCU, a Administração
Pública deve proceder “quando da realização de licitação, dispensa
ou inexigibilidade, à consulta de preços correntes no mercado,
ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do
sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no
art. 26, § único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/93,
consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três
orçamentos de fornecedores distintos, os quais devem ser anexados
ao procedimento licitatório”.
Nesse sentido, também citamos o Acórdão 47/2011 do TCU:
Em acórdão proferido pela Corte de Contas, o Plenário determinou
ao órgão jurisdicionado que “nos próximos procedimentos
licitatórios, proceda a uma detalhada estimativa de preços com
base em pesquisa fundamentada em informações de diversas fontes
propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações específicas
com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos
de outros órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema
de Preços Praticados do SIASG e nas atas de registro de preços da
Administração Pública Federal (...)”. No mesmo sentido é o Acórdão
nº 299/2011. (TCU, Acórdão nº 47/2011, Plenário, Rel. Min. José
Jorge, DOU de 25.01.2011.)
Conforme se verifica da documentação a formação do preço para os
certames em questão foi feita da seguinte forma:
Convite nº 01/10 (Doc. 03)
Foi feita apenas cotação de preços com a empresa Papelaria e
Livraria Criativa Ltda (fls. 502/504).
Convite nº 02/10 (Doc. 04)
Foi feita cotação de preços com as empresas H. O. Dias de Freitas
e Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda (fls. 508/509).
Tomada de Preços nº 01/10 (Doc. 05)
O parâmetro de preço foi o contrato anteriormente firmado.
Pregão nº 01/10 (Doc. 06)
Foi feita apenas cotação de preços com a empresa Assismídia
Informática Ltda. (fls. 528).
Assim, percebe-se que não foi feita de forma adequada à cotação
de preços. Considerando que um dos objetivos da licitação é obter
a proposta mais vantajosa para a Administração, fica evidente que
somente através da cotação de preços a pelo menos 3 empresas é
que se poderá concluir que determinado preço encontra-se dentro
do praticado no mercado.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.1.1.5 Contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis
as competências dos servidores públicos.
Infringência: Artigo 37, inc. II da Constituição Federal.
a) Convite nº 02/10 (Doc. 04)
Processo: 01/10
Objeto: Assessoria e análise de processos voltados para fiscalização
pelo controle externo.
Valor: R$ 71.500,00
Responsável:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.4 da ITI
1084/2011.
“Através do Contrato nº 01/10 a administração da Câmara Municipal
contratou, pelo valor de R$ 71.500,00, “Empresa para prestação
de serviços de Assessoria em análise de processos de despesas do
exercício de 2010 visando fiscalização de órgãos institucionais de
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auditoria externa”.
A contratação de consultorias e ou assessorias só se justifica quando
para atender serviços específicos que não possam ser realizados pelos
serviços afetos aos setores pertinentes da estrutura administrativa
da Prefeitura, dada a sua especificidade e complexidade.
Nesse passo, por se tratar de serviços essenciais e contínuos da
Administração que deveriam ser desempenhados por servidor do
quadro efetivo, admitido mediante concurso público, conforme a
regra constitucional, resta inobservado o Inciso II do artigo 37 da
Constituição Federal.”
Da Defesa
O Defendente alega que não é producente afirmar que a empresa
de Assessoria substitui mão de obra que deveria ser própria da
Administração Municipal. Tanto é assim que o Relatório de Auditoria
não informa qual o cargo ou função de servidores efetivos que a
empresa de Assessoria substituiu.
Aduz que a decisão de contratar ou não Assessoria Técnica é afeta
ao poder discricionário do Administrador, devendo o mesmo seguir
o princípio da legalidade para essa contratação.
Assevera que o descumprimento do artigo 37, II da CF/88 se daria
se por ventura tivesse sido contratado pessoa física para a execução
de serviços por meio de vínculo indireto.
Informa que não há profissional com formação contábil no quadro
de servidores efetivos ou estáveis da Câmara Municipal e que o
Poder executivo colocou à disposição da Câmara uma contadora
efetiva, Srta. Arlete de Fátima Nico.
Da Análise
A presente questão refere-se à contratação de assessoria contábil
para exercer atividades serviços rotineiros afetos aos setores
pertinentes da estrutura administrativa da Câmara Municipal.
Conforme contrato de prestação de serviços nº 01/2010, firmado
em 29/01/2010, (fls. 123/127), a empresa de assessoria Ramalhete
Contabilidade e Consultoria Ltda. estaria designada para prestar
serviços de assessoria em análise nos processos de despesa do
exercício de 2010, visando fiscalização de órgãos institucionais de
auditoria externa, conforme cláusula primeira, durante o período
de 01/02/2010 a 31/12/2010, pelo valor total de R$ 71.500,00 (11
parcelas mensais de R$ 6.500,00).
Relevante salientar que os serviços descritos na cláusula primeira
do Contrato 01/2010 não se referem apenas a uma orientação ou
serviço específico, mas ao trabalho rotineiro realizado durante o
exercício.
A justificativa do responsável para esta contratação perpassa pela
ausência profissional com formação contábil no quadro de servidores
efetivos ou estáveis da Câmara Municipal e que o Poder executivo
colocou à disposição da Câmara uma contadora efetiva, Srta. Arlete
de Fátima Nico. Alega, ainda, que o descumprimento do artigo 37,
II da CF/88 se daria se por ventura tivesse sido contratado pessoa
física para a execução de serviços por meio de vínculo indireto.
A atuação direta e constante nos serviços de contabilidade da
Administração Pública, em todas as suas esferas, deve seguir a
rígida exigência trazida pela Constituição da República de 1988,
onde determina que a investidura em cargo ou emprego público (art.
37, inciso II) depende de aprovação prévia em concurso público.
O serviço na área contábil é função própria da Câmara Municipal,
configurando verdadeira atividade essencial, ínsita à Administração
Pública, por isso, o exercício dessas atividades não pode ser conferido
a pessoas estranhas ao quadro de pessoal da Administração,
independentemente de serem pessoas físicas ou jurídicas. Assim
sendo, não se justifica a contratação de assessoria contábil
nem mesmo mediante procedimento licitatório, pois se trata de
função típica, permanente e indispensável ao funcionamento da
Administração Pública.
A propósito, uma das atividades mais relevantes em órgãos
públicos é a titularizada por profissional da área contábil, cujo
caráter essencialmente técnico constitui empecilho a que o cargo
seja ocupado por curtos períodos, característica marcante dos
prestadores de serviço.
Importante esclarecer que os serviços de assessoria, quando
necessários, devem ser específicos e seus objetos não podem se
confundir com as atividades típicas do servidor.
Muito embora não existir no quadro de servidores efetivos ou
estáveis da Câmara Municipal profissional com formação contábil,
verifica-se, conforme o próprio defendente afirmou, que a servidora
efetiva Arlete de Fátima Nico, ocupante do cargo de contadora foi
cedida pelo Poder Executivo Municipal para a Câmara Municipal (fls.
531). Desta forma, constata-se que a Câmara Municipal de Linhares
possui servidor competente para exercer as atividades típicas do
setor de contabilidade.
Assim, conclui-se que os serviços de contabilidade contratados
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referem-se a atividades próprias que devem ser realizadas por
servidor público do quadro de carreira do órgão, não se vislumbrando
aqui qualquer singularidade do objeto, mas sim a atividade contábil
rotineira da Administração.
Defender a tese de que assessoria contábil pode ser prestada por
servidores terceirizados significa desconsiderar a importância de
que a alternância na gestão superior se concretize sem rupturas
na continuidade administrativa. Esta somente será assegurada com
a existência de servidores de carreira, pelo vínculo permanente
mantido com a administração pública. A eficiência que se reclama
dos órgãos públicos é factível somente com servidor que goze de
estabilidade e tenha à sua disposição treinamento constante.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.1.1.6 Contabilização Indevida
Infringência: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c com
o Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002.
a) Convite nº 02/10 (Doc. 04)
Processo: 01/10
Objeto: Assessoria e análise de processos voltados para fiscalização
pelo controle externo.
Valor: R$ 71.500,00
Responsáveis:
Arlete de Fátima Nico – Superintendente Financeiro e Contábil (Não
classificar corretamente a despesa como substituição de mão-deobra)
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Homologar o
procedimento licitatório)
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.5 da ITI
1084/2011.
“As despesas decorrentes do contrato nºs 01/2010 foram empenhadas
à conta 33.90.35.000 – Outros Serviços de Consultoria. No entanto,
por se tratar de serviço essencial e contínuo da administração
que deveria ser desempenhado por servidor do quadro efetivo,
deveriam ser corretamente contabilizadas na rubrica 331903401 –
Substituição de Mão-de-Obra, conforme o Plano de Contas contido
no Anexo I da Resolução nº 174/2002 deste Tribunal de Contas.
Não contabilizando em substituição de mão-de-obra, deixou-se de
considerar a despesa para apuração do gasto total com pessoal, nos
termos do artigo 18, § 1º da Lei Complementar 101/2000.
Registra-se que em 2010 foram empenhados R$ 68.997,50
(sessenta e oito mil e novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta
centavos).”
Da Defesa
Os Defendentes afirmam ser equivocada a irregularidade apontada
neste item.
Alegam que, conforme argumentação apresentada no item anterior,
não houve substituição de mão-de-obra. Desta forma, não há que
se falar em classificação errada da despesa.
Asseveram que o serviço de consultoria/assessoria possui no plano
de contas deste Tribunal um elemento de despesa específico para
despesas realizadas com tal serviço, qual seja: 33.90.35.000 –
Outros Serviços de Consultoria. Desta forma, afirmam que querer
que as despesas com Consultoria fossem empenhadas no elemento
33.19.04.401 – Substituição de Mão-de-Obra é desrespeitar a
própria Resolução 174/2002 desta Corte de Contas, que institui o
Plano de Contas a ser adotado pelos jurisdicionados.
Da Análise
A presente questão refere-se à contabilização indevida das despesas
decorrentes do contrato 01/2010.
Conforme relata a equipe de auditoria, estas despesas foram
contabilizadas na rubrica 33.90.35.000 – Outros Serviços de
Consultoria. No entanto, por se tratar de serviço essencial e contínuo
da administração que deveria ser desempenhado por servidor do
quadro efetivo, deveriam ser corretamente contabilizadas na rubrica
331903401 – Substituição de Mão-de-Obra, conforme o Plano de
Contas contido no Anexo I da Resolução nº 174/2002 deste Tribunal
de Contas.
Tendo em vistas as considerações apresentadas no item anterior,
onde foi apresentado o entendimento de que os serviços de
assessoria contábil contratados por meio do Contrato 01/2010
são relativos à função própria da Câmara Municipal, configurando
verdadeira atividade essencial, ínsita à Administração Pública,
por isso, o exercício dessas atividades não pode ser conferido
a pessoas estranhas ao quadro de pessoal da Administração,
independentemente de serem pessoas físicas ou jurídicas, verificase que de fato houve a contabilização indevida das despesas
decorrentes do contrato 01/2010.
O §1º do artigo 18 da LRF assim dispõe:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como
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despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos
a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares
e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias,
tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que
se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.(grifo nosso)
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.1.1.7 Cobrança pela aquisição de Edital sem relação com o custo
efetivo da reprodução gráfica.
Infringência: Artigo 5º, inciso III, da lei nº 10.520/2002 e artigo 32,
§5º, da lei nº 8.666/93.
a) Pregão Presencial 01/2010 (Doc. 06)
Processo: 404/2010
Objeto:Aquisição de material de consumo
Valor: 145.800,00
Responsáveis:
Eduardo Guimarães- Pregoeiro (Dar prosseguimento ao certame
licitatório sem observar que o edital possuía cláusula que infringia
ao previsto nas leis 8.666/93 e 10.520/2002)
Eldo Valneide Vichi - Procurador Jurídico (Emitir parecer jurídico pela
regularidade da minuta do edital quando o mesmo possuía cláusula
que infringia ao previsto nas leis 8.666/93 e 10.520/2002);
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Homologar a licitação e
ordenar os respectivos pagamentos das despesas sem observar que
o edital possuía cláusula que infringia ao previsto nas leis 8.666/93
e 10.520/2002)
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.6 da ITI
1084/2011.
“Extrai-se do item 15.2 do edital o interessado em adquirir o
Edital de Pregão Presencial nº 01/2010 deverá efetuar o depósito
identificado com o nome da empresa, no valor de R$ 20,00 (vinte
reais) correspondentes aos custos reprográficos do Edital. Cabe
ressaltar que o edital completo possui 18 (dezoito) páginas,
logo o valor estipulado de R$ 20,00 está muito acima dos custos
reprográficos do Edital, que deveria girar em torno de R$0,10 a
R$0,15 por página, conforme mercado.
De acordo com o artigo 5º, inciso III, da lei nº 10.520/2002 e
artigo 32, §5º, da lei nº 8.666/93, tal cobrança só é permitida caso
fique limitada ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da
documentação fornecida, o que na prática não ocorreu.”
Da Defesa
Os Defendentes alegam que o §5º do artigo 32 da Lei 8.666/93
estabelece que o custo a ser cobrado não é o custo de uma simples
reprodução, mas sim o custo efetivo.
Afirma que o custo efetivo envolve não somente a reprodução,
mas também o custo do servidor que opera a máquina, o custo de
manutenção desta, a energia dispensada, o custo de elaboração do
processo administrativo em si, o custo intelectual de sua elaboração,
além de outros custos indiretos.
Desta forma, entendem os defendentes que o valor cobrado de R$
20,00 não é abusivo.
Da Análise
A presente irregularidade refere-se à cobrança indevida para se
obter cópia do edital do Pregão Presencial 028/2010.
A equipe verificou que constava no item 15.2 do edital do Pregão
Presencial nº 01/2010 a exigência do pagamento da taxa de R$
20,00 (vinte reais), para retirada do edital. Contudo, considerando
que o edital e seus anexos totalizavam 18 páginas, foi cobrado
valor de R$ 1,11 por página, valor este muito acima dos custos
reprográficos do Edital, que deveria girar em torno de R$0,10 a
R$0,15 por página, conforme mercado.
Os Defendentes alegam que o custo efetivo envolve não somente a
reprodução, mas também o custo do servidor que opera a máquina,
o custo de manutenção desta, a energia dispensada, o custo de
elaboração do processo administrativo em si, o custo intelectual de
sua elaboração, além de outros custos indiretos.
O § 5º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 assim dispõe:
§ 5º - Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo,
prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes
a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elementos
constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução
gráfica da documentação fornecida.
Desta forma, a cobrança para fornecimento do edital deve se limitar
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aos custos efetivos da reprodução gráfica da documentação. Não
deve ser incluído qualquer outro custo no cálculo do valor.
É neste sentido o entendimento do TCU:
“Não tem amparo legal a cobrança, pelo fornecimento de cópia
de editais de licitação e seus elementos constitutivos, de quantias
superiores ao custo efetivo de reprodução de tais peças, por se
constituir elemento de restrição ao caráter competitivo do certame,
estando vedada, a partir de 17.02.1992, a cobrança, a qualquer título,
no âmbito do Poder Executivo da União, inclusive por autarquias e
fundações a ele vinculadas”. (TCU, Decisão nº 418/92, Plenário, Rel.
Min. Luciano Brandão Alves de Souza, DOU de 16.09.1992.)
Considerando que edital e seus anexos tinham, ao todo, 18 páginas,
e considerando, ainda, que o custo médio de uma cópia reprográfica
gira em torno de R$ 0,15 (quinze centavos), a Administração
poderia cobrar pelo fornecimento do edital e seus anexos o valor
aproximado de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos).
Desta forma, verifica-se que a Administração cobrou valor bem
superior ao necessário para cobrir o custo efetivo de reprodução
gráfica da documentação fornecida.
Pelo exposto, considerando que a Administração não observou
o disposto no §5º do artigo 32 da Lei 8.666/93, opina-se pela
manutenção da irregularidade.
3.1.1.8 Ausência de controle de entrada e saída de material do
almoxarifado
Infringência: Princípio Constitucional da Eficiência (Art. 32 da
Constituição Estadual.)
a) Pregão Presencial 01/2010 (Doc. 06)
Processo: 404/2010
Objeto: Aquisição de 340 cartuchos para impressora HP
Credor: Assismídia Informática Ltda.
Valor: R$ 145.800,00
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Não exercer o poderdever de estabelecer controle dos bens em almoxarifado).
Pedro Henrique Barbosa Stein – Responsável pelo Setor de
Almoxarifado no exercício de 2010 (Não exercer o poder-dever de
estabelecer controle dos bens em almoxarifado).
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.7 da ITI
1084/2011.
“A realização do Pregão supracitado objetivou a aquisição de 340
cartuchos para as impressoras HP da Câmara Municipal.
No cotejo do respectivo controle de entrada e saída dos produtos
adquiridos neste procedimento licitatório recebeu como resposta
uma declaração datada de 04/04/2011 na qual o servidor público
Paulo César Macedo Ferraz, responsável em 2011 pelo Setor de
Almoxarifado da Câmara Municipal, informa que não localizou as
requisições de materiais de consumo referentes ao exercício de
2010.
Nesta mesma data, o respectivo servidor forneceu uma listagem
intitulada “Inventário/Saldo de Materiais Consolidado”, referente
ao exercício de 2010, na qual consta que dos 340 (trezentos e
quarenta) cartuchos adquiridos em 03/09/2010 somente constavam
em estoque 10 (dez) cartuchos.
A seguir descrevemos os tipos de cartuchos adquiridos:
Descrição do Produto
Cartucho para impressora HP Color Laser
modelo CP 3505N – Preto Original
Cartucho para impressora HP Color Laser
modelo CP 3505N – Azul Original
Cartucho para impressora HP Color Laser
modelo CP 3505N – Amarelo Original
Cartucho para impressora HP Color Laser
modelo CP 3505N – Magenta Original
Total

Jet

Quantitativo
100

Jet

80

Jet

80

Jet

80
340

Constatado que dos 100 (cem) cartuchos de cor preta adquiridos
restaram apenas 04 (quatro) em 31/12/2010, logo foram consumidos
em 03 (três) meses pela Câmara Municipal o total de 96 (noventa
e seis) cartuchos o que corresponde a impressão de 576.000
(quinhentos e setenta e seis mil) cópias já que cada cartucho tem
capacidade para imprimir 6.000 (seis mil) cópias. Cabe ressaltar que
o almoxarifado da Câmara Municipal não apresentou os registros de
saída deste material para consumo bem como os respectivos setores
requisitantes.
O controle de estoque, como de qualquer outro bem público, tem
por finalidade evitar que os recursos sejam desviados, dilapidados
ou utilizados de forma indevida, resultando em desperdício. Sem
controle, a administração não tem como aferir a aplicação dos
recursos e, consequentemente, não pode primar pela obediência
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aos princípios constitucionais da “economicidade” e da “eficiência”
que relacionam os gastos com as atividades desenvolvidas.
“Ademais, não podemos esquecer que a inclusão da economicidade
no texto constitucional vigente, embora novidade, está ligada a 2
princípios clássicos e informativos de nosso Direito Administrativo,
quais sejam, o do interesse público e o da eficiência. Diríamos
então que, se antes a economicidade era implícita, hoje, pela
autonomia alcançada, ela é outro princípio constitucional a que todo
administrador público fica obrigado a considerar.
Alexandre de Moraes define o princípio da eficiência como aquele
que “impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus
agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa,
eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da qualidade, primando
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar
desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social.”
Não se pode, em hipótese alguma, vislumbrar o atendimento dessas
duas premissas constitucionais sem o exercício efetivo do controle,
razão pela qual a equipe de auditoria concluiu que há indicativo de
irregularidade na condução dos recursos aplicados em almoxarifado
uma vez que não foram adotadas pela Câmara Municipal as medidas
necessárias para a gestão do controle.”
Da Defesa
Os Defendentes informam que os bens da Câmara existentes em
almoxarifado são controlados por um sistema informatizado. Desta
forma, afirmam que o controle de entrada e saída dos cartuchos bem
como de todos os outros materiais são feitos de forma informatizada.
Para comprovar a afirmação anexam aos autos os Relatórios de
entrada dos cartuchos bem como o relatório de saído dos mesmos.
Da Análise
Conforme documentação acostada pelos Defendentes às fls.
533/541, verifica-se que em 03/09/2010 houve o registro da
aquisição de 340 cartuchos de impressora bem como constam todas
as requisições feitas pelos diversos setores da Câmara Municipal,
totalizando a requisição de 330 cartuchos.
Pelo exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
3.1.1.9 Definição imprecisa do objeto a ser licitado
Infringência: Art. 3º c/c Inciso I do art. 55, Lei 8.666/93.
Processo n.º 016/2010 (Doc. 07)
Convite n.º 03/2010. Abertura: 29/01/2010.
Contrato nº 02/2010, de 29/01/2010.
Vigência: 01/02 a 31/12/2010.
Valor: R$ 79.200,00.
Credor: Assimídia Informática Ltda
Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção
preventiva, corretiva e outros serviços correlatos em equipamentos
de informática (computadores e impressoras), com fornecimento
e aplicação de peças novas, exceto HD e Placa Mãe necessárias a
realização da manutenção.
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho – Presidente da Câmara (Autorizar e homologar
a licitação com objeto inconsistente).
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.8 da ITI
1084/2011.
“A contratação de serviços visando obter determinada utilidade
para a Administração, além de necessariamente ser motivada,
deve, também, conter em seus instrumentos convocatórios e,
principalmente no contrato, a definição do objeto de forma precisa,
suficiente e clara, com a caracterização dos elementos necessários
e suficientes que possibilite a avaliação do custo, a definição dos
métodos de execução e, fundamentalmente, ofereça condições de
trabalho para a fiscalização do contrato e, em decorrência, a efetiva
liquidação da despesa.
O inciso III do Anexo I da IN nº 2/2008 da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão – SLTI/MPOG, estabelece que o objeto licitado:
“[...] deverá conter os elementos técnicos capazes de propiciar a
avaliação do custo, pela administração, com a contratação e os
elementos técnicos necessários e suficientes, como nível de precisão
adequado para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a
execução e fiscalização contratual”;
Corroborando esse raciocínio a Súmula/TCU nº 177, ressalta a
importância da definição clara e precisa do objeto quando ensina
que
“A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do
postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário
o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos
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concorrentes potenciais das condições básicas da licitação,
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a
quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais
à definição do objeto do pregão.”
De outra forma, faltar com rigor na descrição do objeto, tornando-o
subjetivo, é admitir condições que comprometem, restringem e
frustram o caráter competitivo; estabelecendo preferência, cuja
vedação está estampada no Inciso I, do § 1º do art. 3º da Lei
8666/93.
Analisando o objeto estampado no Convite nº 003/2010, constatamolo vazio de consistência: serviço de manutenção preventiva, corretiva
e outros, com fornecimento de peças, sem contudo dimensionar a
estrutura do sistema de informática da Câmara; é evasivo e não
oferece condições para que os licitantes apresentem suas propostas
de forma consistente. Além disso, dificulta a atuação do agente
fiscalizador do contrato, que não terá parâmetro para a efetiva
liquidação da despesa.”
Da Defesa
O Defendente alega que as empresas convidadas a participar do
Convite realizaram visita técnica, conhecendo, assim, toda a
estrutura de informática da Câmara Municipal. Afirma, ainda, que
foi relacionado no Convite como anexo a listagem de todos os
equipamentos de informática que seriam objeto da manutenção.
Aduz que não houve qualquer imprecisão na definição do objeto que
contrariasse a IN 2/2008 ou a Súmula TCU nº 177.
Também assevera que não pode prosperar a afirmativa de que o
objeto estampado no Convite 003/2010 é vago pelo fato do mesmo
não mencionar a estrutura do Sistema de Informática da Câmara,
pois o objeto era manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de informática e não manutenção de rede de informática.
Da Análise
O item em referência trata da definição imprecisa do objeto licitado.
O objeto do Convite nº 003/2010 era:
“Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e outros
serviços correlatos em equipamentos de informática (computadores
e impressoras) da Câmara Municipal de Linhares, contemplando a
aplicação e fornecimentos de peças novas, exceto HD e Placa Mãe
necessárias à realização da manutenção, no período de 11 meses.”
No entender da equipe de auditoria este objeto era evasivo e não
oferecia condições para que os licitantes apresentassem suas
propostas de forma consistente. Além disso, dificultaria a atuação
do agente fiscalizador do contrato, que não teria parâmetro para a
efetiva liquidação da despesa.
O Defendente, a seu turno, afirma que o objeto licitado estava
perfeitamente descrito. Acrescenta que as empresas convidadas a
participar do Convite realizaram visita técnica, conhecendo, assim,
toda a estrutura de informática da Câmara Municipal, bem como
foi relacionado no Convite como anexo a listagem de todos os
equipamentos de informática que seriam objeto da manutenção.
Os artigos 14, 38, caput e 40, inciso I da lei 8.666/93 estabelecem
que:
Art. 14 Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização
de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu
pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de
quem lhe tiver dado causa.
Art. 38 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:
Art. 40 O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I- objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
Assim, o objeto licitado deve expor a verdadeira necessidade da
Administração, discriminando todas as características técnicas
indispensáveis tornando-o suficientemente clara aos interessados,
que de posse dessas informações, podem disputar o certame em
igualdade de condições.
Neste sentido citamos os seguintes julgados do TCU:
“A definição dos objetos a serem licitados de forma precisa e
completa, tanto nos projetos básicos quanto nos instrumentos
convocatórios, a fim de que seja fornecido aos licitantes e órgãos
de controle todo o conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da
licitação, conforme preveem os arts. 6º, inc. IX, e 40, inc. I, ambos
da Lei nº 8.666/93, de modo a garantir a contratação do objeto
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mais adequado às necessidades da Entidade, em termos qualitativos
e quantitativos, bem como a homogeneização, a objetividade e a
igualdade de tratamento às licitantes”. (TCU, Decisão nº 695/1996,
Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha, DOU de 11.11.1996.)
“É obrigatória, quando do lançamento de processo licitatório,
a adequada definição do objeto a ser licitado, inclusive quanto a
quantitativos, não sendo permitida apenas a inclusão de um limite
máximo dos serviços a serem contratados, sem que haja a previsão
do que se pretende realizar, ante a vedação constante do § 4º do
art. 7º da Lei nº 8.666/93”. (TCU, Decisão nº 69/1996, Plenário,
Rel. Min. Adhemar Paladini Ghisi, DOU de 18.03.1996.)
Arrematando, o Tribunal de Contas da União editou a Súmula 177
apresentando o seguinte entendimento:
“A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do
postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário
o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos
concorrentes potenciais das condições básicas da licitação,
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a
quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais
à definição do objeto do pregão.”
Verifica-se que a quantidade do objeto licitado compõe a sua
definição, uma vez que irá influenciar diretamente no preço em
razão da possibilidade de ganho em escala.
Importante destacar que a caracterização vaga e deficiente do
objeto atinge não somente os licitantes, mais também potenciais
interessados, ferindo, consequentemente, o princípio da igualdade
expresso no caput do artigo 3º da Lei 8.666/93.
Do exame da Carta Convite 03/2010, fls. 260/266, não se verificou
qualquer anexo que listasse todos os equipamentos de informática
que seriam objeto da manutenção, não se podendo precisar em
quais modelos de equipamentos os serviços seriam prestados bem
como qual seria o quantitativo de computadores e impressoras.
Relativamente à alegação de que todas as empresas convidadas a
participar do Convite realizaram visita técnica, conhecendo, assim,
toda a estrutura de informática da Câmara Municipal, entende-se
que tal fato não afasta presente irregularidade, uma vez que a
licitação não é voltada apenas para os licitantes convidados, mas
para todos os potenciais interessados em participar. Assim, ao se
descrever o objeto licitado, a Administração o deve fazer de tal
maneira que todos os interessados tenham total clareza a respeito
dos serviços que serão prestados, bem como do seu quantitativo.
A respeito da falta de previsão dos custos da contratação, o TCE/SP
entendeu que:
“Incontroverso inexistir previsão quantitativa dos serviços que serão
executados até o término do contrato. Da mesma forma, não há
descrição quanto ao regime de execução (quais propagandas e
quantas vezes serão veiculadas). E o preço avençado “foi estimativo
e generalizado, não definido por setor e por tipo de serviço
contratado”, assim indicado pela Auditoria e não desconstituído
pela Prefeitura Municipal de Ourinhos em suas informações. O
objeto demasiadamente amplo e ausência de previsão quantitativa
dos serviços que serão executados, e quando o serão, somados ao
preço estimativo e generalizado contrariam preceptivos da Lei de
Licitações e Contratos, fundadamente os artigos 7º, I, II e § 2º;
40, § 2º, I, II e IV, e 55, I a III”. (TCE/SP, TC-001901.004.06, Rel.
Cláudio Ferraz de Alvarenga, j. em 17.03.2009.)
O TCU, no Acórdão 497/2004, de relatoria do Ministro Ubiratan
Aguiar, determinou a anulação de procedimento licitatório cujo
edital não continha a descrição suficiente do objeto da licitação sem
a indicação de qualidades e quantidades, não havendo os elementos
necessários para a apresentação de preço e um controle efetivo da
execução do contrato, o que impossibilita a cotação de preços pelos
licitantes.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.1.1.10 Ausência de parecer jurídico prévio.
Infringência: Parágrafo Único do art. 38, Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho – Presidente da Câmara (Autorizar e homologar
a licitação com objeto impreciso).
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.9 da ITI
1084/2011.
“Analisando os autos, verificou-se não existir parecer jurídico prévio
da análise do convite e da minuta do contrato conforme determina
a Lei, não obstante às fls. 02-v dos autos nº 016/2010, registrarse a existência do opinamento jurídico em separado. Às folhas 77
do processo epigrafado existe Parecer da Procuradoria, a posteriori,
analisando todo o procedimento licitatório para a homologação. Nas
folhas de nº 1 a 4, que antecederam o Edital, não consta nenhum
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parecer jurídico.”
Da Defesa
O Defendente afirma que o 1º Parecer Jurídico foi elaborado e consta
às fls. 19 do processo administrativo. E que às fls. 77 consta o 2º
Parecer Jurídico aprovando o procedimento licitatório.
Da Análise
Após se analisar a documentação juntada pelo defendente às fls.
545, constata-se que houve a elaboração do Parecer da Procuradoria
informa que todo o procedimento estava “em ordem”.
Desta forma, considerando que houve obediência ao comando
estabelecido no parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/93, opinase pelo afastamento da irregularidade.
(...) (item 3.1.1.11 já analisado anteriormente em razão de ser
objeto de discordância)
3.1.1.12 Justificativa de preço inconsistente
Infringência: Parágrafo Único do art. 26 da Lei 8666/93.
Processo: Nº 307/2010 (Doc. 08)
Declaração de exclusividade: Câmara Brasileira do Livro, de
09/03/2010.
Ratificação: publ. No DOES de 06/06/2010.
Nota de Empenho nº 185/2010, de 07/07/2010.
Ordem de Fornecimento de 26/07/2010.
Credor: Editora Cidadania Ltda.
Valor: R$ 75.000,00
Objeto: Aquisição de 10.000 (dez mil) exemplares da revista Câmara
na Escola para distribuição nas escolas de ensino fundamental, bem
como nas sessões planárias da Câmara Municipal.
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho – Presidente da Câmara (Autorizar a contratação
sem a devida justificativa do preço).
Comissão Permanente de Licitação – CPL (Não apresentar justificativa
de preço com base consistente).
Walace Luiz Tureta – Presidente;
Devany do Carmo Rossi – Secretária;
Therezinha Carrareto Félix – Membro.
Da Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1.11 da
ITI 1084/2011.
Analisando o Processo 307/2010, verificamos que a Comissão
Permanente de Licitação, na justificativa do preço, dando
cumprimento ao que determina o Parágrafo único do art. 26 da LCC,
assim se expressa:
“O preço proposto por unidade R$ 9,00 (nove reais), se mostra
compatível com a qualidade do material apresentado e em especial
pela ilustração contida na mesma, que por si só, expõe uma linguagem
moderna, didática e plenamente compreensível pelo público alvo a
ser atingido: o universo escolar do ensino fundamental.”
Como se vê, não é feito um comparativo com preços praticados no
mercado quanto ao material aplicado e industrialização gráfica, nem
se menciona o valor referente aos direitos autorais. É necessário
que se instrua os autos, no que concerne à justificativa de preço de
modo a demonstrar inequivocamente que os valores cobrados estão
de acordo com os praticados no mercado.
No mesmo sentido o Acórdão 690/2005 da Segunda Câmara, do
TCU:
“Instrua os processos de contratação direta segundo os
procedimentos estabelecidos no artigo 26, parágrafo único, da Lei
8.666/1993, de modo que sejam devidamente formalizados os
elementos requeridos pelos incisos I a III desse dispositivo por meio
de expedientes específicos e devidamente destacados no processo,
caracterizando a motivação do administrador para a prática dos
atos e juntando-se justificativa de preços que demonstre, item
a item, a adequação dos preços àqueles praticados no mercado
local, assim como parecer jurídico conclusivo que opine inclusive
sobre a adequação dos preços unitários propostos pela entidade
selecionada.”
Da Defesa
Os Defendentes alegam que o Processo 307/2010 trata da aquisição
de produtos por inexigibilidade de licitação, conforme previsto no
inciso I do artigo 25 da Lei 8.666/93.
Afirma que o acórdão 690/2005 do TCU em que a equipe de auditoria
se sustenta para exigir que existisse no processo um comparativo
com os preços praticados no mercado é genérico e apenas instrutivo,
uma vez que o mesmo trata ao mesmo tempo das dispensas e
inexigibilidade.
Alegam que existe uma ressalva indireta no referido acórdão ao
afirmar que a adequação dos preços deve ser com aqueles praticados
no mercado local. Assim, segundo os defendentes, eximiu-se quem
adquire produtos no mercado local de realizar a demonstração de
adequação de preços, que é o caso da empresa contratada, Editora
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Cidadania Ltda.
Afirmam que conforme a Declaração da Câmara Brasileira do Livro,
os produtos da Editora Cidadania Ltda. são exclusivos.
Asseveram, ainda que o artigo 26 da Lei 8.666/93 em nenhum
momento estabelece o comparativo de preços, apenas estabelece
a justificativa de preços, quando couber. Aduz que como o produto
é exclusivo, sem similar no mercado, não é possível efetuar
comparativo de preços.
Da Análise
A presente irregularidade refere-se à ausência de justificativa do
preço.
A Câmara Municipal de Linhares adquiriu por meio de inexigibilidade
de licitação, fundamentada no inciso I do artigo 25 da Lei 8.666/93,
10.000 exemplares do livro “Programa Câmara na Escola – A
Importância do Poder Legislativo”, para distribuição nas escolas
públicas municipais, imprensa regional, Câmara de Vereadores e
Secretarias da Prefeitura.
A equipe de auditoria questiona o fato de não ter sido feito um
comparativo com preços praticados no mercado quanto ao material
aplicado e industrialização gráfica, nem se menciona o valor
referente aos direitos autorais.
O artigo 26 da Lei 8.666/93 dispõe que:
Art. 26 As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único - O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I- caracterização da situação emergencial ou calamitosa que
justifique a dispensa, quando for o caso;
II- razão da escolha do fornecedor ou executante;
III- justificativa do preço.
IV- documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os
bens serão alocados.
Ao se analisar a documentação constante dos autos às fls. 287/289
verifica-se que foi apresentada a seguinte justificativa:
Ao se analisar o conteúdo da matéria/livro: Programa Câmara na
Escola devidamente registrado na Fundação Biblioteca Nacional /
IBSN – 978/85/63390-01-1 percebe-se que o mesmo apresenta
seu conceito perfeitamente adequado à importância de transmitir
o conhecimento das funções dos poderes públicos, em especial as
funções exercidas pelo vereador em seu desempenho legislativo à
sociedade em geral.
Ressalta-se que a comunidade escolar torna-se elemento estratégico
e substancial como foco inicial dos trabalhos, uma vez que este
público alvo transforma a sociedade no futuro, bem como leva a
mensagem a essência familiar. Sendo assim, será possível trabalhar
em dois momentos: o presente e o futuro.
Em anexo, está colocada a Reportagem do Jornal A Gazeta do dia 04
de abril de 2010. O conceito da matéria que contempla as páginas
24 e 25 é embasado por uma pesquisa realizada pelo Instituto
FUTURA. O título principal: “Nas Câmaras, Um trabalho que Ninguém
Conhece” já é um resumo da essência que embasa todo o material.
O desconhecimento aliado ao desinteresse da população nas
atividades legislativas é praticamente o mesmo em todo o Espírito
Santo, pois em todas as cidades pesquisadas a maioria dos
entrevistados desconhece algum projeto aprovado pela Câmara de
seu município, bem como não percebe o trabalho do representante
parlamentar em ação efetiva.
No caso específico de Linhares a pesquisa registrou que 78,1% não
se lembra de algum projeto aprovado pela Câmara de Vereadores
em 2009. Um índice extremo que é praticamente acompanhado por
todas as outras Câmaras pesquisadas no Estado do Espírito Santo.
Com a distribuição do “Programa Câmara na escola – a importância
do Poder Legislativo” é proposta que este número percentual seja
reduzido em futuras pesquisas e que por meio da comunidade
escolar a mensagem central seja conduzida aos familiares.
O preço proposto por unidade R$ 9,00 (nove reais) se mostra
compatível com a qualidade do material apresentado e em especial
pela ilustração contida na mesma, que por si só, expõe uma linguagem
moderna, didática e plenamente compreensível pelo público alvo a
ser atingido: o universo escolar do ensino fundamental. Além do
mais, pela proposta apresentada, ocorrendo uma aquisição superior
a 5.000 (cinco mil) unidades, este tem desconto de 16,67%, sendo
estabelecido então um preço unitário de R$ 7,50 (sete reais e
cinquenta centavos).
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De acordo com os dados estatísticos do censo escolar 2009, o
município de Linhares possui 9.397 alunos no ensino fundamental,
somente na rede municipal, justificando-se, portanto, uma aquisição
de 10.000 (dez mil) unidades que contemplaria todo o universo
escolar fundamental além de promover uma reserva técnica de 603
exemplares que será utilizado para distribuição a outros segmentos
da sociedade.
São estas as justificativas de aquisição do produto, uma vez
que conforme documentação apresentada emitida pela Câmara
Brasileira do Livro a Editora Cidadania detém a exclusividade na
produção do referido material, inviabilizando assim uma competição,
consubstanciada no caput do art. 25 da Lei 8.666/93 e o preço ser
compatível com o material apresentado.”
Conforme se constata, não se demonstrou que o preço é condizente
com o praticado no mercado. Apenas afirmou que o preço de R$ 9,00
se mostra compatível com a qualidade do material apresentado.
Contudo é necessário se evidenciar quais os parâmetros utilizados
para se concluir que “o preço de R$ 9,00 se mostra compatível com
a qualidade do material apresentado”
Importante frisar que Administração deve buscar sempre a
economicidade da aquisição na escolha de um fornecedor.
Mesmo em situações em que não há como realizar 3 orçamentos
na pesquisa de mercado, como é o caso do artigo 25, inciso I da
Lei de Licitações, que trata do fornecedor exclusivo, ainda assim,
permanece a necessidade de motivar o preço contratado.
Diante de uma situação como a do fornecedor exclusivo, a
Administração deve buscar soluções alternativas para obter a
comprovação de que o preço está em conformidade com os praticados
pelo mercado, como por exemplo, juntar ao processo a tabela de
preços praticada pelo fornecedor no intuito de demonstrar que
tais preços são os usualmente praticados por ele nas contratações
semelhantes; levar ao processo as publicações no Diário Oficial das
contratações já realizadas por esse mesmo fornecedor com outros
entes da Administração Pública; anexar aos autos do processo
administrativo as notas fiscais que demonstram outras contratações
realizadas pelo fornecedor e que guardam certa similitude com
aquela em questão.
Nesse sentido:
A inexigibilidade de licitação em razão de fornecedor exclusivo
não exime a Administração Pública do dever de justificar o preço
contratado
Em sede de tomada de contas especial, restaram configuradas
possíveis irregularidades no âmbito da Secretaria de Educação e
Cultura do Estado do Tocantins (Seduc/TO), no exercício de 2003,
notadamente no que se refere à aquisição de material didático –
com recursos federais oriundos do Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA)
– por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, inc. I, da Lei
8.666/1993 (fornecedor exclusivo). O relator, a despeito de entender
não haver irregularidade na aquisição de livros por inexigibilidade de
licitação com base no fundamento legal utilizado, ressaltou que “tal
condição não é suficiente para dispensar o gestor da justificativa para
os preços contratados”, em face do que determina o art. 26, inciso
III, do mesmo diploma legal. Para ele, “apesar de os fornecedores de
material didático terem sido contratados em função de exclusividade
relativa, nada impedia a Seduc/TO de efetuar pesquisa de preços
em outras praças, ou até mesmo em outros órgãos públicos, já que
os livros adquiridos no âmbito do mencionado programa educacional
têm distribuição em todo o território nacional. E, nesse sentido, cai
por terra a argumentação apresentada pelos defendentes de que a
mera exclusividade do fornecedor constituiria obstáculo à realização
de tal pesquisa”. Desse modo, o relator propôs a irregularidade das
contas dos gestores envolvidos, bem como a aplicação de multa, o
que contou com a anuência do Colegiado. Acórdão n.º 6803/20102ª Câmara, TC-020.500/2006-4, rel. Min. André Luís de Carvalho,
16.11.2010.
Ante ao exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.”
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando em parte o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1 Pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1 Homologação de certame sem justificativa para não repetição
Base legal: artigo 22, §§3º e 7º da Lei 8666/93
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Homologar o
procedimento licitatório mesmo não havendo no mínimo a
apresentação de três propostas válidas)
Comissão Permanente de Licitação – CPL (Dar andamento ao
procedimento licitatório mesmo não havendo no mínimo a
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apresentação de três propostas válidas).
Walace Luiz Tureta – Presidente;
Devany do Carmo Rossi – Secretária;
Therezinha Carrareto Félix – Membro.
3.1.2 Ausência de representante da administração especialmente
designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.
Base legal: art. 67 da lei nº 8.666/93
Responsável:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Não designar
representante da administração para acompanhar e fiscalizar a
execução contratual)
3.1.3 Inexistência de registro nos autos dos preços paradigmas para
o certame
Base legal: artigo 43, inciso IV, da Lei 8666/93
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Homologar o certame
licitatório sem que se aferisse o preço de mercado)
Comissão Permanente de Licitação – CPL (Não aferir o preço de
mercado dos objetos dos Convites nºs 01 e 02/2010 e da Tomada
de Preços nº 01/2010).
Walace Luiz Tureta – Presidente;
Devany do Carmo Rossi – Secretária;
Therezinha Carrareto Félix – Membro.
Eduardo Guimarães- Pregoeiro (Não aferir o preço de mercado do
objeto do Pregão nº 01/2010)
3.1.4 Contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis
as competências dos servidores públicos.
Base legal: artigo 37, inc. II da Constituição Federal.
Responsável:
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara
3.1.5 Contabilização Indevida
Base legal: art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c com
o Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002.
Responsáveis:
Arlete de Fátima Nico – Superintendente Financeiro e Contábil (Não
classificar corretamente a despesa como substituição de mão-deobra)
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Homologar o
procedimento licitatório)
3.1.6 Cobrança pela aquisição de Edital sem relação com o custo
efetivo da reprodução gráfica.
Base legal: artigo 5º, inciso III, da lei nº 10.520/2002 e artigo 32,
§5º, da lei nº 8.666/93.
Responsáveis:
Eduardo Guimarães- Pregoeiro (Dar prosseguimento ao certame
licitatório sem observar que o edital possuía cláusula que infringia
ao previsto nas leis 8.666/93 e 10.520/2002)
Eldo Valneide Vichi - Procurador Jurídico (Emitir parecer jurídico pela
regularidade da minuta do edital quando o mesmo possuía cláusula
que infringia ao previsto nas leis 8.666/93 e 10.520/2002);
Ivan Salvador Filho - Presidente da Câmara (Homologar a licitação e
ordenar os respectivos pagamentos das despesas sem observar que
o edital possuía cláusula que infringia ao previsto nas leis 8.666/93
e 10.520/2002)
3.1.7 Definição imprecisa do objeto a ser licitado
Base legal: art. 3º c/c Inciso I do art. 55, Lei 8.666/93.
Responsável:
Ivan Salvador Filho – Presidente da Câmara (Autorizar e homologar
a licitação com objeto inconsistente).
3.1.8 Liquidação irregular resultando em pagamento indevido
Base Legal: Art. 62 c/c art. 63 da Lei 4320/64.
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho – Presidente da Câmara (Ordenar o pagamento
sem a competente liquidação).
Assimídia Informática Ltda – Empresa beneficiada (Receber recursos
públicos municipais sem a comprovação efetiva da realização dos
serviços).
3.1.9 Justificativa de preço inconsistente
Base legal: Parágrafo Único do art. 26 da Lei 8666/93.
Responsáveis:
Ivan Salvador Filho – Presidente da Câmara (Autorizar a contratação
sem a devida justificativa do preço).
Comissão Permanente de Licitação – CPL (Não apresentar justificativa
de preço com base consistente).
Walace Luiz Tureta – Presidente;
Devany do Carmo Rossi – Secretária;
Therezinha Carrareto Félix – Membro.
3.2 Por julgar regulares as contas do Sr. Gerson Luiz Suave,
Presidente da Câmara Municipal de Linhares, no exercício de 2010,
com amparo no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
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e julgar regulares as contas do Sr. Pedro Henrique Barbosa Stein –
responsável pelo setor de almoxarifado no exercício de 2010;
3.3 Por julgar irregulares as contas do Sr. Ivan Salvador Filho,
Presidente da Câmara, Municipal de Linhares, no exercício 2010,
tendo em vista o cometimento de graves infrações à norma legal ou
regulamentar, presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, na forma das alíneas “d” e “e” do
inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-o
ao ressarcimento do valor correspondente a 31.416,10 VRTE
(trinta e um mil quatrocentos e dezesseis VRTE e dez centésimos)
solidariamente à empresa contratada Assismídia Informática Ltda; e
à multa no valor correspondente a 3000 (três mil) VRTE, na forma
dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
3.4 Por julgar irregulares as contas dos senhores Walace Luiz Tureta
– Presidente da CPL, Devany do Carmo Rossi – Secretária da CPL
e Therezinha Carrareto Félix, Membro da CPL, no exercício 2010,
tendo em vista o cometimento de graves infrações à norma legal
ou regulamentar, presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.3 e 3.1.9, na
forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, condenando-os à multa no valor correspondente a 1000
(mil) VRTE para cada um, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da
Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época
dos fatos);
3.5 Por julgar irregulares as contas do Sr. Eduardo Guimarães,
Pregoeiro Oficial, no exercício 2010, tendo em vista o cometimento
de graves infrações à norma legal ou regulamentar, presentificadas
nos itens 3.1.4 e 3.1.6, na forma da alínea “d” do inciso III do artigo
84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-o à multa no valor
correspondente a 500 (quinhentos) VRTE, na forma dos artigos 62
e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação
aplicável à época dos fatos);
3.6 Por julgar irregulares as contas da Sra. Arlete de Fátima Nico –
Superintendente Financeiro e Contábil, no exercício 2010, tendo em
vista o cometimento de grave infração à norma legal ou regulamentar,
presentificada no item 3.1.5, na forma da alínea “d” do inciso III do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-a a multa
no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE, na forma dos
artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93
(legislação aplicável à época dos fatos);
3.7 Por julgar irregulares as contas do Sr. Eldo Valneide Vichi –
Procurador Jurídico, no exercício 2010, tendo em vista o cometimento
de grave infração à norma legal ou regulamentar, presentificada
no item 3.1.6, na forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, condenando-o a multa no valor
correspondente a 500 (quinhentos) VRTE na forma dos artigos 62
e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação
aplicável à época dos fatos);
3.8 Por julgar irregulares as contas da empresa contratada Assismídia
Informática Ltda., tendo em vista o cometimento de grave infração à
norma legal ou regulamentar, presentificada no item 3.1.8, na forma
da alínea “d” e “e” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, condenando-a ao ressarcimento do valor correspondente
a 31.416,10 VRTE (trinta e um mil quatrocentos e dezesseis VRTE
e dez centésimos) solidariamente ao Sr. Ivan Salvador Filho,
Presidente da Câmara Municipal de Linhares, no exercício de 2010;
e à multa no valor correspondente a 1000 (mil) VRTE, na forma dos
artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93
(legislação aplicável à época dos fatos);
3.9 Por recomendar ao atual Presidente da Câmara Municipal de
Linhares que passe a designar, formalmente, representante da
Administração para os contratos em vigência, em conformidade com
o disposto no artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8666/93.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2010,
apresenta da a esta Corte de Contas tempestivamente pelos
responsáveis.
Fora realizada pela 5° CT o Relatório Técnico Contábil RTC 176/2011,
que verificou a irregularidade quanto ao pagamento de subsídio ao
Presidente da Câmara acima do limite constitucional. Posteriormente
fora confeccionada pela mesma área técnica a Instrução Técnica
Inicial ITI 674/2011, sugerindo a citação do responsável, Senhor
Ivan Salvador Filho – Presidente da Câmara Municipal.
Através da Decisão Preliminar TC 067/2012 o Relator, acatando a
sugestão da ITI 674/2011, citou o responsável para apresentar os
documentos no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável
apresentou os documentos de forma tempestiva.
Ato contínuo, a 5° CT manifestou-se através da Instrução Técnica
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Conclusiva ICC 152/2012, que concluiu pela REGULARIDADE DAS
CONTAS.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 377/2013, confeccionada pelo
NEC manifestou-se da seguinte forma:
4.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 79, inciso III,
da Res. TC 182/02, concluímos opinando pela:
4.2.1 Regularidade das contas do senhor Gerson Luiz Suave,
Presidente da Câmara, frente da Câmara Municipal de Linhares, no
período de 03/08/10 a 03/10/10, na forma do inciso I do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012.
4.2.2 Irregularidade das contas do senhor Ivan Salvador Filho,
Presidente da Câmara, frente da Câmara Municipal de Linhares, no
exercício 2010, tendo em vista o cometimento de graves infrações
à norma legal ou regulamentar, presentificadas nos itens 3.1.1.1,
3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.1.9 e 3.1.1.12 desta
Instrução Técnica Conclusiva, na forma da alínea “d” do inciso III do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012.
4.2.3 Irregularidade dos atos praticados pelos senhores Walace Luiz
Tureta – Presidente da CPL, Devany do Carmo Rossi – Secretária
da CPL e Therezinha Carrareto Félix, Membro da CPL, no exercício
2010, tendo em vista o cometimento de graves infrações à norma
legal ou regulamentar, presentificadas nos itens 3.1.1.1, 3.1.1.4 e
3.1.1.12 desta Instrução Técnica Conclusiva, na forma da alínea “d”
do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012.
4.2.4 Irregularidade dos atos praticados pelo senhor Eduardo
Guimarães, Pregoeiro Oficial, no exercício 2010, tendo em vista o
cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.1.4 e 3.1.1.7 desta Instrução Técnica
Conclusiva, na forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012.
4.2.5 Irregularidade dos atos praticados pela senhora Arlete de
Fátima Nico – Superintendente Financeiro e Contábil, no exercício
2010, tendo em vista o cometimento de grave infração à norma legal
ou regulamentar, presentificada no item 3.1.1.6 desta Instrução
Técnica Conclusiva, na forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012.
4.2.6 Irregularidade dos atos praticados pelo senhor Eldo Valneide
Vichi - Procurador Jurídico, no exercício 2010, tendo em vista o
cometimento de grave infração à norma legal ou regulamentar,
presentificada no item 3.1.1.7 desta Instrução Técnica Conclusiva,
na forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012.
4.3 Sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas, na forma do
art 1º, inciso XXXVI, da LC 621/2012, que recomende ao atual
Presidente da Câmara Municipal de Linhares que passe a designar,
formalmente, representante da Administração para os contratos em
vigência, em conformidade com o disposto no artigo 67 e parágrafos
da Lei nº 8.666/93.
4.4 Sugere-se, também, a aplicação de sanção pecuniária individual
aos responsáveis, a ser dosada em conformidade com o disposto no
art. 96 da Lei Complementar 32/93.
O Ministério Público de Contas, na lavra do Douto Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se de acordo com a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 377/2013.
O Eminente Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, proferiu voto nos autos, na sessão do dia 15/07/2014,
acompanhando o entendimento da área técnica, manteve as
irregularidades apontadas na ITC 377/2013, condenado ainda a
empresa Assismídia Informática Ltda e o Senhor Ivan Salvador Filho
ao RESSARCIMENTO, nos seguintes termos:
3.2 Por julgar regulares as contas do Sr. Gerson Luiz Suave,
Presidente da Câmara Municipal de Linhares, no exercício de 2010,
com amparo no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar 621/2012;
e julgar regulares as contas do Sr. Pedro Henrique Barbosa Stein –
responsável pelo setor de almoxarifado no exercício de 2010;
3.3 Por julgar irregulares as contas do Sr. Ivan Salvador Filho,
Presidente da Câmara, Municipal de Linhares, no exercício 2010,
tendo em vista o cometimento de graves infrações à norma legal ou
regulamentar, presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, na forma das alíneas “d” e “e” do
inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-o
ao ressarcimento do valor correspondente a 31.416,10 VRTE
(trinta e um mil quatrocentos e dezesseis VRTE e dez centésimos)
solidariamente à empresa contratada Assismídia Informática Ltda; e
à multa no valor correspondente a 3000 (três mil) VRTE, na forma
dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
3.4 Por julgar irregulares as contas dos senhores Walace Luiz Tureta
– Presidente da CPL, Devany do Carmo Rossi – Secretária da CPL
e Therezinha Carrareto Félix, Membro da CPL, no exercício 2010,
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tendo em vista o cometimento de graves infrações à norma legal
ou regulamentar, presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.3 e 3.1.9, na
forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, condenando-os à multa no valor correspondente a 1000
(mil) VRTE para cada um, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da
Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época
dos fatos);
3.5 Por julgar irregulares as contas do Sr. Eduardo Guimarães,
Pregoeiro Oficial, no exercício 2010, tendo em vista o cometimento
de graves infrações à norma legal ou regulamentar, presentificadas
nos itens 3.1.4 e 3.1.6, na forma da alínea “d” do inciso III do artigo
84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-o à multa no valor
correspondente a 500 (quinhentos) VRTE, na forma dos artigos 62
e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação
aplicável à época dos fatos);
3.6 Por julgar irregulares as contas da Sra. Arlete de Fátima Nico –
Superintendente Financeiro e Contábil, no exercício 2010, tendo em
vista o cometimento de grave infração à norma legal ou regulamentar,
presentificada no item 3.1.5, na forma da alínea “d” do inciso III do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-a a multa
no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE, na forma dos
artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93
(legislação aplicável à época dos fatos);
3.7 Por julgar irregulares as contas do Sr. Eldo Valneide Vichi –
Procurador Jurídico, no exercício 2010, tendo em vista o cometimento
de grave infração à norma legal ou regulamentar, presentificada
no item 3.1.6, na forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, condenando-o a multa no valor
correspondente a 500 (quinhentos) VRTE na forma dos artigos 62
e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 (legislação
aplicável à época dos fatos);
3.8 Por julgar irregulares as contas da empresa contratada Assismídia
Informática Ltda., tendo em vista o cometimento de grave infração à
norma legal ou regulamentar, presentificada no item 3.1.8, na forma
da alínea “d” e “e” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, condenando-a ao ressarcimento do valor correspondente
a 31.416,10 VRTE (trinta e um mil quatrocentos e dezesseis VRTE
e dez centésimos) solidariamente ao Sr. Ivan Salvador Filho,
Presidente da Câmara Municipal de Linhares, no exercício de 2010;
e à multa no valor correspondente a 1000 (mil) VRTE, na forma dos
artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93
(legislação aplicável à época dos fatos);
3.9 Por recomendar ao atual Presidente da Câmara Municipal de
Linhares que passe a designar, formalmente, representante da
Administração para os contratos em vigência, em conformidade com
o disposto no artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8666/93.
É o relatório.
VOTO VISTAS
Primeiramente, peço vênia ao Eminente Conselheiro Relator
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, para divergir em partes de seu
voto, pelos motivos que passo a expor:
VOTO pela regularidade da conduta do Senhor Eldo Vaneldi Vichi dos
autos, pois o mesmo atuou como Procurador Jurídico, exercendo
sua profissão de advogado, requisito esse exigido para e investidura
no cargo, caracterizando a atividade como privativa de advogado
e portanto assegurada a possibilidade de agir com liberdade no
legítimo exercício da profissão conforme preceitua o art. 133 da
Carta Magna e o § 3° do art. 2° da Lei 8906/1994. No processo
em epígrafe o advogado emitiu parecer pela regularidade da minuta
do edital, onde entendeu ser correto o valor da cobrança para
habilitação, a área técnica entendeu que este posicionamento não
está de acordo com o § 5° do art. 32 da Lei 8666/93.
Tal matéria fora tratada pelo Supremo Tribunal Federal, no Mandado
de Segurança MS n° 24,073-3, onde o Excelentíssimo Ministro
Relator Carlos Velloso manifestou-se da seguinte forma:
O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da
administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que
a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica,
que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do
ato administrativo, que se constitui na execução ex officio da lei.
Hely Lopes Meirelles cuidou do tema e lecionou:
“ Pareceres – Pareceres administrativo são manifestações de órgãos
técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. O parecer
tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração
ou os particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se
aprovado por ato subsequente. Já então, o que subsiste como ato
administrativo, não é o parecer, mas sim o ato de sua aprovação,
que poderá revestir a modalidade normativa, ordinária, negocial ou
punitiva.” (Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”,
26°. Ed., Malheiros Ed., pág. 185).
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Celso Antônio Bandeira de Mello não obstante classificar os
pareceres como atos administrativos de administração consultiva,
deixa expresso, entretanto, que visam eles “a informar, elucidar,
sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos
de administração ativa” (Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso
de Direito Administrativo”, Malheiros Ed., 13°. Ed., 2001, pág. 377).
É dizer, o parecer não se constitui no ato decisório, na decisão
administrativa, dado que ele nada mais faz senão “informar, elucidar,
sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos
de administração ativa.”
Posta assim a questão, é forçoso concluir que o autor do parecer, que
emitiu opinião não vinculante, opinião a qual não está o administrador
vinculado, não pode ser responsabilizado solidariamente com
o administrador, ressalvado, entretanto, o parecer emitido com
evidente má-fé, oferecido, por exemplo, perante administrador
inapto.
Este é o primeiro fundamento que me leva a deferir a segurança.
Fundamento de maior relevância, entretanto, conducente à
concessão do writ, é este: o advogado, segundo a Constituição
Federa, “é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites
da lei.”
Na linha dessa disposição constitucional, dispõe o Estatuto do
Advogado, Lei 8.906, de 1994, art. 2°, § 3°:
“Art. 2°. O advogado é indispensável à administração da justiça.
§ 3°. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus
atos e manifestações, nos limites desta lei”.
O art. 7° proclama os direitos dos advogados, inciso I a XX,
prerrogativas e direitos assegurados ao advogado-empregado.
Certo é, bem esclarece a inicial, “que a garantia constitucional de
intangibilidade profissional do advogado não se reveste de caráter
absoluto. Os advogados – como, de regra, quaisquer profissionais –
serão civilmente responsáveis pelos danos causados a seus clientes
ou a terceiros, desde que decorrentes de ato (ou omissão) praticado
com dolo ou culpa, nos termos gerais do art. 159 do Código Civil e,
em especial, consonante o disposto no art. 32 da Lei 8.906/94, cuja
dicção é a seguinte: “Art. 32. O advogado é responsável pelos atos
que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.” Todavia,
acrescenta a inicial, com propriedade, que, “de toda forma, não é
qualquer ato que enseja a responsabilização do advogado. É preciso
tratar-se de erro grave, inescusável, indicando que o profissional
agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Divergência
doutrinária ou discordância de interpretação, por evidente, não se
enquadram nessa hipótese.”
Ora, o direito não é uma ciência exata. São comuns as interpretações
divergentes de um certo texto de lei, o que acontece, invariavelmente,
nos Tribunais. Por isso, para que se torne lícita a responsabilização
do advogado que emitiu parecer sobre determinada questão de
direito é necessário demonstrar que laborou o inescusável.
Restando claro que, o advogado somente poderá ser responsabilizado
quando for comprovadamente configurada em sua conduta
profissional a presença de dolo ou culpa, devendo somente ser
responsabilizado pelos danos causados se forem decorrentes de erro
grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa.
O que não restou configurado nos autos, devendo portanto ser
considerada regular a sua conduta e a extinção do processo com
resolução de mérito, para o Senhor Eldo Vaneldi Vichi, com base nos
art. 161 c/c com art. 329 § 2° do Regimento Interno. Ressalto ainda
que, o mesmo não deveria ter integrado os autos, em face do mérito
das irregularidades apontadas.
Não é adequado impor ao parecerista jurídico conduta típica do
controle interno
A segunda e última divergência que trago ao voto do relator, é com
relação ao ressarcimento por ele imputado.
VOTO pelo afastamento do RESSARCIMENTO para a empresa
Assismídia Informática e para o Senhor Ivan Salvador Filho, pois
não fora quantificado pela área técnica o valor devido, sequer fora
cogitado a hipótese de ressarcimento.
Tal assunto fora debatido pelos Eminentes Conselheiros em
sessão Plenária em face do Processo TC 5743/2008, chegando ao
entendimento de que para que haja o RESSARCIMENTO o valor
deve ser correto, não podendo ser estimado. Proferi voto nos
autos supracitado, afastando o ressarcimento e acompanhando o
posicionamento pacificado do STF, no sentido de que o ressarcimento
terá que ser exato e devidamente comprovado, o que não ocorreu
no presente processo.
O Eminente Conselheiro Relator entendeu ser cabível o
ressarcimento, em face do Senhor Ivan Salvador Filho e da empresa
Assismídia Informática Ltda. no valor de 31.416,10 VRTE (trinta e
um mil quatrocentos e dezesseis VRTE e dez centésimos) de forma
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solidaria entre os mesmos, esse valor corresponde a irregularidade
3.1.8 do voto: liquidação irregular resultando em pagamento
indevido, devendo ser ressarcido o valor pago mensalmente a
empresa Assimídia Informática Ltda, no período de 26/02/2010 a
30/12/2010.
Ocorre que, manifestou-se a área técnica pelo AFASTAMENTO
da irregularidade, mesmo que não haja qualquer comprovante
da prestação do serviço na Prefeitura de Linhares, a empresa
apresentou comprovantes que atestavam detalhadamente o serviço
prestado, o que foi suficiente para que a área técnica afastasse a
irregularidade (fls. 275/278).
Ressalto ainda que, a área técnica não atribuiu qualquer
irregularidade a empresa Assimídia Informática Ltda., na conclusão
da ITC 377/2013.
Ressalto ainda, o posicionamento adotado pelo Eminente Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, neste mesmo sentido,
podendo ser observado no processo TC 2804/2005:
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.
Portanto, VOTO pelo afastamento e a extinção do processo com
resolução de mérito para o Senhor Eldo Vaneldi Vichi, considerando
regular a sua conduta. e afastamento do ressarcimento imputado a
empresa Assismídia Informática e ao Senhor Ivan Salvador Filho,
pelos motivos acima expostos e acompanho o Relator em relação ao
restante de seu voto.
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1499/2011,
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 quatorze, a unanimidade, nos termos do votovista do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, encampado pelo
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1.Julgar regulares as contas do Sr. Gerson Luiz Suave, Presidente da
Câmara Municipal de Linhares, no exercício de 2010, e do Sr. Pedro
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Henrique Barbosa Stein, responsável pelo setor de almoxarifado no
exercício de 2010;
2. Afastar a responsabilidade do Sr. Eldo Vaneldi Vichi, considerando
regular sua conduta, extinguindo o processo com resolução de
mérito;
3. Julgar irregulares as contas do Sr. Ivan Salvador Filho, Presidente
da Câmara Municipal de Linhares, no exercício 2010, imputandolhe multa valor correspondente a 3.000 (três mil) 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. Julgar irregulares as contas dos Srs. Walace Luiz Tureta, Devany
do Carmo Rossi e Therezinha Carrareto Félix, ordenadores de
despesas no exercício 2010, apenando-os com multa individual no
valor correspondente a 1.000 (mil) 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. Julgar irregulares as contas dos Srs. Eduardo Guimarães e Arlete
de Fátima Nico, ordenadores de despesas no exercício de 2010,
apenando-os com multa individual no valor correspondente a 500
(quinhentos) 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;
6. Considerar irregulares os atos praticados pela empresa contratada
Assismídia Informática Ltda., no exercício de 2010, apenando-a com
multa no valor correspondente a 1.000 (mil) 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;
7. Recomendar ao atual Presidente da Câmara Municipal de Linhares
que passe a designar, formalmente, representante da Administração
para os contratos em vigência, em conformidade com o disposto no
artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8666/93;
8. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
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, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a 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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
6) - ACÓRDÃO TC-379/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2474/2013 (APENSOS: TC-1994/2002, TC4656/2002, TC-1163/2003 E TC-2129/2003)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA
PALHA
ASSUNTO - RECURSO DE REVISÃO
RECORRENTE - JOEL FERREIRA
EMENTA: RECURSO DE REVISÃO - 1) ANULAR DECISÃO TC3178/2008 - 2) RECEBER RECURSO - 3) NÃO CONHECER INTEMPESTIVIDADE - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Cuidam os autos de expediente interposto pelo Sr. Joel Ferreira,
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na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel
da Palha durante o exercício de 2001, visando desconstituir o
Acórdão TC-015/2003 constante do processo TC nº 1994/2002 (fls.
171/174), que julga irregulares as contas do recorrente e o apena
com multa de 3.000 VRTE, bem como o condena ao ressarcimento
correspondente ao valor de 55.438,66 VRTE, tendo em vista o
pagamento a maior efetuado aos membros do Legislativo Municipal,
que, por terem seus subsídios fixados em data posterior às eleições
nas quais eleitos, deveriam receber de acordo com os parâmetros
estabelecidos na legislatura anterior.
Devidamente notificado, o recorrente interpôs o Recurso de
Reconsideração TC nº 1163/2003 em apenso, em cujos autos
foi proferido o Acórdão TC-1066/2004 (fls. 97/99), que negou
provimento ao recurso e manteve inalterado o Acórdão TC-015/2003.
Assim sendo, o interessado interpôs o presente expediente,
novamente objetivando tornar sem efeito a decisão proferida por
este Tribunal, tendo sido recebido, nos termos da Decisão TC3178/2008 (fls. 38/39), como “Pedido de Desconstituição do
Acórdão TC-015/2003”.
Os autos foram encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo,
foi proferida a Instrução Técnica em Recurso nº 89/2013, às fls.
174/182, que ao analisar as demais irregularidades, conforme
abordagem dos recorrentes, opinou pela impossibilidade de invocar
o principio da fungibilidade recursal para conhecer do presente
expediente recursal como Pedido de Revisão, nos termos da Lei
Orgânica e do Regimento interno desta Corte de Contas.
O Ministério Público Especial de Contas manifesta-se às fls. 186/187,
através do Procurador Luciano Vieira, pelo não conhecimento do
recurso.
É o relatório.
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Com relação aos pressupostos de admissibilidade do recurso o
Plenário desta Corte de Contas acompanhou o voto do Conselheiro
Enivaldo Euzébio dos Anjos que se posicionou pelo conhecimento
do pressente expediente recursal como “Pedido de Desconstituição
do Acórdão TC 015/2003” gerando a Decisão TC 3178/2008 (fls.
38/39).
Foram então encaminhados os autos para análise pela 8ª Controladoria
Técnica que se manifestou através da Instrução Técnica de Recurso
nº 64/2010 pelo não conhecimento do presente expediente recursal
em razão do Principio da unicidade recursal onde cada espécie
de ato decisório possui um único recurso cabível. Afirma ainda, a
área técnica que não há previsão legal ou regimental aplicável a
este Tribunal de Contas quanto ao “Pedido de Desconstituição de
Acórdão.”
Às fls. 172, após uma análise perfunctória dos autos, proferi
despacho para que a área técnica analisasse os presentes autos
como Pedido de Revisão.
A área técnica porem entendeu que a atual legislação trata de
Pedido Revisão como ação e não como espécie recursal não cabendo
o principio da fungibilidade por terem natureza diversa.
O Ministério Público de Cortas manifesta-se no mesmo sentido.
Analisando detidamente os autos, passo a expor meu entendimento.
O presente expediente recursal foi interposto em data de
24/04/2008, conforme se observa de fls. 01, portanto na vigência
da Lei Complementar nº 32/93. Assim, analisarei os pressupostos
recursais sob a égide da lei vigente à época.
Entendo que assiste razão à área técnica no sentido de não conhecer
do presente recurso como “Pedido de Desconstituição do Acórdão
TC 015/2003”, por não ser espécie recursal com previsão legal e
regimental.
Acerca da anulação dos atos administrativos entendo que assim que
a Administração reconheça que praticou um ato contrário ao direito
vigente, cumpre-lhe anulá-lo o quanto antes, para restabelecer a
legalidade administrativa, com base no seu poder de autotutela
sobre os próprios atos, de acordo com entendimento já consagrado
pelo Supremo Tribunal Federal por meio das Súmulas transcritas a
seguir:
Súmula 346: “A Administração Pública pode anular seus próprios
atos”.
Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não
se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial”.
Diante do exposto, entendo que a Decisão TC 3178/2008 que pugnou
por conhecer do presente recurso como “Pedido de Desconstituição
do Acórdão TC 015/2003” deva ser anulada, em razão de estar em
desconformidade com a lei vigente à época.
O presente expediente também não poderia ser recebido como
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Recurso de Reconsideração, pois já houve a interposição do recurso
de reconsideração pela parte.
Por fim resta analisar o recebimento do expediente como Recurso
de Revisão previsto na Lei 32/94. O art. 84 da Lei 32/94 trata dos
pressupostos de admissibilidade do Recurso de Revisão, vejamos:
Art. 84. O recurso de revisão terá efeito suspensivo e será interposto
uma só vez e por escrito pelo responsável, seus sucessores e pelo
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de
2 (dois) anos, contados na forma prevista nesta Lei Complementar
e fundar-se-á:
I – em erro de fato, resultante de atos, cálculos e documentos;
II – em evidente violação literal da lei;
III – em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha
fundamentado a decisão recorrida;
IV – na superveniência de novos documentos com eficácia sobre a
prova produzida;
V – na falta da citação do responsável, quando da decisão.
Analisando os autos constatei que o Acórdão 1066/2004 proferido
no Processo TC 1163/2003 que trata do Recurso de Reconsideração
interposto pelo ora recorrente foi relatado em 02/12/2004.
Analisando a questão da admissibilidade do recurso de revisão,
formo meu convencimento no sentido de conhecer do presente como
Recurso de Revisão, em razão da força normativa do princípio
da ampla defesa e a interpretação do Art. 84 da Lei 32/93,
vigente à época da interposição da presente espécie recursal.
Porém, analisando os autos constatei que o Acórdão 1066/2004
proferido no Processo TC 1163/2003 que trata do Recurso de
Reconsideração interposto pelo ora recorrente foi relatado em
02/12/2004.
Observei, ainda, às fls. 101 que a juntada da notificação do
responsável, Sr. Joel Ferreira deu-se em data de 15/12/2004. Notese que o presente recurso foi interposto em 24/4/2008, ou seja, fora
do prazo de 02 (dois) anos previsto para a espécie recursal. Assim,
o mesmo é INTEMPESTIVO.
À luz do exposto, obedecidos os trâmites de estilo, acompanhando,
na
íntegra,
o
entendimento
da
área
técnica,
VOTO,
PRELIMINARMENTE:
1 – Pela ANULAÇÃO da Decisão TC 3178/2008 que pugnou por
conhecer do presente recurso como “Pedido de Desconstituição do
Acórdão TC 015/2003”, em razão de não ter previsão legal.
2– Recebo o expediente recursal ora interposto como Recurso de
Revisão previsto no art. 84 da Lei Complementar nº 32/94;
3 - Pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso de Revisão interposto
pelo Sr. Joel Ferreira, pela INTEMPESTIVIDADE, diante da
interposição fora do prazo previsto para tal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2474/2008,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Anular a Decisão TC-3178/2008, que conheceu o presente
recurso como “Pedido de Desconstituição do Acórdão TC-015/2003”,
em razão da inexistência de previsão legal;
2. Receber o presente expediente recursal como Recurso de
Revisão, nos termos do artigo 84 da Lei Complementar nº 34/94;
3. Não conhecer do Recurso de Revisão, mantendo a decisão
atacada, em razão da intempestividade;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, 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.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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
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Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
7) - ACÓRDÃO TC-380/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-582/2011 (APENSO: TC-3163/2007)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO - RECURSO DE REVISÃO
RECORRENTE - SOLANGE SIQUEIRA LUBE
ADVOGADOS - FLÁVIO CHEIM JORGE (OAB/ES Nº 262-B),
MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB/ES Nº 7.029), CARLOS
EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB/ES Nº 10.107) E OUTROS
EMENTA: RECURSO DE REVISÃO - SUBSTITUIÇÃO DO
PREFEITO EM PERÍODO DE FÉRIAS - POSSIBILIDADE DE
O SUBSTITUTO RECEBER A REMUNERAÇÃO PREVISTA
PARA O PREFEITO - 1) CONHECER - DAR PROVIMENTO REFORMULAR ACÓRDÃO TC-620/2009 - 2) SANEAMENTO QUITAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Recurso de Revisão interposto pela Sra. Solange
Siqueira Lube, no qual se pleiteia a reforma do Acórdão TC
620/2009, que, irresignada com o julgamento dos atos de gestão
constante dos autos TC 3163/07, o qual fora considerado irregular
, aplicando-lhe multa correspondente a 500 VRTE e ressarcimento
ao erário municipal a importância de 1.108,28 VRTE referente ao
item 6 que tratou de pagamento de subsídio ao vice-prefeito em
valor superior ao estabelecido pela legislação municipal.
A Recorrente apresentou suas razões recursais às fls. 01/04
acompanhada de documental de fls. 05/09.
Manifestando-se regimentalmente a 8ª Controladoria Técnica,
através da ITR nº 79/2012 (fls.24/31), conclui que:
“CONCLUSÃO:
Ante o exposto, opina-se pelo conhecimento do Recurso de Revisão
e, no mérito pelo acolhimento das razões trazidas pela Ordenadora
de Despesas, afastando-se a condenação que lhe fora imposta por
meio do Acórdão TC 620/2009, mantendo-se, contudo a punição
pecuniária imputada, e que o recorrente não se defendeu das
demais irregularidades e a multa foi fixada no valor mínimo”.
O Ministério Público Especial de Contas, através de seu Procurador
Luciano Vieira analisando o presente recurso se manifesta às fls.
35/41, concluindo ao final:
“Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, seja-lhe dado TOTAL
PROVIMENTO para excluir o item 6, e a consectária imputação do
débito, do Acórdão TC 620/2009, mantendo-se os demais termos
do decisum”.
É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
De início observo ser tempestivo e estarem presentes os
pressupostos de admissibilidade do conhecimento do Recurso de
Revisão com fulcro no artigo 84, II e IV da LC 32/93 – vigente na
época de sua interposição.
A Recorrente se manifestou contrário ao Acórdão TC 620/2009
proferido nos autos do TC 3163/2007, tão somente quanto ao item
6 – Do pagamento de subsídio ao Vice-Prefeito em valor superior
ao estabelecido pela Legislação Municipal – evidente violação
literal de lei.
Aduz a Recorrente, em síntese que fora condenada ao ressarcimento
no valor equivalente a 1.108,28 VRTE em razão de que este
Tribunal de Contas entendeu irregular o pagamento de subsídio
feito ao Vice-Prefeito quando assumiu o cargo de Prefeito em razão
de substituição temporária da então Prefeita, ora Recorrente.
Reafirma que conforme previsão constante do artigo 51, inciso II
da Lei Orgânica Municipal de Viana, o Vice-Prefeito cumpriu com
sua função constitucional ao assumir o comando do Município no
período de gozo de férias da então Prefeita, nesse quadrante faz
jus ao recebimento do subsídio de Prefeito por exercício do cargo.
Com efeito de espancar qualquer dúvida ou divergência, a
Recorrente reafirma que o pagamento foi correto ressaltando
entendimento esposado pela maioria do Plenário nos autos do TC
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2348/2008 que tratou da mesma matéria referente ao exercício de
2007, onde o Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto, abrindo
divergência entendendo que naquele caso concreto não houve
infringência à Lei, mas sim uma aplicação extensiva vez que a
Lei Orgânica Municipal é omissa quando se refere à remuneração
devida ao vice-prefeito no exercício legal da titularidade do cargo
de prefeito.
De fato, analisando o caso que se apresenta penso que a
irregularidade não subsiste, pois aplicando-se por analogia, o
princípio da isonomia, a substituição de prefeito no período de
férias é uma substituição temporária e no momento em que o VicePrefeito for convocado para substituir o titular se investe no cargo
passando, a partir deste momento, a possuir todas as vantagens e
todos os encargos no exercício do cargo.
Nessa linha de intelecção, também comungo com o posicionamento
de que o vice-prefeito possui, no período de substituição, perceber
a remuneração prevista para o Prefeito.
Assim, tenho que razão assiste a Recorrente, motivo pelo qual
afasto a presente irregularidade.
III- CONCLUSÃO:
Diante do exposto, VOTO pelo PROVIMENTO do presente Recurso
de Revisão, reformulando o Acórdão TC 620/2009, para o fim de
retirar a irregularidade contida no item 6 do Acórdão objurgado,
permanecendo as demais irregularidades ali existentes.
VOTO ainda, pelo saneamento dos autos do processo TC3163/2007 (Relatório de Auditoria), e que seja expedida quitação
a responsável, já que a mesma efetuou o pagamento da multa no
valor correspondente a 500 VRTE em 2010, em relação às demais
irregularidades mantidas no Acórdão impugnado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-582/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de junho de
dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Conhecer do Recurso de Revisão, e, no mérito, dar-lhe
provimento, reformulando o Acórdão TC-620/2009, a fim de
retirar a irregularidade contida no item 6 do acórdão objurgado,
permanecendo as demais irregularidades ali existentes;
2. Sanear os autos do processo TC-3163/2007 (Relatório de
Auditoria), dando quitação à responsável, Sra. Solange Siqueira
Lube, já que a mesma efetuou o pagamento da multa no valor
correspondente a 500 VTRE em 2010, referente às demais
irregularidades mantidas no acórdão impugnado;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores
Conselheiros, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, VicePresidente no exercício da Presidência, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, 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.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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
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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-035/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1871/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - GUERINO LUIZ ZANON
ADVOGADOS - FLÁVIO CHEIM JORGE (OAB-ES Nº 262-B), MARCELO
ABELHA RODRIGUES (OAB-ES Nº 7.029), CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA (OAB-ES Nº 10.107), CHRISTINA CORDEIRO
DOS SANTOS (OAB-ES Nº 12.142) BÁRBARA DALLA BERNARDINA
LACOURT (OAB-ES Nº 14.469), ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB-ES
Nº 10.042) E OUTROS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA
- 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Linhares , exercício de 2011, de
responsabilidade do Senhor Guerino Luiz Zanon.
A Prestação de Contas da Prefeitura de Linhares referente ao exercício
de 2011 foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal em 27 de
março de 2012, conforme ofício de fl. 01, conforme determina o art.
105 da Resolução TC 182/02, vigente à época.
Em sua primeira manifestação no processo, a 5ª Secretaria de
Controle Externo, fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC
339/2012 (fls. 1648/1713, vol. IX), onde aponta a existência
de possíveis irregularidades merecedoras de esclarecimentos pelo
gestor:
3.1.1.1. Evidências de inconstitucionalidade dos incisos II ao
V do artigo 5º da Lei Orçamentária Nº 3 019 de 18/01/11
Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII, da Constituição
Federal/1988; art. 5º, § 4º Lei Responsabilidade Fiscal, e artigos 7º
e 42 da Lei 4.320/1964.
[...]
Considerando que os incisos II ao V do artigo 5º da Lei Orçamentária
Anual nº 3.019/11 e alterações violaram a vedação contida no art.
167, V e VII da CF/88 e art. 5º, § 4º da Lei Complementar 101/2000,
quanto à autorização de dotação ilimitada ao Executivo e face às
constatações relatadas, sugerimos 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 185
da Resolução TC 182/2002, visto que é vedado consignar em lei
orçamentária créditos ilimitados.
3.1.1.2. Inobservância Constitucional na Abertura de Créditos
Adicionais
Base Normativa: Art. 167, inc. V e VII, da CF/1988; art. 5º, § 4º Lei
Responsabilidade Fiscal, e arts 7º e 42 da Lei 4.320/1964.
3.2.1. Divergência entre o saldo do Balanço Financeiro e o
Valor Apurado pelo TCE-ES
Base Normativa: Arts. 85 e 103 da Lei Federal 4.320/1964
3.2.2. Desequilíbrio entre as Interferências Financeiras
Ativas e Passivas
Base normativa: arts. 93, 103, 104 da Lei 4320/64; art. 50, III da
Lei 101/2000
3.3.1 Divergência no saldo da conta Bens Imóveis
Base Normativa: Art. 85, 93, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/64 e
Artigo 127, inciso IX, da Resolução da Resolução TC 182/2002.
3.3.2 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de
contas de Ativo Realizável e Passivo Flutuante
Base normativa: Lei 4 320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105
3.4.1 Não recolhimento das contribuições do INSS retidas
dos 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 Federal/88
3.4.2 Não recolhimento das contribuições patrimoniais ao
RPPS
Base normativa: art. 123, VIII, § 8º da Lei Municipal 2330/02
alterada pela Lei Municipal 2663/06.
Ato contínuo, a 5ª SCE manifestou-se através da Instrução Técnica
Inicial ITI 841/2012 (fl. 1714), sugerindo a citação do responsável,
senhor Guerino Luiz Zanon, nos termos do Relatório Técnico Contábil
www.tce.es.gov.br

Página 26

Terça-feira, 9 de setembro de 2014
RTC 339/2012.
Acolhendo a propositura da unidade técnica, promoveu-se a citação
do senhor Guerino Luiz Zanon, por força da Decisão Monocrática
Preliminar DECM 237/2012 (fls. 1716/1717), que lhe concedeu o
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para apresentar justificativas
em face da indicação de irregularidades elencadas no relatório
técnico contábil e instrução técnica inicial.
Devidamente citado - Termo de Citação nº 1544/2012 (fl. 1718), o
responsável apresentou tempestivas justificativas (fls. 1725/1855).
Em sequência, a 5ª Secretaria de Controle Externo, mediante
Instrução Contábil Conclusiva ICC 115/2013 (fls. 1858/1886),
analisou a Prestação de Contas Anual em confronto com a manifestação
do gestor, sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC.
De sua vez, o NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4238/2013 (fls. 1888/1900) opinando pela emissão de
Parecer Prévio recomendando a rejeição das contas, e sugerindo
determinações ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares.
Em seguida, os autos foram então encaminhados ao Ministério
Público de Contas que emitiu o Parecer PPJC 2782/2013 (fls.
1903/1095), em consonância com a manifestação da área técnica.
Na sessão plenária do dia dezessete de dezembro de 2013 foi
produzida sustentação oral pelo patrono do senhor Guerino Luiz
Zanon (procurações às fls. 1923/1925), cujas notas taquigráficas
foram juntadas aos autos às fls. 1913/1917.
A análise técnica da sustentação oral foi procedida pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC na Manifestação
Técnica de Defesa MTD 7/2014, vista às fls. 1982/1938, que
conclui corroborando os termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
4238/2013, recomendando a rejeição das contas apresentadas.
Às folhas 1940, o Ministério Público Especial de Contas reitera seu
posicionamento no Parecer PPJC 2782/2013, acrescendo o seguinte:
“O Ministério Público de Contas reitera, in totum, os fundamentos
do parecer de fls. 1903/1905, pugnando, ainda, por representar
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público
Federal para adoção das medidas cabíveis em face da ausência
de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos
servidores.”
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4238/2013 e MTD 7/2014 (baseada na Instrução Contábil
Conclusiva ICC 115/2013), nos seguintes termos:
2.1 Análise das supostas irregularidades elencadas no
Relatório Técnico Contábil RTC 339/2012 conforme Instrução
Contábil Conclusiva ICC 115/2012
II.1. Evidências de inconstitucionalidade dos incisos II ao V
do artigo 5º da Lei Orçamentária Nº 3 019 de 18/01/11.
Base Normativa: Art. 167, incisos V e VII, da Constituição
Federal/1988; art. 5º, § 4º Lei Responsabilidade Fiscal, e artigos 7º
e 42 da Lei 4.320/1964.
Constatou-se na LOA que não foram observadas as determinações
da Constituição Federal para consignação de recursos adicionais
provenientes de Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação
(incisos II ao V do artigo 5º da Lei Orçamentária Anual nº 3019/11).
Justificativa (fls. 1726): a defesa encaminhou a seguinte
justificativa:
“O Governo do Estado do Espírito Santo aprovou a Lei 9.400 que
estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2010, e em
seu Art. 6º e Incisos I, II, II e IV tem o mesmo texto apresentado
pela lei do orçamento da Prefeitura Municipal de Linhares, vale
ainda ressaltar que de acordo com o parecer prévio TC-063/2011
os conselheiros do tribunal de contas do Espírito Santo aprovaram
a prestação de contas, inclusive com o referido artigo, não fazendo
qualquer menção sobre a sua inconstitucionalidade. Ainda nas
folhas 10.836 e 10.837 processo 2691/2011 a equipe técnica aponta
um déficit orçamentário que foi amparado por superávit financeiro
apurado em exercício anterior, nota-se ainda que não há menção
sobre limites a serem aplicados a essa fonte de recurso.
O município de Linhares, conforme apurado, efetuou abertura de
créditos adicionais no valor de R$ 86.169.944,98 (oitenta e seis
milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro
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reais e noventa e oito centavos), sendo que a lei lhe autorizava o
total de R$ 97.027.737,50 (noventa e sete milhões, vinte e sete mil,
setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, o
município ficou abaixo do limite estabelecido por lei. Anexo I.”
Análise Técnica: Primeiramente, ressalta-se que a Prestação
de Contas Anual do Exercício 2010 (Processo TC 1675/2011) foi
considerada regular pelo Plenário deste TCEES, por meio do
Parecer Prévio TC-23/2012, de 15/05/2012, que indicou ao Poder
Legislativo Municipal a sua aprovação, com recomendações, entre
elas, que “nos próximos exercícios, o município deixe de incluir na
Lei Orçamentária Anual, cuja iniciativa é do Prefeito Municipal, a
consignação de autorização com dotação ilimitada, em observância à
vedação contida no art. 167, VII da Constituição Federal e art. 5º, §
4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000.”
Constata-se que inicialmente a LOA (Lei 3.019/11) autorizou a
abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 5%
do total da despesa fixada utilizando recursos provenientes de
anulação de dotações orçamentárias, conforme o artigo 43, § 1º,
III da Lei Federal nº. 4320/643; não fixou, no entanto, limite para
utilização de recursos provenientes de excesso de arrecadação,
superávit financeiro, etc... A LOA foi alterada pela Lei 3.110/11,
de 29/9/2011, passando a autorizar a partir de então a abertura
de créditos adicionais suplementares até o limite de 25% do total
da despesa fixada utilizando como fonte de recursos a definida no
Art. 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/644, passando a abranger,
portanto, na limitação de até 25% do total da despesa fixada, os
recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior,
excesso de arrecadação, anulação de dotação e operações de crédito
autorizadas.
Conforme análise realizada, o município procedeu à abertura de
créditos adicionais na forma discriminada abaixo:
Total Despesa Fixada pela
LOA (Lei 3.019/11)
Total Créd. Adic. Suplem.
Autor. na LOA (Art. 5º) Lei
3.019/11 original
Total Créd. Adic. Suplem.
Abertos c/ Anul. Autorizado na
Lei 3.019/11
Total Créd. Adic. Suplem.
Abertos c/ Superávit sem
autor. legal
Total Créd. Adic. Suplem.
Autor. LOA Atual. (3.019/11
alt. p. Lei 3.110,29/9/11)
Total Créd. Adic. Suplem.
Abertos com c/ Anul. Autor.
Lei 3.019/11 atualizada
Total Créd. Adic. Suplem.
Abertos c/ Exc. de Arrec.
Autor. Lei 3.019/11 atualizada
Remanejamento, Transposição
ou Transferência abertos sem
autorização lega
Total de Créditos Adicionais
Especiais Abertos (Lei
3.075/11)
Total de Créditos Adicionais
Abertos

R$ 388.110.950,00 % s/ Desp.
Fixada
R$ 19.405.547,50 5,00%
R$ 17.142.000,73

4,42%

R$ 4.500.000,00

1,16%

R$ 97.027.737,50

25,00%

R$ 61.437.651,25

15,83%

R$ 551.293,00

0,14%

R$ 549.000,00

0,14%

R$ 280.000,00
R$ 84.459.944,98

Fonte: Leis 3.019, 3.075 e 3.110/11 (fls. 341-344 e 347),
Listagem de Créditos Adicionais (fls. 306-340), Decreto
1060/11 (fl. 458).
Verifica-se que entre janeiro e setembro/2011, o município abriu
créditos adicionais com recursos provenientes de superávit
financeiro do exercício anterior no montante de R$4.500.000,00,
correspondendo a 1,16% da despesa inicialmente fixada, de forma
irregular, uma vez que não foram observadas as determinações
da Constituição Federal para consignação de recursos adicionais
provenientes de Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação.
Observa-se ainda, que indicando como lei autorizativa a LOA,
houve transposição (R$549.000,00), mediante a realocação dos
remanescentes orçamentários do programa de trabalho 0011 –
Manutenção e revitalização do ensino superior, repriorizado para
o programa 0803 – Obras e Intervenções na Cidade, e também,
incluído do montante acima, transferência (R$ 249.000,00) de
dotação da categoria econômica de despesa corrente para a
categoria econômica de despesa de capital; nos dois casos, da
função 12 – Educação para a função 15 – Urbanismo, conforme
demonstração abaixo:
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21 FACELI
Cat Econ. Desp.
Grupo de Desp.
Função
Subfunção
Programas
Valor (R$)
3 - Corrente
3-Outras Desp.Correntes
12
364
11
140.000,00
3 - Corrente
3-Outras Desp.Correntes
12
364
11
90.000,00
3 - Corrente
3-Outras Desp.Correntes
12
364
11
19.000,00
4 - Capital
4-Investimentos
12
364
11
300.000,00
Total:
549.000,00
Foram anulados da FACELI, da Função 12 – Educação: R$ 300.000,00 de Despesas de Capital e R$ 249.000,00 de Despesas
Correntes, totalizando R$ 549.000,00 do Programa 0011 – Manutenção e revitalização do ensino superior.
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cat Econ. Desp.
Grupo de Desp.
Função
Subfunção
Programas
Valor (R$)
4 - Capital
4-Investimentos
15
451
803
549.000,00
Total:
549.000,00
Foram suplementados com a fonte: Anulação de Outra UG, o montante de R$ 549.000,00, em Despesas de Capital, no
programa 0803 – Obras e Intervenções na Cidade, na função 15 - Urbanismo..

Fonte: Decreto nº 1060/2011, fl. 458.
Tanto a realocação de dotações de um programa para outro
(TRANSPOSIÇÃO), quanto de uma categoria econômica de despesa
para outra (TRANSFERÊNCIA) faz-se necessária prévia autorização
legislativa, ou seja, Lei Específica5, visto que o § 8º, do art. 165,
da CF/1988, determina que na LOA não conterá dispositivo estranho
à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na
proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de
receita, nos termos da lei.
Sendo assim, levando-se em consideração que o município alterou
sua LOA através da Lei 3.110/11, regulamentando a partir da vigência
da mesma, o limite de abertura de créditos adicionais suplementares
utilizando como fonte de recursos a definida no Art. 43, § 1º da
Lei Federal nº 4.320/64; que apesar das impropriedades, os limites
de abertura de créditos adicionais fixados foram respeitados,
uma vez que ao final do exercício totalizaram 21,55% do total da
despesa inicialmente fixada, e que o montante de transposição e
transferência alcançou um percentual de apenas 0,14% sobre
a despesa inicialmente fixada, sugere-se considerar REGULAR
o presente item, ressalvando que a recomendação efetuada pelo
Parecer Prévio TC-23/2012 deve ser atendida pelo município,
devendo esta matéria ser acompanhada na próxima PCA (2012), e
ainda RECOMENDAR que a partir os próximos exercícios, por ocasião
da formulação da LOA seja observado também o Art. 165, § 8º da
Constituição Federal/1988.
A questão trazida pela auditoria envolve inobservância da Lei
Orçamentária Nº 3.019/2011, nos seus incisos II ao V do artigo 5º,
ao artigo art. 167, incisos V e VII, da Constituição Federal/1988;
art. 5º, § 4º, da Lei Responsabilidade Fiscal, e artigos 7º e 42 da
Lei 4.320/1964:
CRB/88:
Art. 167. São vedados:
[...]
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
[...]
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
Lei 4.320/1964:
Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo
para:
I - Abrir créditos suplementares até determinada importância
obedecidas as disposições do artigo 43;
II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de
crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de
caixa.
§ 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes
de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para
atender a sua cobertura.
§ 2º O produto estimado de operações de crédito e de alienação
de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e
outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em
forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las
no exercício.
§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior,
no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de
Orçamento.
LRF – LC 101/2000:
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes
orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
[...]
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade
imprecisa ou com dotação ilimitada.
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Lei Orçamentária Nº 3.019/2011, incisos II ao V do artigo 5º
(fls.341/343), alterada pela Lei 3.110/2011 (fl. 347):
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares:
I - Até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de dotações
orçamentárias consignadas, utilizando como fonte de recursos a
definida parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
II – A conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do
art. 43, parágrafo 1º, inciso II e parágrafos 3º e 4º da Lei Federal
nº 4.320/1964 de 17/03/1964.
III – A de superávit financeiro em balanço patrimonial do exercício
de 2010, nos termos do art. 43, parágrafo 1º, inciso I e parágrafo
2º da Lei Federal nº. 4.320 de 17/03/1964.
IV - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) amortização e encargos da dívida pública;
b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos
provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo
de despesa, desde que mantido o mesmo valor aprovado para cada
Poder;
V - por anulação da reserva de contingência até o seu total,
para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos
suplementares.
Constatou a área técnica inobservância à Constituição Federal/88,
do art. 5º da Lei Orçamentária Anual n.º 3019/2011, alterada pela
Lei 3.110/2011, vez que este excepciona as dotações provenientes
das fontes elencadas nos seus incisos II ao V do limite de 25% sobre
o total da despesa fixada, estabelecido no inciso I do mesmo artigo,
implicando em previsão de concessão ou utilização de créditos
ilimitados.
Como se observa, existe uma incoerência no próprio texto da lei,
qual seja: enquanto o inciso I do art. 5º da LOA limita em 25% da
despesa fixada o reforço de dotações orçamentárias utilizando como
fonte de recursos as definidas no parágrafo 1º do art. 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, o inciso II do art. 5º exclui da limitação legal
os provenientes de excesso de arrecadação (inc. II do §1º do art.
43 da L. 4320/64).
Da mesma forma o inciso III do art. 5º da LOA pretende excluir
do limite legal os provenientes de superávit financeiro em balanço
patrimonial do exercício de 2010, enquanto que o inciso I do mesmo
artigo inclui esta opção para abertura de créditos suplementares no
limite de 25%.
No que se refere aos incisos IV e V do ar. 5º da LOA, estes
claramente confrontam o determinado art. 167 inc. VII, da CRB/88
quando preveem exceção ao limitador de 25% para abertura de
créditos suplementares no caso de despesa com amortização, com
encargos da dívida pública, com despesa com pessoal e encargos
sociais, e também anulação de reserva de contingência como fonte
de recursos. Impõe-se que este conflitante duplo comando não seja
repisado em futuras leis orçamentárias do município.
De toda sorte, conforme registra a auditoria “os limites de abertura
de créditos adicionais fixados foram respeitados, uma vez que ao final
do exercício totalizaram 21,55% do total da despesa inicialmente
fixada, e que o montante de transposição e transferência alcançou
um percentual de apenas 0,14% sobre a despesa inicialmente
fixada.”.
Registra-se, ainda, que no processo TC 1675/2011, referente à
Prestação de Contas Anual de 2010 deste município, foi analisada
a mesma irregularidade na LOA de 2010, culminando no Parecer
Prévio PPREV 23/2012, de 15 de maio de 2012, pela aprovação
das contas com recomendação, dentre outras, para que nos
próximos exercícios, a administração municipal “deixe de incluir
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na Lei Orçamentária Anual, cuja iniciativa é do Prefeito Municipal, a
consignação de autorização com dotação ilimitada, em observância à
vedação contida no art. 167, VII da Constituição Federal e art. 5º, §
4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000.”.
Tendo em vista que apesar de dispor na lei orçamentária a previsão
inconstitucional e ilegal para dotação de créditos suplementares
ilimitados, esses ficaram adstritos ao limite de 25% previstos na
LOA para o exercício de 2011, restando, desta feita, determinação
ao atual gestor para que deixe de incluir previsão de concessão ou
utilização de créditos ilimitados em leis orçamentárias posteriores, em
observância ao art. 167, inciso VII, da Constituição Federal/1988; art.
5º, §4º, da Lei Responsabilidade Fiscal, e art. 7º da Lei 4.320/1964.
II.2. Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do
limite autorizado pela LOA
Base Normativa: Art. 167, inc. V e VII, da CF/1988; art. 5º, § 4º
Lei Responsabilidade Fiscal, e arts 7º e 42 da Lei 4.320/1964.
Considerando que não foram observadas as determinações da
Constituição Federal para consignação de recursos adicionais
provenientes de Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação
(incisos II ao V do artigo 5º da Lei Orçamentária Anual nº 3019/11),
entendeu-se que a abertura de créditos adicionais baseados nestas
fontes foi irregular.
Justificativa (fls. 1.727): A defesa se manifestou conforme segue:
“Com relação ao item apontado vale ressaltar o descrito no item
anterior, bem como que o excesso de arrecadação utilizado para
abertura de créditos adicionais representa apenas 2,23% do excesso
apurado no exercício. Lembrando ainda que a soma dos créditos
adicionais efetuados não atingiu o limite estabelecido pela LOA, que
foi de 25%.”
Análise Técnica: Levando-se em consideração a análise do item
anterior, bem como as ressalva e recomendação realizadas no
mesmo, que o município alterou sua LOA através da Lei 3.110/11,
regulamentando a partir da vigência da mesma, o limite de abertura
de créditos adicionais suplementares utilizando como fonte de
recursos a definida no Art. 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64; e
que, os limites de abertura de créditos adicionais fixados dentro do
exercício foram respeitados, sugere-se afastar o presente indicativo
de irregularidade. Item Regular.
Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4238/2013 pela regularidade deste item.
II.3. Divergência entre o saldo do Balanço Financeiro e o
Valor Apurado pelo TCEES
Base Normativa: Arts. 85 e 103 da Lei Federal 4.320/1964
Com base no Balanço Financeiro (Anexo XIII, fls. 25-30), apurou-se
as Disponibilidades em 31/12/2011, no valor de R$ 112.607.739,25.
Entretanto, o saldo evidenciado nesse anexo foi de R$ 112.610.445,62,
perfazendo uma divergência de R$ 2.706,37. Observou-se no Anexo
XVII (fls. 211-214) uma encampação de mesmo valor que não foi
contabilizada no Balanço Financeiro.
Justificativa (fls. 1.727): Alegou a defesa que “ao se efetuar
o encerramento do exercício o demonstrativo não classificou
corretamente o valor de R$ 2.706,37. Sendo assim, estamos
reenviando o Anexo XIII — Balanço Financeiro com os valores
corrigidos.”
Análise Técnica: Constata-se Anexo XIII – Balanço Financeiro
retificado às fls. 1730-1735, cuja conta 211110103000 – Restos
a Pagar não Processados Diversos, é apresentada no valor de R$
24.269.573,56, maior em R$ 2.706,37, do apresentado às fls. 25,
no entanto, o Saldo para o Exercício Seguinte não foi alterado. Item
Regular.
Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4238/2013 pela regularidade deste item.
II.4. Desequilíbrio Entre as Interferências Financeiras Ativas
e Passivas
Base normativa: arts. 93, 103, 104 da Lei 4320/64; art. 50, III da
Lei 101/2000
Constatou-se desequilíbrio entre o total das interferências ativas
e passivas influenciando no resultado financeiro e patrimonial
evidenciado, conforme detalhamento:
Demonstrativo Interferências Interferências Diferença
Ativas
Passivas
Balanço
81.566.401,46 82.074.337,29 507.935,83
Financeiro Anexo XIII (fls.
25-30)
Balancete de
80.581.950,98 81.089.886,81 507.935,83
Verificação (fls.
567-590)
Justificativa (fls. 1727): Manifestou-se a defesa como segue:
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“Com relação as interferências esse desequilíbrio entre o total
acontece em virtude de classificação efetuada pelo SAAE- Serviço
autônomo de Água e Esgoto e o IPASLI — Instituto de previdência
dos servidores de Linhares. Vale ressaltar que tal fato foi
demonstrado e evidenciado em notas explicativas, página 18 (com
anexo), apresentados em conjunto com a PCA 2011, cuja cópia
segue novamente em anexo II.”
Análise Técnica: Conforme fls. 1758, o SAAE repassou ao IPASLI
a quantia de R$ 507.935,83 a título de repasse para cobertura de
déficit previdenciário, no entanto, o IPASLI classificou esse repasse
como Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil (472102901000),
o que causou a divergência quando da consolidação dos
demonstrativos do município, bem como influenciou nos resultados
financeiro e patrimonial do exercício. Porém, como a impropriedade
contábil ocorreu no IPASLI, sugere-se afastar o presente indicativo
de irregularidade nesta Prestação de Contas Anual. Item Regular.
Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4238/2013 pela regularidade deste item.
II.5. Divergência no saldo da conta Bens Imóveis
Base Normativa: Art. 85, 93, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/64 e
Artigo 127, inciso IX, da Resolução da Resolução TC 182/2002
Constatou-se divergência no valor de R$ 474.859,62, na conta Bens
Imóveis:
Bens Imóveis
Saldo Exercício Anterior
(+) Aquisições no Exercício
(+) Incorporação de Bens Imóveis (V.I.E)
(=) Saldo para o Exercício Seguinte,
apurado pelo TCEES
(Saldo Balanço Patrimonial/2011 - fls. 14-17)
Divergência

R$
108.231.965,24
4.491.919,97
12.838.794,63
125.562.679,84
126.037.539,46
(474.859,62)

Justificativa (fls. 1727-): A defesa encaminhou a seguinte
justificativa:
Imputação de multa individual ao senhor Javan de Oliveira Silva –
Prefeito com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II ,
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados
Grupo Almoxarifado a Conta 124590000000 — Outros Valores no
montante de R$ 51,68 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto —
SAAE, não está sendo evidenciado no Relatório Técnico Contábil,
distorcendo assim a soma do grupo.”
Análise Técnica: Conforme se verifica às fls. 1760, Nota de
Liquidação nº 1489/2011, o valor referia-se a Incorporação de
Bens Imóveis, e foi lançado em outras incorporações de Bens
Móveis. Confrontando o Anexo XV – Demonstração das Variações
Patrimoniais (fls. 19-20) e o mesmo anexo retificado (fls. 17401741), constata-se que foi realizada a correção e que o resultado
patrimonial do exercício não sofreu alteração. Item Regular.
Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4238/2013 pela regularidade deste item.
II.6. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de
contas de ativo realizável e passivo flutuante
Base normativa: Lei 4 320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105
Constatou-se da análise do Anexo XVII (fls. 211-220) que as contas
abaixo elencadas, ficaram sem movimentação no saldo durante o
exercício de 2011, conforme o caso, se perpetuando no balanço
patrimonial, gerando acúmulo de saldo.
Demonstrativo de Contas com Acumulo de Saldo R$
CÓDIGO
212110100001
212110200003
212110400999
212110700001
212110800999
212119900046
212119900050
212119900055
212119900056
212119900061
212119900062
212119900063
212119900077
212119900080
212370100002

CONTA
RPPS
INSS
Devolução Valores
Diversos
Pensão Alimentícia
Vale Transporte
Desc. Seguro Executivo
Desc. SINDSAUDE
Desc. CAPEMI
Plano de Saúde Rio Doce
Desc. Cons. BB
Desc. Cons. HSBC
Desc. Cons. Paraná Bco
Desc. Prestação de
contas
Desc. IPAJM
Depósito de Terceiros IPASLI

SALDO
ANTERIOR
1.594.619,05
2.094.618,33
8.109,45

SALDO ATUAL
1.312.963,71
2.131.856,11
14.030,18

8.778,98
119.527,33
17.239,39
4.094,54
26.648,85
128.770,10
28.534,31
2.539,29
1.213,05
7.596,08

8.778,98
133.500,43
32.152,12
4.094,54
25.203,63
139.126,14
52.290,86
2.539,29
1.213,05
12.226,71

822,22
421,89

2021,01
421,89

Justificativa (fls. 1727-1728): A defesa se manifestou conforme
segue
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“As contas 212110400999 — Devolução Valores Diversos e
212370100002 — Depósitos de Terceiros — IPASLI são contas
do IPASLI — Instituto de Previdência dos Servidores de Linhares
não sendo possível identificar a não movimentação das respectivas
contas pelo poder executivo.
As contas abaixo mencionadas, tiveram movimentação no exercício
e conforme nota explicativa são saldos dos descontos efetuados no
mês de dezembro, cujo pagamento se efetua no inicio de janeiro do
seguinte ano. Para comprovar o mencionado segue em anexo IV,
razão das referidas contas.
A conta 212119900080 — Desc. IPAJM Razão Anexo IV
A conta 212119900063 — Desc. Cons. Paraná Bco Razão Anexo IV
A conta 212119900061 — Desc. Consig. BB Razão Anexo IV
A conta 212110700001 — Pensão Alimentícia
Esta conta apresenta saldo em virtude de existirem em tesouraria
valores a serem pagos a pensionistas que não foi possível o contato
e ainda não se procurou a prefeitura para receber estes valores, vale
ressaltar que a Procuradoria já foi acionada para parecer quanto
atitude a ser tomada.
As contas abaixo apresentam movimentação no período e serão
novamente analisadas verificando se os saldos existentes não são
realmente devidos.
Vale ressaltar que estão sendo criteriosamente conciliadas no
período de 2012. Essa movimentação pode ser verificada no Balanço
Financeiro do Exercício de 2011.
A conta 212110100001 — RPPS
A conta 212110200003 — INSS
A conta 212110800999 — Vale transporte
A conta 212119900046 — Desc. Seguro Executivo
A conta 212119900050 — Desc. SINDISAUDE
A conta 212119900055 — Desc. CAPEM!
A conta 212119900056 — Plano de Saúde Rio Doce
A conta 212119900062 — Desc. Consig. HSBC
A conta 212119900077 — Desc. Prestação de Contas”
Análise Técnica: Relativamente às contas 212110400999 —
Devolução Valores Diversos e 212370100002 — Depósitos de
Terceiros, referem-se ao IPASLI, e foram tratados na PCA/2011 e
considerado irregular (Processo TC nº 2013/2012, ITC 2452/2013),
ainda pendente de julgamento. Relativamente aos demais saldos
questionados, as justificativas e os documentos encaminhados (fls.
1762-1784) não foram suficientes para esclarecer a acumulação
e/ou não movimentação dos mesmos, conforme o caso. Item
Irregular.
Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4238/2013 pela irregularidade deste item.
II.7. Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos
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 Federal/88
Da análise do Anexo XVII (fls. 211-220), constatou-se que as
contas que evidenciam os valores retidos dos servidores a título de
contribuições ao INSS apresentam indícios de falta de conciliação,
causando prejuízo à arrecadação das referidas contribuições à
autarquia federal.
Considerando o prazo de recolhimento que é dado pelas leis
referenciadas, poder-se-ia admitir apenas a pendência do pagamento
de saldo referente ao mês de dez/10 na data de encerramento do
exercício, o que equivale ao percentual aproximado de 8,33% das
inscrições.
Entretanto, de acordo com o detalhamento abaixo, a conta de
consignação de INSS dos servidores da Prefeitura Municipal de
Linhares possui saldo final equivalente a 128% das retenções de
2011. Ou seja, não foram recolhidos à autarquia federal, valores
de INSS retidos dos servidores num total equivalente a 1 ano de
retenções acrescido de 28%.
Consignação INSS PML 212110200003
R$
Rubricas
Saldo inicial Inscrições
Baixas
Saldo final
INSS
2.094.618,33 1.668.409,69 1.631.172,01 2.131.856,01
servidores
% em relação às inscrições
128%

Justificativa (fls. 1729): A defesa manifestou-se conforme abaixo:
“Conforme demonstrado em anexo V, todos os recolhimento foram
efetuados ao INSS, pois não seria possível a obtenção da CND
Previdenciária, caso estes débitos não fossem quitados. Segue ainda
em anexo relatório da receita federal aonde consta que todos os débitos
declarados em GFIP estão quitados. O que não procede afirmar que não
houve recolhimento ao referido órgão. Com relação ao saldo da conta
verifica-se que estes saldos provém de exercícios anteriores e como
afirmado anteriormente estão sendo analisadas, no exercício de 2012,
alvo de verificação quanto a sua origem.”
Análise Técnica: Conforme o Balancete do exercício 2012 (ANEXO
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I), verifica-se que no exercício 2012 a referida conta permanece
apresentando saldo em 31/12/12 no montante de R$ 2.071.102,94,
correspondendo a 140,80% do total inscrito no exercício de 2012, sem
apresentação quanto à sua origem em Nota Explicativa ou afins. Dessa
forma entende-se que não foi realizada a verificação conforme alegado
na defesa supra.
De acordo o SISAUD, Balancete de Verificação referente ao mês de
Dezembro/2011 (ANEXO II), o montante inscrito em dezembro/2011
e aceitável na data de encerramento do exercício era de apenas R$
255.690,32, no entanto, o saldo apresentado é 8,33 vezes maior que
o aceitável e a defesa não apresentou justificativas suficientes para
esclarecer a origem do saldo questionado. Sendo assim, considera-se
Irregular o presente item.
Ressalta-se que sobre o assunto, tramita neste Tribunal o processo
TC nº 3208/2012 – Representação, formulada pelo Ministério Público
Especial de Contas, visando apurar a possibilidade de ocorrência de
irregularidades nos procedimentos licitatórios para contratação da
empresa URBIS (Instituto de Gestão Pública) com objetivo de prestar
serviços de levantamentos de créditos dos municípios junto à União com
o PASEP e o INSS, bem como nas respectivas execuções contratuais,
cujo o Voto 862/2012 registra que foram lavrados pela Receita Federal,
os autos de infração 37.328.157-9 e 50.000.636-9 do município de
Linhares, por ter o fisco considerado indevidas as compensações levada
a efeito pela URBIS.
A irregularidade neste item refere-se à permanência de saldo na conta
de Consignação ao INSS (PML 212110200003), na data 31/12/2011
(R$2.131.856,01), de valor muito próximo ao final do exercício de
2010 (R$ 2.094.618,33), indicando valores retidos dos servidores e de
terceiros não recolhidos ao órgão previdenciário federal.
O gestor afirma que estes saldos derivam de exercícios anteriores e que
sua origem está sendo analisada no exercício de 2012. Alega ainda que
no exercício de 2011 foram recolhidos ao INSS todos os valores retidos,
e que obteve a Certidão Negativa de Débito- CND - Previdenciária.
Procede a alegação de que o saldo na conta 212110200003, na ordem de
dois milhões de reais, advém de outros exercícios. Ao final do exercício
de 2007, o saldo nesta rubrica era de R$2.376.387,63; na prestação
de contas de 2008 este saldo era de R$ 1.986.630,44 (TC 2019/2009,
fls.237); em 2009 (TC 2696/2010, fls. 213) de R$2.172.595,58; por fim,
na Prestação de Contas Anual de 2010 (TC 1675/2011) demonstrou-se
que o acúmulo foi de R$ 2.094.618,33
Contudo, não se pode esquecer que a conta referente à retenção de
servidores e de terceiros é específica, e qualquer saldo que permaneça
nesta conta, a princípio, refere-se ao não recolhimento à Previdência do
valor ali inscrito.
Apesar da proximidade de valores das inscrições e baixas em 2011, não
se comprova nos autos que os valores recolhidos ao INSS no exercício
em análise referem-se ao mesmo ou de valores retidos de exercícios
passados.
Consta do Anexo V da manifestação do gestor (fls.1786) certidão
positiva com efeitos de negativa de débitos, relativa às contribuições
previdenciárias e às de terceiros, do Ministério da Fazenda, válida até
10.06.2013, indicando a existência de débitos do Município frente
ao órgão previdenciário. O relatório conclusivo do exercício de 2011,
encaminhado com a Prestação de Contas Anual, registra inscrição na
dívida fundada do Município pelo parcelamento de débito com o INSS no
valor de R$14.844.388,39 (fl.09), possível justificativa para a natureza
da certidão emitida. Contudo, não há como afirmar se o saldo na conta
212110200003 é parte do parcelamento junto ao INSS.
A equipe de auditoria entende como grave a irregularidade na
manutenção deste relevante saldo na conta em análise. A Prestação
de Contas é documento contábil, reflexo da saúde da Administração
Pública. Foi ela assinada por contador competente, valendo-se ainda
de assessoria contábil (E&L Produções de Software LTDA.), e nem por
isso intentou-se esclarecer, por longo período, a evidência de saldo de
elevado valor na conta de Consignação ao INSS.
O registro feito na conta de Consignação INSS PML 212110200003 é
válido e evidencia um alto valor a recolher ao INSS. Assim, enquanto não
for esclarecida a procedência deste saldo e confirmada impropriedade
na contabilidade, através de acertos feitos através de procedimentos
técnico-contábeis de estornos e retificações de lançamentos contábeis,
o gestor responsabiliza-se pelo valor registrado.
Assim, acompanho o entendimento da área técnica por manter a
irregularidade.
II.8. Não recolhimento das contribuições patronais ao RPPS
Base normativa: art. 123, VIII, § 8º da Lei Municipal 2330/02 alterada
pela Lei Municipal 2663/06.11.
Em análise ao balancete da despesa por elemento de despesa (fls. 461477), constatou-se que a conta que evidencia as obrigações patronais
devidas ao RPPS apresenta indícios de falta de arrecadação.
Considerando o prazo de recolhimento regrado pelo art. 123 da lei
2.330/02, poder-se-ia admitir que apenas o mês de dezembro encontrase, na data de encerramento do exercício, pendente de pagamento, o
que equivale ao percentual aproximado de 8,33% da despesa liquidada
no exercício.
Entretanto, de acordo com o detalhamento abaixo, 24,74% da
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despesa com obrigações patronais liquidadas no exercício 2011 ficaram
pendentes de pagamento.
Descrição

Despesa
Liquidada

Despesa Paga

Despesa
Liquidada a
pagar
R$ 13.012.713,78 R$ 9.793.822,88 R$ 3.218.890,90

Obrigações
Patronais - Oper.
Intra-orçamentárias
Percentual de Obrigações Patronais a Pg em relação ao
Total Empenhado:

24,74%

Justificativa (fls. 1729): A defesa se justificou conforme abaixo:
“Conforme demonstrado em anexo VI, todos os recolhimentos
foram efetuados ao INSS, pois não seria possível a obtenção da
CRP Previdenciária, caso estes débitos não fossem quitados. O que
não procede afirmar que não houve recolhimento ao referido órgão.
Com relação ao saldo da conta verifica-se que estes saldos provêm
de exercícios anteriores e estão sendo, no exercício de 2012, alvo de
verificação quanto a sua origem.”
Análise Técnica: Primeiramente, esclareço que o questionamento
referiu-se à ausência de recolhimento das contribuições patronais ao
RPPS, ou seja, ao IPASLI, e não ao INSS.
De acordo o SISAUD, Balancete de Verificação referente ao mês de
Dezembro/201112 (ANEXO III), o montante inscrito em dezembro/2011
e aceitável na data de encerramento do exercício era de apenas R$
1.691.989,00, no entanto, o saldo apresentado é 1,90 vezes maior que
o aceitável e o defendente não apresentou justificativas suficientes para
esclarecer a origem do saldo questionado, ou a comprovação de seu
recolhimento. Sendo assim, considera-se Irregular o presente item.
Manifesto-me de acordo com a análise da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4238/2013 e o MPEC pela irregularidade deste item.
1.2 Análise dos Demonstrativos Contábeis
Extrai-se do Relatório Técnico Contábil RTC 339/2012 (fls. 1648/1713)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Fixada
R$ 393.162.243,00
Despesa Executada
R$ 386.868.287,19
Economia Orçamentária
R$ 6.293.955,81
BALANÇO FINANCEIRO (fls. 1734)
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
R$ 79.308.989,21
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
R$ 112.610.445,62
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 115.406.919,30 Financeiro
R$ 39.895.412,57
Permanente R$ 315.361.623,95 Permanente
R$ 244.324.612,05
ATIVO
R$
TOTAL
430.768.543,25
Ativo Real Líquido
Superávit Financeiro

PASSIVO TOTAL R$ 284.220.024,62
R$ 146.548.518,63
R$ 75.511.506,73

Ressalta-se que a equipe técnica verificou divergência no saldo financeiro
disponível apurado para exercício seguinte, do Balanço Orçamentário,
conforme item 3.2 do RTC 339/2012. Ocorre que, após apresentação
das justificativas, o item foi considerado regular, conforme item II.3
da ICC 115/2013, na forma das razões dispostas à fl. 1864, acima
reproduzidas.
Também foi constatada divergência no ativo permanente, do Balanço
Patrimonial, em razão de diferença havida na apuração da conta
Bens Imóveis, o que foi esclarecido na forma das justificativas de fl.
1727 e considerado regular conforme item II.5 da ICC 115/2013 (fls.
1865/1866), acima reproduzido.
1.3 Limites Constitucionais e Legais
A Instrução Contábil Conclusiva ICC 115/2013 registra o
cumprimento dos limites constitucionais e legais, conforme
análise a seguir:
Receita Corrente Líquida
(RCL)
- Despesa Poder
Executivo
- Despesa Consolidada
(Exec/Legis)
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

Reais
381.943.961,86

limite

206.249.739,40

máx. 54%

53,99%

229.166.377,12

máx. 60%

60%

mín. 25%

26,41%

mín. 60%

69,56%

58.043.364,95
176.830.277,84

mín. 15%

32,13%

10.609.497,00

máx. 7%

6%

180.666.817,78
47.707.424,02
54.580.521,61
37.968.794,94
180.666.817,78

executado

2 RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL
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De acordo com a ICC 115/2013:
VII – REMESSA DE DADOS E PARECERES DE ALERTA
PERTINENTES AO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E AO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento
de prazos de encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas;
entretanto, foram-lhe encaminhados pareceres de alerta em função
de:
O órgão não ter cumprido as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, quanto às Metas Bimestrais de Arrecadação,
relativamente aos 1º, 2º, 3º e 4º bimestres do exercício de 2011
(processos TC 2466/11 TC 3926/11; TC 5051/22 e TC 6994/11,
respectivamente”.
X – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(RREO) E 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 e Resultado
Primário no 1º, 2º, 3º e 4º bimestres/2011 (processos TC nº 2466,
3926, 5051 e 6994/2011, respectivamente).
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Registra-se, da análise contábil, que quanto ao encaminhamento
dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão
Fiscal (item 2) não foram apontados indicativos de irregularidades,
contudo foram emitidos pareceres de alerta quanto ao atingimento
da Meta bimestral de arrecadação e Resultado Primário; que foram
observados e cumpridos 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; que foi observado o limite máximo de Despesas
com Pessoal, tal como estabelecido pela LC 101/2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal e remuneração do prefeito, vice-prefeito.
3.2 Na forma a análise exposta, as justificativas e documentos
apresentados não foram suficientes para elidirem as seguintes
irregularidades apontadas na RTC 339/2012 e analisados na
Instrução Contábil Conclusiva ICC 115/2013:
3.2.1 Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de
contas do passivo flutuantes (item 3.3.2 do RTC 339/2012 e II.6
da ICC 1155/2013)
Base Legal: artigos 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105, Lei 4320/64.
Responsabilidade: Guerino Luiz Zanon – Prefeito
3.2.2. Não recolhimento das contribuições do INSS retidas
dos servidores (item 3.4.1 do RTC 339/2012 ou II.7 da ICC
115/2013)
Base Legal: Lei nº 8212/91, art. 30, inc. I, alíneas a e b, e art. 37
da Constituição Federal
Responsabilidade: Guerino Luiz Zanon – Prefeito
3.2.3. Não recolhimento das contribuições patronais ao RPPS
(item 3.4.2 do RTC 339/2012 ou II.8 da ICC 115/2013)
Base Legal: art. 123, VIII, § 8º, da Lei Municipal 2330/02 alterada
pela Lei Municipal 2663/06.
Responsabilidade: Guerino Luiz Zanon – Prefeito
3.3 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Guerino
Luiz Zanon, frente à Prefeitura Municipal de Linhares,
no exercício de 2011, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei
Complementar nº 621/2012.
3.3.2 Sejam expedidas as seguintes determinações, com amparo
no art. 57, inciso III, da LC 621/2012:
3.3.2.1. ao gestor atual para que, por ocasião da formulação da LOA,
seja observado também o Art. 165, §8º, da Constituição Federal;
3.3.2.2. ao gestor atual e ao contabilista responsável para que
os procedimentos técnico-contábeis de estornos e retificações de
lançamentos contábeis observem as Resoluções CFC nº 1132/08 e
1330/2011.
Vitória, 14 de agosto de 2013.
Assim, entendo que as razões apresentadas para emissão de Parecer
Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas
apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício
de 2011, são suficientes, razoáveis e se coadunam com as normas
atinentes à matéria.
3 DISPOSITIVO
3.1 Em resumo, observa-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu
os percentuais constitucionais e legais mínimos de Aplicação na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, gastos com remuneração
dos profissionais do magistério, ações e serviços públicos de saúde,
bem como observou o limite máximo de Despesas com Pessoal e

www.tce.es.gov.br

Página 31

Terça-feira, 9 de setembro de 2014
repasse de duodécimo ao legislativo.
3.2 Entretanto, as justificativas e documentos apresentados não
foram suficientes para elidirem as irregularidades referentes à
ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas do passivo
flutuantes no valor de R$ 2.094.618,33 (dois milhões e noventa e
quatro mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e três centavos), não
recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e não
recolhimento das contribuições patronais ao RPPS.
3.3 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, 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:
3.3.1 Pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas
da Prefeitura Municipal de Linhares, referentes ao exercício de 2011,
de responsabilidade do Senhor Guerino Luiz Zanon;
3.3.2 Por oficiar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Ministério Público Federal os cientificando quanto à ausência
de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos
servidores;
3.3.3 Por DETERMINAR com fundamento no art. 1º, inciso XVI da
Lei Complementar nº. 621/12:
3.3.2.1 ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares, por
ocasião da formulação da LOA, não inclua autorização para créditos
adicionais ilimitados, em observância ao art. 167, inciso VII, e art.
165, §8º, da CRB/88, e à vedação contida no §4º do art. 5º da Lei
de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000;
3.3.2.2. ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares e ao
contabilista responsável, para que observem os procedimentos
técnico-contábeis de estornos e retificações de lançamentos
contábeis contidos nas Resoluções CFC nº 1132/08 e 1330/2011.
Ressalto, por oportuno, que a emissão do Parecer Prévio não interfere
nem condiciona o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em
virtude de denúncia, representação ou ação fiscalizadora, dos atos
de gestão do administrador e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores da administração pública direta e indireta, de
quaisquer dos Poderes do Estado ou Município ou de entidade da
Administração Indireta Estadual ou Municipal.
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 LINHARES, referente
ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor GUERINO
LUIZ ZANON, 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. Base Normativa: Lei nº.
4.320/64, arts. 85, 87, 88, 89, 93, 101 a 105.
Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores.
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a
e b e art. 37 da Constituição da República
Não recolhimento das contribuições patronais ao RPPS. Base
normativa: art. Art. 123, VIII, § 8º da Lei Municipal 2330/02
alterada pela Lei Municipal 2663/06.
Ainda, por oficiar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Ministério Público Federal os cientificando quanto à ausência
de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos
servidores;
Por DETERMINAR com fundamento no art. 1º, inciso XVI15 da Lei
Complementar nº. 621/12:
ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares, por ocasião da
formulação da LOA, não inclua autorização para créditos adicionais
ilimitados, em observância ao art. 167, inciso VII, e art. 165,
§8º, da CRB/88, e à vedação contida no §4º do art. 5º da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000;
ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares e ao contabilista
responsável, para que observem os procedimentos técnico-contábeis
de estornos e retificações de lançamentos contábeis contidos nas
Resoluções CFC nº 1132/08 e 1330/2011.
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
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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 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

Reais
381.943.961,86

limite

executado

145.767.520,09

máx 54%

38,16%

154.162.668,00

máx 60%

40,36%

0,00

máx 120% 0,00

0,00

máx 16%

0,00

0,00

máx.7%

0,00

0,00
Prazos cumpridos
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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

180.666.817,78
min. 25%

26,41%

min 60%

69,56%

min. 15%

32,13%

10.609.497,00

máx. 7%

6%

Lei Municipal
3.029/2011

Em conformidade com o
mandamento legal

Anexo 12

R$ 25.922.999,67

Anexo 13

R$ 75.511.506,73

Anexo 15

(R$ 91.627.549,58)

47.707.424,02
54.580.521,61
37.968.794,94
180.666.817,78
58.043.364,95
176.830.277,84

Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2011
da Prefeitura Municipal de Linhares. Cabendo salientar que o
resultado patrimonial negativo foi em decorrência da incorporação
de obrigações referente a “Provisões Matemáticas Previdenciárias”
no valor de R$ 214.224.513,74.
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 Linhares, sob a responsabilidade do Sr. Guerino
Luiz Zanon, 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 4238/2013, quanto à
manutenção da seguinte irregularidade:
Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes
da Demonstração da Dívida Flutuante no valor de R$ 427.598,83
Importante registrar, contudo, que o reflexo de tal irregularidade,
no total de R$ 427.598,83 (excluindo as contas de INSS retida de
servidores e terceiros, por serem tratadas separadamente), equivale
a apenas 0,56% do resultado financeiro, que é de R$ 75.511.506,73
e, a meu ver, tais constatações 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
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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.7 DA ICC 115/2013 – “NÃO
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS RETIDAS
DOS 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, conforme GFIP. Os valores constantes a recolher
apresentados no saldo final do exercício de 2011 veem de exercícios
anteriores.
A área técnica não aceitou as alegações do gestor, pois o saldo a
recolher de exercícios anteriores é de responsabilidade do gestor e
até o exercício de 2012 não houve conciliação das contas.
Também alertou que tramita nesta Corte de Contas, Processo TC
3208/2012, representação para apurar supostas irregularidades na
contratação da empresa URBIS sobre a prestação de serviços de
recuperação de créditos tributários (Pasep e INSS).
Verifiquei que esses saldos a recolher são valores pendentes
anteriores ao exercício de 2007 e que dos exercícios de 2007 até
2011 todos os valores retidos foram repassados ao INSS, conforme
processos TC 2187/2008, 2019/2009, 2696/2010, 1675/2011 e
1871/2012, verificado através das entradas e saídas no exercício da
conta “Depósitos”.
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.8 da ICC 115/2013 – “Não Recolhimento
das Contribuições Patronais ao RPPS” - discordo da área técnica
e do ministério público especial de contas, nos seguintes termos.
O gestor alega que os recolhimentos foram efetuados, pois não seria
possível a obtenção do CRP Previdenciário, caso esses débitos não
fossem quitados.
Verifiquei nos documentos acostados aos autos pelo gestor (fls.
1824) que consta o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP
nº 985663 – 107731 com validade até 3/3/2013.
Conforme Portaria MPS 204/2008 o CRP só será emitido, entre
outros critérios, à observância ao repasse integral dos valores das
contribuições à unidade gestora do RPPS, evidenciado no art. 5º,
inciso I, alínea “b”:
Art. 5º A SPS, quando da emissão do CRP, examinarão cumprimento,
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e das
exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS:
I - observância do caráter contributivo do RPPS,que será cumprido
por meio de:
a) fixação, em texto legal, de alíquotas de contribuição do ente, dos
segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas;
b) repasse integral dos valores das contribuições à unidade
gestora do RPPS;
c) retenção, pela unidade gestora do RPPS, dos valores devidos pelos
segurados e pensionistas relativos aos benefícios e remunerações
cujo pagamento esteja sob sua responsabilidade; e
d) pagamentos à unidade gestora do RPPS dos valores relativos a
débitos de contribuições parceladas mediante acordo. (g.n.)
Também verifiquei na Listagem de Pagamentos ao IPASLI (fls.
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1825/1855), período de 1/1/2011 a 31/12/2011, que foi repassada
contribuição patronal referente a dezembro de 2010, 13º de 2010 e
de janeiro a novembro de 2011, demonstrando a regularidade dos
repasses ao RPPS.
Diante dos documentos apresentados pelo gestor e de minha análise,
afasto a irregularidade quanto ao não recolhimento das obrigações
patronais ao RPPS.
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
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
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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
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.
Não Recolhimento das contribuições patronais ao RPPS.
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 do
Passivo Flutuante.
III - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Município de LINHARES, exercício de 2011, sob a
responsabilidade do Sr. GUERINO LUIZ ZANON, com fundamento
www.tce.es.gov.br
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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 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” 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;
Por ocasião da formulação da LOA, não inclua autorização para
créditos adicionais ilimitados, em observância ao art. 167, inciso
VII, e art. 165, §8º, da CRB/88, e à vedação contida no §4º do art.
5º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000.
Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-1871/2012,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e nove
de abril de dois mil e quatorze, por maioria, nos termos do voto
vencedor proferido pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Linhares a aprovação com
ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Linhares, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do
Sr. Guerino Luiz Zanon, Prefeito Municipal à época, com fundamento
no art. 80, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Linhares,
que:
2.1. Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas da
“Dívida Flutuante” 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” 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;
2.3 Por ocasião da formulação da LOA, não inclua autorização para
créditos adicionais ilimitados, em observância ao art. 167, inciso
VII, e artigo 165, § 8º, da CRB/88, e à vedação contida no § 4º
do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº
101/2000;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencido o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que votou, pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de
Linhares, acompanhando a Área Técnica e 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, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Macedo,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de abril de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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
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[Outras Decisões - Plenário]
DECISÃO TC- 6106/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6706/2014
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTAÇÃO – REPRESENTANTE: EMPÓRIO CARD LTDA
- REPRESENTADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS
DA GRANDE VITÓRIA – RESPONSÁVEIS: LÉO CARLOS CRUZ
E OUTRA – CONHECER – INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR –
IMPROCEDÊNCIA – AO NEC – DAR CIÊNCIA - NOTIFICAR –
PRAZO: 10 DIAS.
Considerando Representação apresentada pela sociedade empresária
Empório Card LTDA, com pedido de provimento liminar cautelar
inaudita altera parte, em face da Companhia de Transportes Urbanos
da Grande Vitória - CETURB-GV - Pregão Presencial 01/2014, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de administração de convênio refeição/alimentação, através
do fornecimento de cartões eletrônicos, com créditos eletrônicos
mensais, disponibilidade de senha individual, com tecnologia de
chip, para os empregados da CETURB-GV;
Considerando a ausência dos requisitos autorizadores à concessão de
provimento cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum
in mora;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em
sua 29ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, que integra esta Decisão:
Conhecer da presente Representação
Indeferir a concessão da medida cautelar requerida.
Pela improcedência do pleito, remetendo-se os autos ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas para elaboração de da
Instrução Técnica Conclusiva.
Notificar o Sr. Léo Carlos Cruz, Diretor Presidente da Companhia
de Transportes Urbanos da Grande Vitória, e da Srª. Neila Joelma
Scalser Coimbra, Pregoeira Oficial da Ceturb - GV, para, no prazo
improrrogável de 10 (dez) dias, prestem informações quanto ao
item questionado na representação.
Dar ciência ao representante do teor desta decisão.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014.
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
DECISÃO TC – 6109/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO – TC – 3524/2012
ASSUNTO – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE DE
2012 – INTERESSADA: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– RESPONSÁVEIS: ELDA MÁRCIA MORAES SPEDO E ÉDER
PONTES DA SILVA –RETORNAR À 9ª SECRETARIA DE CONTROLE
EXTERNO – APENSAR – DAR CIÊNCIA – ENCAMINHAR CÓPIA.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em
sua 29ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que integra esta Decisão, oficiar
o Sr. Éder Pontes da Silva, Procurador-Geral de Justiça, para que
conheça o teor da análise técnica.
DECIDE, ainda, encaminhar os presentes autos à 9ª. Secretaria de
Controle Externo, para que sejam apensados à Prestação de Contas
Anual da Procuradoria Geral de Justiça.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
DECISÃO TC – 6110/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO – TC-988/2014
ASSUNTO – CONSULTA
CONSULTA – INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA – RESPONSÁVEL: HENRIQUE
ZANOTELLI DE VARGAS – NÃO CONHECER – ARQUIVAR –
DAR CIÊNCIA.
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada, conforme artigo 1º, inciso XXIV,
da Lei Complementar nº 621/2012;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade,
em sua 29ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, não conhecer da
presente Consulta, em virtude da ausência dos requisitos de
admissibilidade, determinando-se, pois, o arquivamento destes
autos.
DECIDE, ainda, dar ciência ao consulente acerca dos termos desta
Decisão.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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DECISÃO TC– 6112/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO – TC-3165/2014
ASSUNTO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIO DE 2010) –
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO – DESANEXAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RETORNAR À PREFEITURA – COMPLEMENTAÇÃO DA TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL – PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em
sua 29ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que integra esta Decisão,
desanexar o Processo Administrativo (0505/2014), determinando
o seu retorno à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
a fim de que seja providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a
complementação da Tomada de Contas Especial.
Sala das Sessões, 26 de agosto 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
DECISÃO TC– 6114/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO – TC-3492/2014
ASSUNTO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIO DE 2009) –
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO – DESANEXAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RETORNAR À PREFEITURA – COMPLEMENTAÇÃO DA TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL – PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em
sua 29ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que integra esta Decisão,
desanexar o Processo Administrativo (2592/2014), determinando
o seu retorno à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
a fim de que seja providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a
complementação da Tomada de Contas Especial.
Sala das Sessões, 26 de agosto 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
DECISÃO TC– 6117/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO – TC-3493/2014
ASSUNTO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIO DE 2008) –
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO – DESANEXAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RETORNAR À PREFEITURA – COMPLEMENTAÇÃO DA TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL – PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em
sua 29ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que integra esta Decisão,
desanexar o Processo Administrativo (2591/2014), determinando
o seu retorno à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
a fim de que seja providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a
complementação da Tomada de Contas Especial.
Sala das Sessões, 26 de agosto 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
DECISÃO TC– 6121/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO – TC-3494/2014
ASSUNTO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIO DE 2009) –
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO – DESANEXAR E RETORNAR PROCESSO ADMINISTRATIVO
À PREFEITURA – PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua
29ª Sessão Ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que integra esta Decisão,
desanexar o processo administrativo nº 02593/2014 e retorná-lo
à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, a fim de que seja
providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a complementação da
Tomada de Contas Especial.
Sala das Sessões, 26 de agosto 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
DECISÃO TC- 6133/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6758/2014
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
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REPRESENTAÇÃO
–
REPRESENTANTE:
TRIVALE
ADMINISTRAÇÃO LTDA – REPRESENTADA: COMPANHIA DE
TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURBGV) – RESPONSÁVEIS: LÉO CARLOS CRUZ E NEILA JOELMA
SCALSER COIMBRA – CONHECER – CONVERTER PARA O RITO
ORDINÁRIO – INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – DAR CIÊNCIA
- NOTIFICAR – PRAZO: 10 DIAS.
Considerando que compete ao Tribunal de Contas, diante de eventual
ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei,
bem como a sustação de ato impugnado, nos termos do art. 71, incisos
X e XI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, corroborado por
idêntica previsão do artigo 1º, incisos XV, XVI e XVII, e artigo 125,
inciso II, ambos da Lei Complementar nº 621/2012;
Considerando Representação apresentada pela sociedade empresária
Trivale Administração Ltda., com pedido de provimento liminar cautelar
inaudita altera parte, em face da Companhia de Transportes Urbanos
da Grande Vitória - CETURB-GV – para que se suspenda, até que
se analise o mérito da presente representação, o Pregão Presencial
01/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de administração de convênio refeição/
alimentação, através do fornecimento de cartões eletrônicos, com
créditos eletrônicos mensais, disponibilidade de senha individual, com
tecnologia de chip, para os empregados da CETURB-GV;
Considerando a ausência dos requisitos autorizadores à concessão do
provimento cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in
mora;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em
sua 29ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, que integra esta Decisão:
Conhecer da presente Representação
Indeferir a concessão da medida cautelar requerida.
Determinar a tramitação dos autos sob o rito ordinário, ante a
inexistência dos requisitos constantes do Art. 306 do Regimento
Interno deste Tribunal;
Notificar o Sr. Léo Carlos Cruz, Diretor Presidente da Companhia de
Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV), e da Srª. Neila
Joelma Scalser Coimbra, Pregoeira Oficial da CETURB-GV, para, no
prazo improrrogável de 10 (dez) dias, prestem informações quanto
aos itens questionados na representação.
Dar ciência ao representante do teor desta decisão.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014.
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
DECISÃO TC – 6137/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO – TC-7531/2013
ASSUNTO – CONSULTA
CONSULTA – INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA – RESPONSÁVEL:
ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA – À 7ª. SCE.
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da
Lei Complementar nº 621/2012;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em
sua 29ª sessão ordinária, acolher a proposta do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e, nos termos das notas taquigráficas
que integram esta decisão, encaminhar os autos à 7ª Secretaria de
Controle Externo.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
DECISÃO TC – 6146/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO – TC-3729/2014
ASSUNTO – CONSULTA
CONSULTA – INTERESSADO: SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – RESPONSÁVEL: LUÍS
CARLOS SOSSAI – NÃO CONHECER – ARQUIVAR – DAR CIÊNCIA.
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei
Complementar nº 621/2012;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua
29ª sessão ordinária, nos termos do voto da Relatora, Conselheira
Márcia Jaccoud Freitas, não conhecer da presente Consulta, ante a
ausência dos requisitos de admissibilidade, determinando-se, pois, o
arquivamento destes autos.
DECIDE, ainda, dar ciência ao consulente acerca dos termos desta
Decisão.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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DECISÃO TC-6250/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1345/2006 (APENSOS: 2129/2006, 1019/2007 e
7016/2007)
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2005 –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
VENÉCIA – RESPONSÁVEL: WALTER DE PRÁ – AO MPEC.
Considerando que é da competência deste Tribunal apreciar a
prestação de contas anual dos chefes dos Poderes Executivos
Municipais, nos termos do artigo 50, I, “c” da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar
621/12 alterada pela Lei Complementar 658/12;
Considerando o voto vista do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo pugnando, preliminarmente, dentre outras questões, pela
remessa dos autos ao Ministério Público Especial de Contas para fins
de instrução do feito e análise do pleito formulado pelo Responsável
Requerente;
Considerando que o Conselheiro José Antônio Pimentel, também em
sede de voto vista, encampou parcialmente as questões preliminares
suscitadas pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no
sentido de que seja remetido o presente feito ao Ministério Público
Especial de Contas, com a qual anuiu o então Relator, Conselheiro
em substituição Marco Antônio da Silva, nos termos do artigo 86, §
2º e § 3º do Regimento Interno deste Tribunal.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade,
em sua 27ª sessão ordinária, nos termos do voto vista proferido
pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo encampado,
em parte, pelo voto vista proferido pelo Conselheiro José Antônio
Pimentel e pelo então Relator, Conselheiro em substituição Marco
Antônio da Silva, que integram esta Decisão, preliminarmente,
remeter o presente feito ao Ministério Público Especial de Contas
para fins de instrução do feito e análise do pedido formulado pelo
Responsável Requerente.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
Integram esta Decisão as notas taquigráficas da discussão plenária
acerca dos presentes autos. Segue transcrição:
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
27ª SESSÃO ORDINÁRIA 12/08/2014
DISCUSSÃO DO PROCESSO TC-1345/2006
RELATOR: MARCO ANTONIO DA SILVA
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Senhor Presidente, entendi que o Eminente Conselheiro
José Antônio Pimentel pediu vistas e aliou à posição que externei
em Plenário no sentido de que havia preclusão para que não
pudesse haver reforma, ainda que os atos que hoje são analisados,
referente à PCA, que são os limites constitucionais, tenham sido
analisados dentro do processo de atos de gestão. Mas estou
entendendo que no final, apesar de estar alinhado, que o Eminente
Conselheiro está suscitando uma questão preliminar, que seria o
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Especial de Contas.
Não havia me posicionado dessa maneira, mas entendo como muito
plausível a posição trazida pelo Eminente Conselheiro José Antônio
Pimentel. Então estou acompanhando o Conselheiro, que traz essa
consideração de acompanhar também a posição que foi trazida pelo
Conselheiro Ranna, que antes da análise meritória, os autos sejam
encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para vista.
Estou acompanhando, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS TAUFNER
– Então, colocamos a preliminar em discussão, porque se ela for
aprovada o processo será encaminhado, não para vista, mas para
parecer, não é isso?
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
– Sr. Presidente, pedi vista dos autos por essa matéria também
estar sendo discutida em outros processos. O Conselheiro Pimentel
foi feliz em seu voto quando trouxe outros processos que também
tratam de assunto semelhante, mas não é igual. Semelhante porque
naqueles processos, o saneamento se deu na sua integralidade.
Neste caso aqui, não; este foi parcial e foi apenas com relação
ao item do pagamento de multa com relação à contratação de
serviço de buffet sem licitação, realização de evento festivo sem
atingimento de interesse público. Com relação à aplicação deficitária
do ensino fundamental, em nenhum momento o gestor se defendeu.
Ele reconheceu que não aplicou. Ele apenas e tão somente recorreu
do valor devido ao ressarcimento. E dessa maneira o “saneamento”
se deu com relação ao pagamento dos valores devidos e da multa, e
tão somente. Em nenhum momento se tratou da aplicação deficitária
da educação. Isso não foi tratado. Então, essa irregularidade, em
que pese que ela será analisada quanto ao mérito, ela se mantém.

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

Se houve algum erro foi de interpretação do alcance que foi dado
a este saneamento ou a esta quitação, tão somente em relação ao
pagamento dos valores e da multa que eram devidos. Mas, continua
a sua irregularidade, que é gravíssima, que é ensejadora de rejeição
de contas, como continua sendo. Com relação a isso, o Acórdão
ou Parecer Prévio não foi modificado. Apenas essa observação.
Acompanho com relação à questão preliminar já suscitada que,
antes do Plenário manifestar-se quanto ao mérito, encaminhe para
vista ao Ministério Público para manifestação.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS TAUFNER –
Colocamos em votação a Preliminar. Entendo que o Conselheiro
Carlos Ranna acata a preliminar de vir para o Ministério Público
de Contas e que foi acompanhado pelo Conselheiro Pimentel e
Conselheiro Marco Antonio que é o Relator. Como vota o Conselheiro
Sérgio Aboudib na preliminar?
O CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
– Acompanho o entendimento predominante de todos:
encaminhamento ao Ministério Público de Contas para manifestação.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS TAUFNER –
Conselheiro Sérgio Borges?
O CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
Acompanho. (Final)

[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.
1)- ACÓRDÃO TC-290/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2364/2004
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONVÊNIO Nº
198/1998
RESPONSÁVEIS - JORGE RIVA, CARLOMAN BASTOS SOARES,
DENÍLSON GOMES DA SILVA, MAXILENE APARECIDA DO CARMO
RIVAS BORGES, JOSÉ CARLOS NUNES DE MELO, GUARACI
CARVALHO POLIDO, GERALDO GOMES, LUIS CARLOS VIEIRA,
MARCELO MEIRELES MARTINEZ E MARIO-ZAN CARVALHO POLIDO
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONVÊNIO Nº
198/1998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
- 1) DECLARAR REVELIA PARA OS SRS. GUARACI CARVALHO
POLIDO, MARIO-ZAN CARVALHO POLIDO, GERALDO GOMES E
LUIS CARLOS VIEIRA - 2) ATOS IRREGULARES PRATICADOS
PELOS SRS. GUARACI CARVALHO POLIDO E MARIO-ZAN
CARVALHO POLIDO - 3) REGULAR COM QUITAÇÃO PARA OS
SRS. CARLOMAN BASTOS SOARES, GERALDO GOMES E LUIS
CARLOS VIEIRA - 4) IRREGULAR - MULTA PARA O SR. JORGE
RIVA - 5) IRREGULAR – MULTA PARA OS SRS. DENÍLSON
GOMES DA SILVA, MAXILENE APARECIDA DO CARMO RIVA
BORGES E JOSÉ CARLOS NUNES DE MELO - 6) IRREGULAR MULTA PARA OS SRS. GUARACI CARVALHO POLIDO, MARIOZAN CARVALHO POLIDO E MARCELO MEIRELES MARTINEZ
- 7) REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - 8) DETERMINAR FORMAÇÃO DE PROCESSO
APARTADO - 9) DESANEXAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
E ANEXAR À TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 10) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de tomada de contas instaurada pela Secretaria de Estado
da Educação (SEDU) visando à apuração de possíveis irregularidades
e dano decorrente do repasse de recursos à Prefeitura Municipal de
Dores do Rio Preto por meio do convênio 198/1998.
Conforme noticiado, o Estado do Espírito Santo, com interveniência
da SEDU e do Departamento de Edificações e Obras (DEO), repassou
ao Município a quantia de R$ 17.318,24, referente à primeira parcela
www.tce.es.gov.br
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do montante inicialmente previsto de R$ 34.636,48, pretendendo a
reforma e ampliação da escola “EP Anjo da Guarda”.
Não tendo sido levado a termo o convênio celebrado, já que não
houve a conclusão da reforma, a SEDU. por meio da Portaria 2125,
instaurou a tomada de contas na qual foram apuradas irregularidades
na aplicação dos recursos estaduais repassados.
Constatou-se, também, que o certame realizado com vistas à
contratação da reforma apresentou indícios de ajuste entre os
licitantes, irregularidades na apresentação de documentos e das
propostas, além de falhas na medição dos serviços posteriormente
contratados.
Concluída a tomada de contas, com base em relatório datado
de 14/04/2004, apontou-se, em especial, o dano decorrente da
aplicação irregular de R$ 17.318,24 provenientes da primeira e
única parcela repassada pelo Estado aos cofres municipais.
Entretanto, como não foram demonstradas pela SEDU providências
no sentido de se exigir do Município a prestação de contas, de
se identificar os responsáveis, as irregularidades e a destinação
do montante dispendido, a 3º Controladoria Técnica defendeu
a complementação da tomada de contas, conforme sintetizado
na Instrução Técnica Preliminar ITP 216/2008 (fls. 51/54) e na
Manifestação Técnica da Chefia MTC 25/2008 (fls. 55/57), o que foi
determinado pela Decisão TC 5133/2008, que fixou o prazo de 90
dias para a adoção das medidas necessárias (fls. 65/66).
Em resposta, foi protocolizado o OF/SEDU/GS/Nº 996/2008 (fl.
76) e encaminhados processos originários da Secretaria referentes
ao convênio e à tomada de contas, sendo novamente o acervo
submetido ao crivo da área técnica que cuidou de elaborar a
Instrução Técnica Inicial ITI 327/2009 (fls. 128/139), sugerindo-se
a citação dos responsáveis arrolados na epígrafe.
Ato contínuo, a Decisão Preliminar TC 183/2009 corroborou os
termos assinalados pela ITI 327/2009 e fixou o prazo improrrogável
de 45 dias para a apresentação de justificativas (fl. 259).
Em respostas tempestivas, compareceram aos autos os senhores
Jorge Riva e Carloman Bastos Soares (fls. 289/306), ex-prefeitos
do Município de Dores do Rio Preto, os membros da comissão
permanente de licitação, senhores Denílson Gomes da Silva e José
Carlos Nunes de Melo e a senhora Maxilene Aparecida do Carmo
Riva (fls. 286/288), além do senhor Marcelo Meireles Martinez,
engenheiro responsável pela medição dos serviços contratados.
Findo o prazo assinado para cumprimento da Decisão Preliminar TC
183/2009, constatou-se que não apresentaram defesa os demais
responsáveis, senhores Guaraci Carvalho Polido, Geraldo Gomes,
Luiz Carlos Vieira e Mário-Zan Carvalho Polido.
Acerca dos aspectos atinentes à engenharia suscitados nas defesas
apresentadas, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (NEO)
manifestou-se por meio da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC
48/2013 (fls. 316/331), na qual restaram realçadas irregularidades
consubstanciadas em pagamento de itens não executados e na
medição de serviços executados por engenheiro pertencente ao
quadro de construtora licitante.
Seguiram então os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas (NEC) que cuidou de cotejar os demais aspectos
contidos no acervo com as defesas elaboradas, acrescentando às
conclusões da seara de engenharia outras irregularidades, conforme
consignado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3616/2013 (fls.
333/360), cuja conclusão é a que se transcreve:
3. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Tomada de Contas realizada pela Secretaria
Estadual de Educação na Prefeitura Municipal de Dores do
Rio Preto, relativo ao Convênio 198/98, entende-se que devem
ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta
Instrução Técnica Conclusiva:
3.1.1 Indícios de ajuste entre licitantes visando fraudar o
procedimento licitatório (Item 2.1 desta ITC)
Base legal: artigos 3º (princípios da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da probidade administrativa) e 22, §3º, da Lei
8666/93;
Agentes responsáveis:
Jorge Riva – Prefeito Municipal
Denílson Gomes da Silva - Presidente da Comissão de Licitação
Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges - Membro da Comissão
Permanente de Licitação
José Carlos Nunes de Melo - Membro da Comissão Permanente de
Licitação
Guaraci Carvalho Polido - ex-sócio da empresa construtora GP Ltda.
Geraldo Gomes - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Luis Carlos Vieira - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Marcelo Meireles Martinez - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
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e engenheiro responsável pela medição dos serviços executados
Mario-Zan Carvalho Polido - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
3.1.2 . Apresentação dos documentos de habilitação e da
proposta em único envelope (Item 2.2 desta ITC)
Base legal: artigo 43 da Lei 8666/93;
Agentes responsáveis:
Jorge Riva – Prefeito Municipal
Denílson Gomes da Silva - Presidente da Comissão de Licitação
Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges - Membro da Comissão
Permanente de Licitação
José Carlos Nunes de Melo - Membro da Comissão Permanente de
Licitação
3.1.3. Infringência ao art. 9º, III, da Lei 8666/93 (Item 2.3
desta ITC)
Base legal: art. 9º, III, Lei nº 8.666/93;
Agente responsável:
Jorge Riva– Prefeito Municipal
Guaraci Carvalho Polido - ex-sócio da empresa construtora GP Ltda.
Geraldo Gomes - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Luis Carlos Vieira - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Marcelo Meireles Martinez - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
e engenheiro responsável pela medição dos serviços executados
Mario-Zan Carvalho Polido - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
3.1.4 Omissão no saneamento de irregularidade (Item 2.4
desta ITC)
Base legal: princípio da autotutela;
Agente responsável:
Jorge Riva – Prefeito Municipal (1997 a 2000)
Carloman Bastos Soares - Prefeito Municipal (2001 a 2008)
3.1.5 Pagamento de itens não executados (Item 2.5 desta ITC)
Base legal: artigos 62 e 63, da Lei 4320/64 e artigo 40, XIV, a, L.
8666/93;
Agente responsável: Jorge Riva – Prefeito Municipal
Ressarcimento: valor passível de ressarcimento R$ 17.318,24,
correspondente a 18.019,19 VRTE.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos
senhores Jorge Riva – Prefeito Municipal (1997-2000); Carloman
Bastos Soares - Prefeito Municipal (2001-2008); Denílson
Gomes da Silva - Presidente da Comissão de Licitação; Maxilene
Aparecida do Carmo Riva Borges - Membro da Comissão
Permanente de Licitação; José Carlos Nunes de Melo - Membro
da Comissão Permanente de Licitação; Marcelo Meireles Martinez
- sócio da empresa Construtora MCA Ltda. e engenheiro responsável
pela medição dos serviços executados, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, desta Instrução
Técnica Conclusiva;
3.2.2. Considerar irregulares os atos praticados pelos senhores
Guaraci Carvalho Polido - ex-sócio da empresa construtora GP
Ltda.; Geraldo Gomes - sócio da empresa Construtora GP Ltda.;
Luis Carlos Vieira - sócio da empresa Construtora GP Ltda e
Mario-Zan Carvalho Polido - sócio da empresa Construtora MCA
Ltda., em razão dos fatos narrados nos itens 2.1 e 2.3, desta
Instrução Técnica Conclusiva, decretando-se sua revelia, em razão
da ausência de apresentação de justificativas.
3.2.3. Julgar irregulares as contas do senhor Jorge Riva –
Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto nos exercícios de 1998,
1999 e 2000, pela prática dos atos ilegais presentificados nos itens
2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, e pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposto no item 2.5 desta Instrução
Técnica Conclusiva condenando-o ao ressarcimento no valor de
R$ 17.318,24, correspondente a 18.019,19 VRTE, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
3.2.4. Aplicar multa, na medida de sua culpabilidade, aos
responsáveis Jorge Riva – Prefeito Municipal (1997-2000);
Carloman Bastos Soares - Prefeito Municipal (2001-2008);
Denílson Gomes da Silva - Presidente da Comissão de Licitação;
Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges - Membro da Comissão
Permanente de Licitação; José Carlos Nunes de Melo - Membro da
Comissão Permanente de Licitação; Marcelo Meireles Martinez sócio da empresa Construtora MCA Ltda. e engenheiro responsável
pela medição dos serviços executados, Guaraci Carvalho Polido
- ex-sócio da empresa construtora GP Ltda.; Geraldo Gomes sócio da empresa Construtora GP Ltda.; Luis Carlos Vieira - sócio
da empresa Construtora GP Ltda e Mario-Zan Carvalho Polido sócio da empresa Construtora MCA Ltda., com amparo no artigo 62
e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93, em razão das irregularidades a eles imputadas descritas
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nesta Instrução Técnica Conclusiva.
3.3 Registra-se, ainda, a existência de pedido de SUSTENTAÇÃO
ORAL em favor do senhor Carloman Bastos Soares, conforme fl.
298.
É importante destacar que a ITC 3616/2013 preocupou-se em
esclarecer a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva sobre
os fatos ora tratados, especialmente em virtude do que dispõem
o artigo 71 e seus parágrafos, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (cf. fls. 335/336).
Finalmente, chegaram os autos ao Ministério Público de Contas, onde
a 1ª Procuradoria de Contas prolatou o Parecer MMPC 4586/2013 (fl.
363), em que se posicionou conforme o entendimento defendido
pela área técnica:
O Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com
proposição da área técnica, constante na Instrução Técnica
Conclusiva 3616/2013, fls. 333/360.
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.
Revolvendo o acervo, nota-se, conforme já lembrado na ITC
3616/2013, que a ITI 327/2009 (fls. 128/139) não destacou as
irregularidades uma a uma, tendo procedido à narrativa consolidada,
sugerindo-se dessa forma a citação dos responsáveis, a partir de
tópicos onde foram relacionados os fatos relevantes atrelados ao
papel que cada agente teve no desenrolar do Convênio 198/98.
Por isso, acompanho o critério utilizado na ITC 3616/2013 para
proceder à análise dos fatos, individualizando-se as irregularidades,
sem distanciar do relato originário da ITI 327/2009. Com base nisso,
ficam assim organizados os indícios tratados neste feito:
2.1. Indícios de ajuste entre licitantes visando fraudar o
procedimento licitatório (itens a.1, c.2 e d.1 da ITI 327/2009)
Base Legal: artigos 3º (princípios da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da probidade administrativa) e 22, §3º, da Lei 8666/93
Responsável: Jorge Riva – Prefeito Municipal
Denílson Gomes da Silva - Presidente da Comissão de Licitação
Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges - Membro da Comissão
Permanente de Licitação
José Carlos Nunes de Melo - Membro da Comissão Permanente de
Licitação
Guaraci Carvalho Polido - ex-sócio da empresa construtora GP Ltda.
Geraldo Gomes - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Luis Carlos Vieira - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Marcelo Meireles Martinez - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
e engenheiro responsável pela medição dos serviços executados
Mario-Zan Carvalho Polido - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
2.2. Apresentação dos documentos de habilitação e da
proposta em único envelope (itens a.2 e c.1 da ITI 327/2009)
Base Legal: artigo 43 da Lei 8666/93
Responsável: Jorge Riva – Prefeito Municipal
Denílson Gomes da Silva - Presidente da Comissão de Licitação
Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges - Membro da Comissão
Permanente de Licitação
José Carlos Nunes de Melo - Membro da Comissão Permanente de
Licitação
2.3. Infringência ao art. 9º, inciso III, da Lei 8666/93 (itens
a.3 e d.2 da ITI 327/2009)
Base Legal: art. 9º, III, Lei nº 8.666/93.
Responsável: Jorge Riva– Prefeito Municipal
Guaraci Carvalho Polido - ex-sócio da empresa construtora GP Ltda.
Geraldo Gomes - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Luis Carlos Vieira - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Marcelo Meireles Martinez - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
e engenheiro responsável pela medição dos serviços executados
Mario-Zan Carvalho Polido - sócio da empresa Construtora MCA
Ltda.
2.4. Omissão no saneamento de irregularidade (itens a.4 e b.1
da ITI 327/2009)
Base Legal: princípio da autotutela.
Responsável: Jorge Riva – Prefeito Municipal (1997 a 2000)
Carloman Bastos Soares - Prefeito Municipal (2001 a 2008)
2.5. Pagamento de itens não executados (item a.5 da ITI
327/2009)
Base Legal: artigos 62 e 63, da Lei 4320/64 e artigo 40, XIV, a, L.
8666/93
Responsável: Jorge Riva – Prefeito Municipal
Passo, então, à apreciação das defesas produzidas acerca de cada
indício apontado:
II.2.1 Indícios de ajuste entre licitantes visando a fraudar o
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procedimento licitatório (itens a.1, c.2 e d.1 da ITI 327/2009)
Base Legal: artigos 3º (princípios da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da probidade administrativa) e 22, §3º,
da Lei 8666/93.
Responsáveis: Jorge Riva – Prefeito Municipal
Denílson Gomes da Silva - Presidente da Comissão de Licitação
Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges - Membro da Comissão
Permanente de Licitação
José Carlos Nunes de Melo - Membro da Comissão Permanente de
Licitação
Guaraci Carvalho Polido - ex-sócio da empresa construtora GP Ltda.
Geraldo Gomes - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Luis Carlos Vieira - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Marcelo Meireles Martinez - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
e engenheiro responsável pela medição dos serviços executados
Mario-Zan Carvalho Polido - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
Apurou-se que o senhor Guaraci Carvalho Polido, além de ter recebido
os convites endereçados a duas das três empresas convidadas,
Construtora MCA Ltda e Construtora GP Ltda., também era sócio
desta empresa, tendo dela se retirado 16/12/1997, dia anterior à
constituição da outra empresa, cuja propriedade pertence a Marcelo
Meireles Martinez e Mario-Zan Carvalho Polido (mesmo sobrenome
do ex-sócio da Construtora GP Ltda, acima citado).
Apesar de não ser sócio da empresa vencedora (Construtora GP
Ltda), no momento da contratação, em 10/07/1998, o senhor
Guaraci Carvalho Polido novamente voltou à cena para assinar
o contrato com a Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, na
qualidade de diretor.
Verificou-se também que o engenheiro responsável pela medição
dos serviços contratados, na qualidade de representante da
Prefeitura, foi o senhor Marcelo Meireles Martinez, também sócio da
Construtora MCA Ltda.
Em defesa conjunta (fls. 286/288), os senhores Denílson Gomes da
Silva e José Carlos Nunes de Melo e a senhora Maxilene Aparecida
do Carmo Riva Borges, então membros da Comissão Permanente
de Licitação, aduziram que o certame em questão, Convite 24/98,
seguiu rigorosamente as regras estabelecidas pela Lei 8.666/93 e se
apoiou em parecer jurídico, não havendo que se falar em fraude ao
procedimento, uma vez que os agentes não praticaram nenhum ato
em desacordo com o Estatuto de Licitações.
O ex-prefeito Jorge Riva, em suma, repetiu as alegações dos
componentes da CPL e afirmou estarem corretos os dados do
contrato, nada tendo acrescentado a respeito do indicativo de fraude
no procedimento.
O senhor Marcelo Meireles Martinez, sócio da Construtora MCA
Ltda., licitante no Convite 24/98, e engenheiro responsável pela
medição dos serviços executados, informou que, em março de
1998, solicitou sua exclusão da empresa, mas que os procedimentos
só foram concluídos em setembro daquele ano e afirmou já não
mais fazer parte da administração da Construtora “por motivos
pessoais e técnicos”, razão pela qual nunca participou do envio ou
do recebimento de qualquer carta convite à empresa. Sustentou,
ainda, não ter conhecimento de que a Construtora MCA ou de que
qualquer de seus sócios à época tenha recebido carta convite para
participar da licitação.
Como narrado, vejo que o indício de fraude que circunda o
procedimento licitatório Convite 24/98 se corrobora pelos fatos
carreados nos autos. Viu-se que dois dos três convites enviados
foram recebidos pelo senhor Guaraci Carvalho Polido, atuando em
nome da Construtora GP (contratada), da qual havia sido sócio, e
da Construtora MCA, com a qual possuía evidente relação, já que
era seu procurador e guardava parentesco com um dos sócios desta
empresa (Mario-Zan Carvalho Polido).
Ademais, o fato de a terceira empresa convidada ter sido inabilitada
fez com que apenas as duas construtoras representadas pelo mesma
pessoa tivessem apresentado propostas, revelando verdadeira burla
à competitividade do certame.
Aliado a isso, restou confirmado o fato de que o responsável pela
medição dos serviços contratados, senhor Marcelo Meireles Martinez,
também integrava os quadros de uma das empresas convidadas,
Construtora MCA, em sociedade com o senhor Mario-Zan Carvalho
Polido.
Tais circunstâncias mostram uma teia de relações pessoais que
denotam o descumprimento aos princípios da impessoalidade e
da isonomia, e confirmam a burla à licitação e aos preceitos da
moralidade e da probidade administrativa.
É importante que se diga que cabia aos membros da comissão de
licitação impedir o prosseguimento do Convite 24/98, já que tais
ligações eram aparentes desde o início do procedimento.
Nesse sentido, vale a remissão a julgado em que o Tribunal de
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Contas da União assim se manifestou:
O TCU considerou lesivas à ordem jurídica a adjudicação e
a homologação de licitações, na modalidade convite, com
menos de três propostas de preços válidas e independentes
entre si. No caso analisado, a falta de independência, de
acordo com o relator, seria clara diante da intricada rede
de relacionamentos, inclusive de parentesco familiar, entre
os representantes legais das empresas licitantes. A esse
respeito, o relator fez constar de seu voto a ocorrência de,
se não má-fé, no mínimo, grave omissão e falta de zelo por
parte dos responsáveis pelas contratações. Mencionou, ainda,
o entendimento do Tribunal no sentido de considerar “irregular a
participação de empresas com sócios em comum quando da realização
de convites”. Diante disso, votou pelo provimento dos recursos
de revisão propostos e, nesse ponto específico, pela rejeição das
justificativas apresentadas pelos responsáveis envolvidos, levando
o fato em consideração para votar, ainda, pela irregularidade das
contas correspondentes, sem prejuízo da aplicação de multa, o que
foi aprovado pelo Plenário. Precedentes citados na decisão: Acórdãos
nºs 161/1998, da 1ª Câmara, 297/2009 e 1.793/2009, ambos do
Plenário. (TCU, Acórdão nº 2.003/2011, Plenário, Rel. Min. Augusto
Nardes, DOU de 08.08.2011.)
Resta dizer que a lisura do certame licitatório foi comprometida,
frustrando-se o seu caráter competitivo e os princípios constitucionais
da isonomia, impessoalidade e moralidade.
Como frisado pela ITC 3616/2013, nenhum dos defendentes
impugnou especificamente as afirmações da ITI 327/2009. Os
membros da CPL apenas afirmaram o cumprimento ao Estatuto
das Licitações, sem esclarecer a omissão em adotar providências
no sentido de informar à autoridade superior o ocorrido e sugerir a
renovação do certame.
Em relação ao senhor Marcelo Meireles Martinez, suas alegações
não se confirmam, pois a mera afirmação desprovida de prova de
que desconhecia o fato de a empresa de que era sócio ter recebido
qualquer convite e de que “já não fazia parte da administração” da
construtora (fl. 311), nos impede de afastar sua responsabilidade
diante da intrincada rede de relacionamentos havida entre as
empresas e a Administração, ainda mais por ser sócio de uma
das licitantes e também responsável pela medição dos serviços
contratados.
Quanto aos demais responsáveis, senhores Guaraci Carvalho Polido,
Mario-Zan Carvalho Polido, Geraldo Gomes e Luis Carlos Vieira que,
embora corretamente citados, não apresentaram justificativas, vejo
que primeiramente devem ser considerados revéis.
Ainda em relação aos senhores Geraldo Gomes e Luis Carlos Vieira,
sócios da empresa Construtora GP Ltda., não vislumbro nexo de
causalidade entre a mera participação no quadro societário da
empresa e a irregularidade de que se fala. Em momento algum
na narrativa deste tópico se tratou de condutas ou circunstâncias
que pudessem ter sido imputadas aos dois, inexistindo, da mesma
forma, relação pessoal aparente dos demais agentes com eles.
Também em relação ao senhor Jorge Riva, entendo que seu nome
deva ser excluído do rol de responsáveis por esta irregularidade
por acreditar que, embora tenha expressamente homologado o
procedimento, o fez amparado em documentos que atestavam sua
validade, como a Ata da sessão de julgamento e parecer jurídico em
que os membros da CPL e o órgão consultivo municipal atestaram a
regularidade do certame e sugeriram a expedição do respectivo ato
homologatório.
Assim, afasto a responsabilidade dos senhores Geraldo Gomes, Luis
Carlos Vieira e Jorge Riva.
Logo, tendo em vista as relações mantidas entre sócios e
representantes das duas únicas empresas habilitadas e a
Administração Pública, bem como a omissão de agentes citados,
comungo parcialmente da proposta conclusiva elaborada pela área
técnica e voto pela manutenção desta irregularidade, imputando a
respectiva responsabilidade aos senhores Denílson Gomes da Silva,
Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges, José Carlos Nunes de
Melo, Guaraci Carvalho Polido, Marcelo Meireles Martinez e MarioZan Carvalho Polido.
Outrossim, entendo ser necessária a remessa de cópia da
documentação pertinente a este tópico ao Ministério Público Estadual,
para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES).
II.2.2 Apresentação dos documentos de habilitação e da
proposta em único envelope (itens a.2 e c.1 da ITI 327/2009)
Base Legal: artigo 43 da Lei 8666/93
Responsáveis: Jorge Riva – Prefeito Municipal
Denílson Gomes da Silva - Presidente da Comissão de Licitação
Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges - Membro da Comissão
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Permanente de Licitação
José Carlos Nunes de Melo - Membro da Comissão Permanente de
Licitação
Inicialmente, observou-se que os licitantes do Convite 24/98
apresentaram a documentação de habilitação e da proposta de
preços em um único envelope, contrariando os procedimentos
previstos no artigo 43 da Lei 8.666/93.
Nos termos do dispositivo, a licitação será processada e julgada
seguindo-se, primeiramente, à abertura dos envelopes contendo a
documentação relativa à habilitação (inc. I), passando-se, só então,
à abertura dos envelopes contendo as propostas (inc. III). Aliás, o
rito determinado pela Lei 8.666/93 somente autoriza a abertura dos
envelopes de propostas apresentados pelos licitantes qualificados na
fase de habilitação.
Trata-se de um ritual destinado a alcançar o objetivo do
procedimento licitatório, isto é, a seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública e, sobre tema, é válida menção ao
ensinamento de Marçal Justen Filho:
Somente se passa à fase de exame das propostas após exaurida
a fase de habilitação. E as questões anteriormente decididas não
podem ser reanalisadas (como regra). [...]
A vontade legislativa é de evitar que o conteúdo das propostas
influencie a apreciação dos requisitos de habilitação - e vice-versa.
Por isso o §5º prevê que, ultrapassada a fase de habilitação, não
mais se pode questionar o exame dos requisitos de habilitação.
Os requisitos de habilitação não devem influenciar o julgamento das
propostas. Tanto é verdade que a lei atribui efeito suspensivo ao
recurso contra a decisão da habilitação (art. 109, §2º). A Lei objetiva
evitar que uma proposta vantajosa pudesse influenciar a Comissão a
fazer vistas grossas à ausência de requisitos de habilitação.
Viu-se que as justificativas apresentadas conjuntamente pelos
membros da CPL, senhores Denílson Gomes da Silva, Maxilene
Aparecida do Carmo Riva Borges e José Carlos Nunes de Melo,
não tratam especificamente deste apontamento, sendo afirmações
abstratas quanto à observância ao Estatuto das Licitações (fls.
286/288).
Da mesma forma, o senhor Jorge Riva deixou de impugnar
especificamente este tópico, como se verifica às fls. 289/294.
Portanto, não há elementos de defesa ou mesmo nos autos que
sejam suficientes a eliminar ou, ao menos, atenuar a irregularidade
apurada, pois está registrado neste feito que, apesar de o dispositivo
estabelecer a necessidade de apresentação de envelopes distintos a
serem compulsados em momentos sequenciais, tal procedimento
não foi cumprido, e isso está consignado na ata de licitação (cf. fl.
120, do Anexo proc. 13354469):
Há que se registrar que todos os participantes apresentaram a
documentação e a proposta em um único envelope, sendo que no
caso a Firma desclassificada apresentou somente a proposta, motivo
pelo qual a mesma ficou como parte integrante do referido processo.
Cabe, contudo, esclarecer que, assim como pronunciado no item
anterior, entendo por afastar a responsabilidade do senhor Jorge
Riva também em relação a esta questão, por acreditar que sua
conduta se limitou à homologação do certame, atitude esta tomada
com base em documentos que atestavam sua validade, a Ata da
licitação e parecer jurídico, em que os membros da CPL e o órgão
consultivo municipal atestaram a regularidade do procedimento e
sugeriram a expedição do respectivo ato homologatório.
Assim, acompanhando em parte o raciocínio esposado pela
área técnica, entendo que está confirmada a irregularidade,
responsabilizando-se os senhores Denílson Gomes da Silva, Maxilene
Aparecida do Carmo Riva Borges e José Carlos Nunes de Melo.
II.2.3 Infringência ao art. 9º, inciso III, da Lei 8666/93 (itens
a.3 e d.2 da ITI 327/2009)
Base Legal: art. 9º, III, Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Jorge Riva – Prefeito Municipal
Guaraci Carvalho Polido - ex-sócio da empresa construtora GP Ltda.
Geraldo Gomes - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Luis Carlos Vieira - sócio da empresa Construtora GP Ltda.
Marcelo Meireles Martinez - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
e engenheiro responsável pela medição dos serviços executados
Mario-Zan Carvalho Polido - sócio da empresa Construtora MCA Ltda.
Como visto, a medição dos serviços de reforma contratados a partir
do Convite 24/98 foi tarefa exercida pelo engenheiro Marcelo Meireles
Martinez que atuou como fiscal representante da Administração
Pública.
Ocorre que o engenheiro também integrava o quadro societário da
Construtora MCA Ltda. no momento em que a empresa participou
do Convite 24/98.
Vejo que, ao analisar o feito, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
(NEO) e, posteriormente, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
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Conclusivas (NEC) concluíram pela existência da irregularidade e
responsabilização de todos os agentes citados, nos termos da IEC
48/2013, corroborado pela ITC 3616/2013.
Observo, contudo, que na documentação constante do processo
SEDU 43750621/08 (anexo), o relatório técnico da execução físicofinanceira elaborado pelo senhor Marcelo Meireles Martinez é datado
de 27/08/1998 (fls. 94/98, do anexo), época em que já teria se
retirado da Construtora MCA Ltda., segundo alegações de defesa
(fl. 311).
Não há nos autos documento que ateste a designação formal
do fiscal, mas sabe-se que é tarefa decorrente do exercício de
competência do Prefeito Municipal e, tendo sido desempenhada a
tarefa individualmente pelo senhor Marcelo Meireles Martinez, não
é plausível que se atribua responsabilidade por tal fato aos demais
integrantes das empresas Construtora GP Ltda. e Construtora MCA
Ltda., razão pela qual desde já afasto a irregularidade em relação
aos senhores Guaraci Carvalho Polido, Geraldo Gomes, Luis Carlos
Vieira e Mario-Zan Carvalho Polido.
Seguindo a análise, verifico que o artigo 9º, da Lei 8.666/93 veda
a participação, nas fases da licitação e da execução contratual,
de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação (inciso III).
Em que pese as manifestações exaradas pela área técnica inclinaremse em sentido diverso, entendo que, durante o andamento do Convite
24/98, o engenheiro Marcelo Meireles Martinez era integrante do
quadro societário de uma das empresas licitantes e não atuava
como agente da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.
Tendo sido a empresa da qual era sócio derrotada no certame, o
senhor Marcelo Meireles Martinez posteriormente foi incumbido de
desempenhar o mister de aferir por medição a primeira etapa da
reforma da escola EP Anjo da Guarda.
Logo, entendo que a vedação expressa pelo inciso III, do art. 9º, da
Lei de Licitações não foi descumprida neste caso, pois, se em um
primeiro momento o senhor Marcelo Meireles Martinez participou da
licitação na qualidade de sócio de uma das empresas licitantes (e
derrotada), ainda não atuava em função pública comprovada nestes
autos. Em seguida, já imbuído da missão de agente fiscalizador,
da mesma forma não teve participação na execução do serviço de
reforma, já que a empresa da qual era sócio fora derrotada, sendo
descabida, portanto, a alegação de infringência legal na forma como
aqui tratada.
Por conseguinte, afasto a presente irregularidade, concluindo que
os termos e documentos em que se apoia não são suficientes
a demonstrar a ilegalidade das condutas descritas, tampouco a
responsabilidade dos agentes citados.
II.2.4 Omissão no saneamento de irregularidade (itens a.4 e
b.1 da ITI 327/2009)
Base Legal: princípio da autotutela.
Responsáveis: Jorge Riva – Prefeito Municipal (1997 a 2000)
Carloman Bastos Soares - Prefeito Municipal (2001 a 2008)
Observou-se que, apesar de terem recebido notificações da SEDU
solicitando a adequação da prestação de contas referente ao
primeiro repasse do convênio 198/98, o senhor Jorge Riva, Prefeito
do Município de Dores do Rio Preto de 1997 a 2000, e o senhor
Carloman Bastos Soares, gestor de 2001 a 2008, não adotaram
providências nesse sentido.
O senhor Jorge Riva alegou que, com base em laudo técnico, efetuou
o pagamento dos serviços em 27/08/1998, tendo prestado contas
à SEDU em 28/10/1998, recebendo da Secretaria parecer pela
regularidade quanto ao aspecto contábil-financeiro, não havendo
nada a questionar a respeito.
Confirmou o defendente que, em 23/08/2000, dois meses antes do
pleito eleitoral, lhe fora enviado o Ofício 525/SEDU/GS, indicando
a defasagem na execução da reforma e solicitando providências,
sem prazo determinado. Alegou ter encaminhado o documento
a departamento técnico da Prefeitura a fim de que o engenheiro
responsável pela medição da execução física emitisse o parecer
técnico e jurídico pertinente. Com o encerramento de seu mandato
em 31/12/2000, o gestor não soube que providências foram
adotadas pelo Prefeito sucessor.
O senhor Carloman Bastos Soares, por sua vez, primeiramente
alegou que, ao assumir a Prefeitura, encontrou-a consideravelmente
desorganizada e endividada, tendo se inteirado a respeito de
nomeações feitas por seu antecessor em dezembro de 2000, as
quais declarou nulas, bem como sobre a expedição de Decretos
que ordenavam a incineração de documentos relativos a concursos
públicos, também expedidos na gestão anterior.
Afirmou que determinou o levantamento de todos os processos
paralisados e em andamento, nada tendo encontrado em relação
ao Convênio 198/98, a não ser a Carta Convite 24/98, na qual
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não se fez qualquer referência ao convênio. Diante disso, enviou a
SEDU o ofício OF 055/2003/PMDRP/GP, de 02.04.2003, solicitando
cópias dos documentos do processo administrativo 13354469/1998.
Todavia, não os recebeu.
Já em 05/12/2008, o senhor Carloman Bastos Soares afirma ter
recebido ofício originado da SEDU (OF/SEDU/GS 1031), em que
solicitava a devolução dos recursos ou a solução das pendências
constatadas. Mais uma vez, por nada existir nos arquivos da
Prefeitura sobre o termo celebrado, solicitou à SEDU, por meio do
OF/PMDRP/GP/Nº 459, de 29/12/2008, cópia de todo o processo
que deu origem ao relatório de tomada de contas 2/2008.
Acrescentou que, ao receber o termo de citação, dirigiu-se a sua
sucessora, solicitando informações sobre os fatos, ocasião em que
teve conhecimento da remessa de cópia de documentos e das
providências por ela adotadas.
Primeiramente, deve-se ter em mente que o senhor Jorge Riva,
embora alegue uma suposta aprovação das contas dada pela SEDU
não teve êxito em comprovar documentalmente tal acontecimento,
limitando-se sua narrativa à mera argumentação.
Outro ponto que também não foi evidenciado pela defesa do senhor
Jorge Riva concerne ao encaminhamento que teria sido dado a
ofício dirigido pela SEDU, confirmando-se, neste caso, a omissão
do defendente em regularizar a prestação de contas do Convênio
198/98.
Já em relação ao senhor Carloman Bastos Soares, a área técnica
apurou que não vigia durante sua gestão o Convênio 198/98, tendo
o quarto e último termo aditivo vigorado até 31/01/2000 e, por
isso, sua responsabilidade cinge-se aos acontecimentos referentes
ao saneamento da prestação de contas.
A respeito disso, o gestor apresenta documento em que demonstra
a preocupação de regularizar as pendências do Município junto à
SEDU (OF. Nº 055/2003/PMDRP/GP - fl. 301):
Com o objetivo de regularizar pendências deste Município junto
a essa Secretaria de Estado, referente ao Convênio nº 198/98,
para Reforma e Ampliação da EP Ano da Guarda, solicitamos a
especial atenção de Vossa Excelência no sentido de determinar ao
órgão competente que nos forneça cópia de todos os documentos
constantes do Processo nº 13354469.
Tal solicitação, segundo consta no texto do próprio ofício, baseavase no fato de não terem sido encontrados na Prefeitura documentos
relativos ao Convênio, o que denota ser provável, ante a postura
do Prefeito anterior em incinerar documentos relativos a concurso
público dentro do prazo de validade, como o demonstram os
Decretos de fls. 299 e 300.
Logo, observo ter sido envidado esforço por parte do senhor Carloman
Bastos Soares na correção da situação, embora obstaculizado
ante o não atendimento à sua solicitação por parte da SEDU que
aguardou o decurso de duas gestões para reiterar a adequação
das contas prestadas, não se podendo exigir do então Prefeito a
adoção de providências por decorrência do segundo ofício enviado
pela SEDU já em dezembro de 2008, ao qual novamente solicitou o
encaminhamento a documentação.
Assim, entendo que houve omissão no saneamento de irregularidades
da prestação de contas apresentada à SEDU, mas divirjo da área
técnica quanto ao direcionamento da responsabilidade por entender
ser ela atribuível unicamente ao senhor Jorge Riva, razão pela qual
afasto a irregularidade em relação ao senhor Carloman Bastos
Soares.
II.2.5 Pagamento de itens não executados (item a.5 da ITI
327/2009)
Base Legal: artigos 62 e 63, da Lei 4320/64 e artigo 40, XIV, a, L.
8666/93
Responsável: Jorge Riva – Prefeito Municipal
De acordo com o relatório elaborado em 13/04/2000 pelo
Departamento de Edificações e Obras (DEO), somente 30% dos
serviços de reforma contratados haviam sido executados. Não
obstante, a Prefeitura de Dores do Rio Preto havia medido e pagado
68,32% do valor total contratado.
Em relatório posterior, feito pela SEDU acerca de vistoria datada de
03/12/2008, constatou-se que os serviços referentes ao convênio
se encontravam inacabados e abandonados, atestando-se que,
apesar do desgaste do tempo, era possível afirmar que o padrão de
qualidade das obras executadas desde o princípio era de péssima
qualidade e que a utilização dos recursos repassados não estava
justificada.
Concluiu-se que as metas e objeto do convênio não foram atingidos
e, por isso, era irregular a aplicação do recurso recebido pela
Prefeitura, configurando pagamento indevido no valor total de R$
17.318,24, correspondente a 18.019,19 VRTE.
A defesa do senhor Jorge Riva aduziu que, segundo parecer técnico,
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mais de 50% da execução física do contrato estaria concluída,
autorizando o pagamento do valor de R$ 17.300,00, efetuado em
27/08/98.
Sustentou que, tendo apresentado a prestação de contas relativa à
primeira parcela do convênio, a SEDU havia aprovado o documento,
entendendo estar regular quanto ao aspecto contábil financeiro,
razão pela qual o responsável acreditou nada mais haver a ser
questionado.
Acrescentou que a obra foi desde então paralisada devido à não
efetivação do segundo repasse pela Secretaria de Educação e
sustentou que o relatório em que se apoiam os indícios tratados na
ITI 327/09 é inconsistente, não existindo prova robusta sobre as
avaliações precedidas pelo DEO e SEDU.
Suscitou o gestor que o Ofício 525/SEDU/GS, em que se pleiteavam
providências e esclarecimentos a respeito da prestação de contas, lhe
fora enviado “no auge de uma campanha política”, em 23/08/2000 e
que, apesar de ter dado encaminhamento ao setor competente para
esclarecimentos técnicos e jurídicos, até o final de seu mandato não
teve conhecimento das eventuais providências que, no seu entender,
caberiam ao sucessor eleito.
Finalmente, o senhor Jorge Riva contestou o laudo apresentado
pela SEDU, afirmando não conter elementos suficientes e palpáveis
capazes de demonstrar tecnicamente a alegação a respeito do
padrão de qualidade da obra.
Por se tratar de matéria afeta à seara da engenharia, seu exame
foi submetido ao crivo do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
(NEO) que trouxe a análise consignada na Instrução de Engenharia
Conclusiva IEC 48/2013, pugnando-se pela confirmação da
irregularidade e consequente condenação do senhor Jorge Riva ao
ressarcimento dos valores repassados pelo Convênio 198/98 (fl.
316/331):
ANÁLISE DO QUESITO 1:
Ao analisarmos a Tomada de Contas realizada pela SEDU, nas folhas
de nº 01 a 09 de 14 de abril de 2004 (do processo da SEDU nº
27319172), fica explicito que existe uma pendência no que tange a
prestação de contas da primeira parcela.
Ao verificarmos o presente relatório, da folha 45 do processo
27319172, Tomada de Contas da SEDU, fica apontada uma diferença
de 20% entre o valor pago e o efetivamente executado (30%
executado e 50% financeiro repassado) sendo isso afirmado em um
“relatório preliminar” datado de 13/04/2000, sendo encaminhado no
dia 23 de agosto do mesmo ano, cito a folha 48 do aludido processo.
Como ratificado pelo próprio defendente, este tomou conhecimento
do ofício, porém relegou ao segundo plano devido à proximidade das
eleições, não tomando mais conhecimento deste.
Alega também que a aprovação da prestação de contas parcial que
ocorreu nas folhas 40 a 42 do já citado processo transferia toda a
responsabilidade para a SEDU, mas este fato não se sustenta em
primeiro lugar por que o referido parecer esclarece que se baseava
na analise documental (contábil e financeira) apresentada e mesmo
que assim o fosse, segundo a lei 8666/93:
Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma
entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade
interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e
pagamento.
O que ratifica a responsabilidade do ordenador de despesas que
efetivamente contratou a obra e junto com os artigos 63 e 64 da lei
4320/64, a saber:
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 de material ou da prestação efetiva
do serviço.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade
competente, determinando que a despesa seja paga.
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em
documentos processados pelos serviços de contabilidade.
Comprovam que as despesas só podem ser liquidadas quando
houver elementos suficientes que garantam a sua correta execução.
No que se pode verificar que a presente situação não se enquadra,
restando por isso o reembolso da parcela não comprovada da correta
execução pelo ordenador de despesa.
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Para complementar em 03 de dezembro de 2008, folhas 63 e 64
do processo da SEDU), foi elaborado nova vistoria que obteve a
seguinte conclusão:
• Em visita a referida Escola, constatamos que os serviços referentes
ao convenio se encontram inacabados e em completo estado de
abandono à aproximadamente10(dez) ano
• O padrão de qualidade das obras executadas na presente
vistoria é de péssima qualidade independendo da ação do
tempo e não justificaram os recursos repassados pois, as
metas do objeto do convênio não foram atingidas como vemos
nas fotos da folha 2, e os serviços que “foram executados”
terão que ser demolidos e refeitos se for o caso.
Observamos que existe escolas próxima da localidade que estão em
funcionamento normal e que absorveram a demanda prevista desta
escola.
• Por tal motivo somos de opinião que os responsáveis pelo fato
teriam que devolver todos os recursos repassados R$ 17.318,24
do convênio em questão (corrigidos para data atual), por não ser
possível apurar custos.
• Segue relatório fotográfico na fI 02 . (grifo nosso)
As fotografias apenas corroboram com as alegações do referido
laudo.
Tendo por base o primeiro relatório e acreditando-se que o total
levantado esteja correto, existiria uma diferença de pelo menos
20%. Entretanto, após este fato, a obra foi posteriormente
reavaliada e chegou-se a conclusão que os serviços foram mal
executados e estavam100% perdidos, os quantitativos levantados
para a contratação da empresa executante foi apropriado pela
prefeitura de Dores do Rio Preto, cito o relatório do DAM/DEO a
folha 19 do processo 13354469 da SEDU, na mesma gestão que
procedeu a contratação do engenheiro para a fiscalização da obra
Marcelo Meireles Martinez (o mesmo que representando a empresa
Construtora MCA Ltda – empresa que fora derrotada para a
concorrência da presente obra - na condição de sócio), o que põe
em dúvida os quantitativos levantados e a qualidade dos serviços
prestados, caracterizando crime contra a administração.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas)
Sr. Jorge Riva foi o responsável pela aprovação da ordem de
pagamento, em razão disto deve-se Manter a irregularidade.
Seguindo-se o parecer da Tomada de Contas da SEDU conclui
pela irregularidade na aplicação de todo o recurso recebido pela
Prefeitura, configurando pagamento indevido no valor total de R$
17.318,24, correspondente a 18.019,19 VRTE.
Como visto, apesar da diferença identificada na medição constante
das avaliações produzidas pela SEDU/DEO e pela Prefeitura de
Dores do Rio Preto, concluiu o NEO que os serviços, por terem sido
mal executados, estavam 100% perdidos, independente da ação e
do desgaste do tempo, o que ensejaria o ressarcimento do valor
total despendido, e não apenas da parcela atinente à diferença
apurada nas avaliações físico-financeiras dos serviços de reforma
e ampliação.
Amparado na Instrução de Engenharia IEC 48/2013, o NEC seguiu
o entendimento e sugeriu a manutenção da irregularidade, com a
respectiva condenação do senhor Jorge Riva a ressarcir ao erário
estadual o valor de R$ 17.318,24, correspondentes a 18.019,19
VRTE.
Embora concorde com toda a argumentação delineada pela área
técnica, noto que deixou de ser chamado a integrar a relação
processual tratada neste item o senhor Marcelo Meireles Martinez,
especialmente por ter sido ele o engenheiro responsável pela
avaliação físico-financeira na qual se apoiou a Prefeitura de Dores do
Rio Preto e o senhor Jorge Riva para ordenar o pagamento indevido
em comento.
Assim, a meu ver, o senhor Marcelo Meireles Martinez, por ter sido
o engenheiro responsável pela emissão do laudo técnico impreciso
que embasou o pagamento de serviços não executados, ao menos
em tese, seria corresponsável solidário pelo dano apurado.
Por outro lado, vejo que nova citação dirigida ao senhor Marcelo
Meireles Martinez nesta etapa processual seria medida contrária à
efetividade processual, em especial, pela iminente prescrição da
pretensão punitiva deste Tribunal em relação aos demais itens.
Destarte, por entender ser esta a medida mais adequada e prudente,
adio a conclusão do julgamento deste tópico e adoto a solução
autorizada pelo artigo 281, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), sugerindo a formação de processo apartado:
Art. 281. Verificada a necessidade de ser examinada a matéria em
processo distinto, para assegurar a observância dos princípios da
celeridade e da eficiência, deverá ser formado processo apartado,
de natureza semelhante ou diversa do processo originário, mediante
o desmembramento ou reprodução de peças do processo original.
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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, divergindo parcialmente o teor
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3616/13 e do Parecer MMPC
4586/13:
1) Preliminarmente, no sentido de ser declarada a REVELIA dos
senhores Guaraci Carvalho Polido, Mario-Zan Carvalho Polido,
Geraldo Gomes e Luis Carlos Vieira, nos termos do art. 65, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e do
art. 157, §7º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES);
2) Quanto ao mérito, ACOLHER AS RAZÕES DAS JUSTIFICATIVAS
apresentadas pelo senhor Carloman Bastos Soares, afastando
sua responsabilidade em relação à irregularidade descrita no item
II.2.4 (Omissão no saneamento de irregularidade);
3) ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DAS JUSTIFICATIVAS
oferecidas pelo senhor Jorge Riva, em relação aos itens II.2.1
(Indícios de ajuste entre licitantes visando a fraudar o procedimento
licitatório), II.2.2 (Apresentação dos documentos de habilitação e da
proposta em único envelope) e II.2.3 (Infringência ao art. 9º, inciso
III, da Lei 8666/933), e pelo senhor Marcelo Meireles Martinez,
em relação ao item II.2.3, estendendo o afastamento do item II.2.3
aos senhores Guaraci Carvalho Polido, Mario-Zan Carvalho
Polido, Geraldo Gomes e Luis Carlos Vieira, conforme autoriza o
art. 324, do Regimento Interno desta Casa;
4) REJEITAR AS RAZÕES DAS JUSTIFICATIVAS apresentadas
pelo senhor Jorge Riva, quanto à irregularidade tratada no item
II.2.4 (Omissão no saneamento de irregularidade); bem como as
justificativas apresentadas pelos senhores do Denílson Gomes
da Silva, Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges e José
Carlos Nunes de Melo, em face dos itens II.2.1 e II.2.2; e, ainda,
as razões ofertadas pelo senhor Marcelo Meireles Martinez a
respeito do item II.2.1;
5) CONSIDERAR IRREGULARES os atos praticados pelos revéis
senhores Guaraci Carvalho Polido e Mario-Zan Carvalho Polido
em relação ao item II.2.1 (Indícios de ajuste entre licitantes visando
a fraudar o procedimento licitatório);
6) AFASTAR A RESPONSABILIDADE dos senhores Geraldo
Gomes e Luis Carlos Vieira quanto ao item II.2.1 (Indícios de
fraude entre licitantes visando a fraudar o procedimento licitatório);
7) 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 julgamento acerca das contas apresentadas:
8) Com fundamento no artigo 84, inciso I, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), JULGAR REGULARES
as contas apreciadas nestes autos do senhor Carloman Bastos
Soares, Prefeito do Município de Dores do Rio Preto nos exercícios
de 2001 a 2008, e dos senhores Geraldo Gomes e Luis Carlos
Vieira, dando-lhes quitação, conforme art. 85, da Lei Orgânica
deste Tribunal;
9) Amparado no art. 84, inciso III, alíneas “a”, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, JULGAR IRREGULARES as contas objeto
destes autos do senhor Jorge Riva, Prefeito do Município de Dores
do Rio Preto na gestão de 1997 a 2000, tendo em vista os fatos
narrados no item II.2.4, aplicando-lhe multa de 2.000,00 VRTE
(duas mil unidades de Valor de Referência do Tesouro Estadual),
dosada na forma do artigo 96, incisos I e II, 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;
10) Com fulcro no artigo 84, inciso III, alínea “c”, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), por
JULGAR IRREGULARES as contas de que tratam estes autos
dos senhores Denílson Gomes da Silva, Maxilene Aparecida
do Carmo Riva Borges e José Carlos Nunes de Melo, tendo
em vista os fatos narrados nos itens II.2.1 e II.2.2, aplicando-lhes
multa de 2.500 VRTE (duas mil e quinhentas unidades de Valor
de Referência do Tesouro Estadual), dosada na forma do artigo 96,
incisos I e II, 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;
11) Também com base no artigo 84, inciso III, em sua alínea “c”,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES),
por JULGAR IRREGULARES as contas apreciadas nestes autos dos
senhores Guaraci Carvalho Polido, Mario-Zan Carvalho Polido
e Marcelo Meireles Martinez, tendo em vista os fatos narrados
no item II.2.1, aplicando-lhes multa de 2.000 VRTE (duas mil
unidades de Valor de Referência do Tesouro Estadual), dosada na
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forma do artigo 96, incisos I e II, 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;
12) Tendo em vista a irregularidade tratada no item II.2.1 (Indícios
de ajuste entre licitantes visando a fraudar o procedimento
licitatório), REMETER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
3616/2013, do Parecer MMPC 4586/2013, deste Voto e da Decisão
proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
13) Quanto ao exposto no item II.2.5 (Pagamento de itens não
executados), DETERMINAR A FORMAÇÃO DE PROCESSO
APARTADO, conforme artigo 281, do Regimento Interno desta
Casa, extraindo-se cópia das fls. 1/260, 272/273, 289/294, 311
e seguintes, para composição do novo acervo, autuando-o como
Tomada de Contas Especial e, o quanto antes, encaminhando-o a
este Relator, nos termos do art. 258, do mesmo Regimento;
14) Ainda, com base na Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), em seu art. 288, inciso III, determinar a DESANEXAÇÃO
dos processos 13354469/1998, 14660474/1998, 27319172/2004
e 43750621/2008 e ANEXAÇÃO dos referidos montantes ao novo
caderno processual originado da determinação supra;
15) Por fim, que seja dada CIÊNCIA à Secretaria de Estado da
Educação e aos responsáveis epigrafados dos termos da decisão
proferida, comunicando-lhes o direito à interposição de recurso,
conforme artigos 152 e seguintes, da Lei Complementar Estadual
621/12.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2364/2004,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quatorze de maio de dois mil e catorze, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Preliminarmente, declarar a revelia dos Srs. Guaraci Carvalho
Polido, Mario-Zan Carvalho Polido, Geraldo Gomes e Luis Carlos
Vieira, nos termos do art. 65, da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do art. 157, §7º, do Regimento Interno;
2. Considerar irregulares os atos praticados pelos revéis Srs.
Guaraci Carvalho Polido e Mario-Zan Carvalho Polido em relação ao
item II.2.1 (Indícios de ajuste entre licitantes visando a fraudar o
procedimento licitatório);
3. Julgar regulares as contas apreciadas nestes autos do Sr.
Carloman Bastos Soares, Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto
nos exercícios de 2001 a 2008, e dos Srs. Geraldo Gomes e Luis
Carlos Vieira, dando-lhes quitação, conforme art. 85, da Lei
Orgânica deste Tribunal;
4. Julgar irregulares as contas objeto destes autos do Sr. Jorge Riva,
Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto, nos exercícios de 1997 a
2000, tendo em vista os fatos narrados no item II.2.4, aplicando-lhe
multa de 2.000,00 VRTE, dosada na forma do artigo 96, incisos I
e II, 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, 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. Julgar irregulares as contas de que tratam estes autos dos Srs.
Denílson Gomes da Silva, Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges
e José Carlos Nunes de Melo, tendo em vista os fatos narrados nos
itens II.2.1 e II.2.2, aplicando-lhes multa de 2.500 VRTE dosada
na forma do artigo 96, incisos I e II, 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, 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;
6. Julgar irregulares as contas apreciadas nestes autos dos
senhores Guaraci Carvalho Polido, Mario-Zan Carvalho Polido e
Marcelo Meireles Martinez, tendo em vista os fatos narrados no item
II.2.1, aplicando-lhes multa de 2.000 VRTE, dosada na forma do
artigo 96, incisos I e II, 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, 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
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artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
7. Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3616/2013, do Parecer MMPC
4586/2013, deste Voto e da Decisão proferida, para as finalidades
previstas no artigo 163, § 8º, do Regimento Interno;
8. Determinar a formação de processo apartado, conforme artigo
281, do Regimento Interno desta Casa, extraindo-se cópia das
fls. 1/260, 272/273, 289/294, 311 e seguintes, para composição
do novo acervo, autuando-o como Tomada de Contas Especial e, o
quanto antes, encaminhando-o a este Relator, nos termos do art.
258, do mesmo Regimento;
9. Desanexar os processos 13354469/1998, 14660474/1998,
27319172/2004 e 43750621/2008 e anexar os referidos montantes
ao novo caderno processual originado da determinação supra;
10. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
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. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de maio 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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
2) - ACÓRDÃO TC-389/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3938/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2008
RESPONSÁVEL - EDELSON BRANDÃO PAULINO
ADVOGADO - PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB/ES 17169)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ICONHA - EXERCÍCIO DE 2008 - 1) REVELIA 2) IRREGULAR - 3) MULTA - 4) DETERMINAÇÕES - 5) OFICIAR
AO MINISTÉRIO PÚBLICO - 6) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura
Municipal de Iconha, referente ao exercício de 2008, cuja gestão foi
de responsabilidade do senhor Edelson Brandão Paulino.
Os indícios de irregularidades foram identificados no Relatório de
Auditoria RA-O 113/2009 (fls.05/31), os quais foram elencados
na Instrução Técnica Inicial ITI 513/2009 (fls. 545/553),
e posteriormente, na Decisão Preliminar TC 366/2009 (fls.
561), ocasionando a citação do responsável, Edelson Brandão
Paulino (Prefeito Municipal), para apresentação de justificativas e
documentos, no prazo improrrogável de 45 dias.
Devidamente citado, o responsável não apresentou defesa, conforme
manifestação da Secretaria-Geral das Sessões (fls. 571).
Em atendimento ao artigo 66, inciso III, alínea h, do Regimento
Interno deste Tribunal (Resolução TC 182/2002), foram os autos
encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
(NEC), que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
1442/2013 (fls. 580/593), na qual todas as irregularidades foram
mantidas, sob a responsabilidade do prefeito municipal à época, Sr.
Edelson Brandão Paulino, como seguem transcritas:
2.1.1 Ausência de designação de pregoeiro (Item 1.1 desta ITC)
Base legal: Artigo 51, § 4º, da Lei nº 8.666/93
Agente responsável:
Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
2.1.2 Fracionamento de despesas (Item 1.2 desta ITC)
2.1.2.1 Reforma de casas populares (Item 1.2.1 desta ITC)
Base legal: artigo 8º e 23, incisos I e II, § 5º da Lei Federal nº
8.666/93
Agente responsável:
Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
2.1.2.2 Contratação de shows (Item 1.2.2 desta ITC)
Base legal: artigo 8º e 23, incisos I e II, § 5º da Lei Federal nº
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8.666/93
Agente responsável:
Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
2.1.3 Contratações temporárias sem realização de processo
seletivo (Item 1.3 desta ITC)
Base legal: artigo 37, caput, da CF (princípio da impessoalidade).
Agente responsável:
Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
2.1.4 Despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres de
2008 sem suficiente disponibilidade financeira (Item 1.4 desta
ITC)
Base legal: artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF).
Agente responsável:
Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
Tendo em vista as irregularidades acima descritas, a área técnica
sugeriu a aplicação de multa pecuniária ao responsável senhor
Edelson Brandão Paulino (REVEL), com amparo no artigo 62 da
LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93.
Por derradeiro, sugeriram recomendação, com base no inciso
XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, para que
fosse realizado processo seletivo, mesmo que simplificado, nas
futuras contratações temporárias, em homenagem ao princípio da
impessoalidade, bem como oficiar o Ministério Público Estadual,
com base no inciso XXXVI,, do artigo 1º, da Lei Complementar
621/2012, em face de possível prática criminosa prevista no artigo
359-C do Código Penal, tendo em vista a irregularidade constante
no item 1.4 da ITC.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de Contas
encampou na totalidade os termos da ITC 1442/2013, conforme se
depreende do Parecer – PPJC 1413/2014 (fls. 597/599), da lavra
do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório. Passo ao voto.
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 revelia:
Constatei que a citação do responsável, Sr. Edelson Brandão
Paulino, Prefeito Municipal de Iconha, se deu através do Termo
de Citação nº. 504/09 (fls. 562), com recebimento de AR no dia
25/09/09 (fls. 568) e Termo de Juntada, datado de 06/11/09 (fls.
567).
Ademais, constatei nos autos, certidão do Núcleo de Controle de
Documentos, informando que o responsável em tela não protocolizou
defesa ou documentação pertinente ao assunto (fls. 570), seguida
de despacho da SGS informando que o prazo para a apresentação
das alegações de defesa venceu em 23 de dezembro de 2009 (fls.
571).
Desta forma, V O T O, inicialmente, com base no art. 65 da LC
nº 621/12, pela decretação de REVELIA do Sr. Edelson Brandão
Paulino, Prefeito Municipal de Iconha.
II.2 Do mérito
Passo a análise dos tópicos, separando-os conforme a natureza da
irregularidade, e, notadamente, pelo acompanhamento ou não do
entendimento vertido na ITC nº 1442/2013.
ITEM 1.1. da ITC - Ausência de designação de pregoeiro:
Base legal: artigo 51, § 4º, da Lei nº 8.666/93
Agente responsável: Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
Conforme relatado pela equipe de auditoria no item 1.1. da ITC,
a Prefeitura Municipal de Iconha não designou pregoeiro para o
exercício de 2008, prevalecendo a designação de 2007, ocorrida
através do Decreto Municipal nº 1.316, de 15/03/2007 (fls. 106),
em desacordo com o art. 51, da Lei 8.666/93.
Entendo que a irregularidade ora apontada pela auditoria possui
caráter formal.
Assim, entendo a medida mais justa, razoável e proporcional, é o
encaminhamento de recomendação ao atual gestor, para que o
mesmo venha a promover o rodízio exigido pela lei.
ITEM 1.2 da ITC:
Discordo do entendimento da área técnica em responsabilizar
somente o prefeito pelo item e subitens abaixo transcritos, tendo em
vista a ausência de nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e
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as irregularidades apontadas, senão vejamos:
2.1.2 Fracionamento de despesas (Item 1.2 desta ITC)
2.1.2.1 Reforma de casas populares (Item 1.2.1 desta ITC)
Base legal: artigo 8º e 23, incisos I e II, § 5º da Lei Federal nº
8.666/93
Agente responsável:
Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
2.1.2.2 Contratação de shows (Item 1.2.2 desta ITC)
Base legal: artigo 8º e 23, incisos I e II, § 5º da Lei Federal nº
8.666/93
Agente responsável:
Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
Destaco que as falhas identificadas nos tópicos acima se referem a
procedimento licitatório – fase interna e externa, cujas atribuições
em seu trâmite são afetas aos membros da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), passando, por último, pelo crivo do parecerista
jurídico para análise.
Neste contexto, não se pode exigir que o Prefeito examine todos
os atos praticados pelos seus subordinados e antecessores, em
homenagem ao princípio da segregação de funções, sobretudo,
quando existe responsabilidade direta de outros agentes públicos,
no caso, os membros da CPL e o parecerista jurídico, que sequer
foram chamados aos presentes autos para se justificar.
Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados pelos agentes
superiores se os atos anteriores possuem os elementos formais,
mas é impossível exigir-lhes que praticamente refaça-os todos, pois
o agente, do ponto de vista da Administração Pública, deve partir do
pressuposto de que os atos de seus antecessores que chegam para
sua ratificação estão corretos.
Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão, a
caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a
atuação do agente apontado como responsável (prefeito), e, tendo
em vista que esse aspecto subjetivo se mostra determinante para
a aferição da culpabilidade e da sanção a ser aplicada, entendo
prejudicada a responsabilização do prefeito nas irregularidades ora
apontadas.
Nesse sentido, trago a lume doutrina sobre a matéria, como seguem
reproduzidas:
“ Há muito tempo não se cogita, no âmbito dos tribunais de contas,
a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre a condenação
terá por causa a responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso, é
necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos em sentido lato,
para justificar a imputação de débito ou multa”.
“(...) Ou seja, não há, em princípio, responsabilidade do ordenador
de despesa pelos atos dos seus subordinados que exorbitem das
ordens recebidas, demonstrando que a sua responsabilização
decorre da comprovação de culpa.”
“É, portanto necessário, além da comprovação do fato e sua relação
causal com a conduta do servidor, que se comprove ainda que tal
conduta ensejou ânimo no mínimo culposo. Dito de outra forma,
a responsabilização de índole punitiva tem natureza subjetiva, não
objetiva, carecendo que se comprove que o fato ocorreu em virtude
de imperícia, negligência, imprudência ou que a conduta se deu com
consciência e intenção pelo acusado.”
“A culpabilidade é composta de três elementos que são a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade
de conduta diversa, quando falta algum desses elementos, inexiste
a própria culpabilidade.”
“(...) nas palavras de Alcides Munhoz Neto, erro ou ignorância
“incidem sobre o processo formativo da vontade, viciando-lhe o
elemento intelectivo, ao induzir o sujeito a querer coisa diversa da
que teria querido, se houvesse conhecido a realidade”.
“São as particularidades de cada pessoa que deverão ser analisadas
a fim de avaliar se era exigível conduta diversa. Se a conduta não
é culpável, por ser inexigível outra, a punição é injusta, pois não há
pena sem culpa.”
“(...) o ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável
por prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos
praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens
recebidas, o que nos faz pensar que o legislador não albergou a
culpa in vigilando do ordenador”.
Ademais, há que se ponderar o fato de que não foi comprovado
prejuízo ao Erário em ambos os casos, bem como não houve
apontamento de irregularidades na execução contratual, o que
demonstra nos casos de fracionamento de despesa (item 1.2 –
subitens 1.2.1 e 1.2.2) que a prestação contratual foi efetivamente
cumprida, descabendo, portanto, a aplicação de multa, remetendo
as hipóteses em tela ao campo das recomendações.
Assim, considerando que não houve à época da instrução processual o
chamamento aos autos de demais agentes possivelmente envolvidos
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como, membros da CPL e parecerista jurídico, entre outros e, por
derradeiro, considerando que a sanção deve ser aplicada na medida
da culpabilidade do agente, ou seja, a responsabilidade deve ser
individualizada, o que não ocorreu nos presentes autos, entendo
que a ação punitiva por parte deste Tribunal deve ser mitigada.
Não obstante, para uniformizar entendimento desta Corte de
Contas, cito como precedentes os Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão
231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), nos quais proferi voto, no
sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações
em que sequer foram citados os demais agentes para responder
por suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal
responsabilidade, como no caso concreto, tendo em vista doutrina
balizada sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro
escusável, da forma acima explicitada.
Pelo exposto, afasto a responsabilidade do gestor pela irregularidade
presente no item 1.2, subitens 1.2.1 e 1.2.2, sobretudo, pela
instrução processual destes autos, que apontaram a responsabilidade
total destes atos, de forma insipiente, somente ao Prefeito.
Por outro lado, deixo de determinar o refazimento da matriz
de responsabilidade no presente caso, por entender que as
irregularidades em questão, além de não terem gerado dano
financeiro, não possuem gravidade suficiente para macular a gestão
ora analisada.
ITEM 1.3 da ITC - Contratações temporárias sem realização
de processo seletivo:
Base legal: artigo 37, caput, da CF (princípio da impessoalidade).
Agente responsável: Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
Quanto ao item 1.3, relativo às contratações temporárias realizadas
em 2008, com amparo nas Leis nº 473/2008, de 04/01/2008,
489/2008, de 17/04/2008, e 499/2008, de 04/07/2008, sem
o respectivo processo seletivo, em violação ao princípio da
impessoalidade, previsto no art. 37, caput, da CRF/88, entenderam
os técnicos que “no seio da Constituição Federal, o concurso público
é verdadeiro princípio constitucional, mesmo porque representa
vetor axiológico perfeitamente alinhado com os princípios contidos
no contidos no caput do art. 37, quais sejam os da impessoalidade,
moralidade, legalidade, publicidade e eficiência”.
Assim, considerando que o responsável não apresentou defesa,
conforme manifestação da Secretaria Geral das Sessões (fls. 571),
considerando, ainda, que cabia ao gestor seguir, entre outros
requisitos, a necessidade de realização de processo seletivo para
a contratação temporária sem concurso, exceção prevista na Carta
Política, ante a força imposta pelo princípio da impessoalidade,
contido no art. 37, caput, da CRF/88, acompanho a área técnica e
mantenho a irregularidade.
Decisão do Supremo: leis municipais que admitiam
contratações temporárias são inconstitucionais
Por votação majoritária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou, na quarta-feira (9), a inconstitucionalidade do artigo 192,
inciso III, da Lei 509/1999 (Estatuto do Servidor) do município de
Bertópolis, em Minas Gerais, que admite a contratação temporária
de servidores públicos para cargos no magistério, de modo genérico
e sem especificar a duração dos contratos. Também por maioria,
a Corte modulou os efeitos da decisão para, tendo em vista a
importância do setor educacional, manter a eficácia dos contratos
firmados até a data do julgamento, não podendo ter duração
superior a 12 meses.
A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
658026, ao qual foi dado provimento. Nele, o Ministério Público de
Minas Gerais questionava acórdão (decisão colegiada) do Tribunal de
Justiça daquele estado (TJ-MG) que julgou improcedente ação direta
de inconstitucionalidade ajuizada contra o dispositivo impugnado.
Em novembro de 2012, o Plenário Virtual da Suprema Corte
reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada no recurso, isto é, a análise acerca
da constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses
de contratação temporária de servidores públicos. A Constituição
Federal (CF), em seu artigo 37, inciso II, condiciona a investidura
em cargo ou função pública à prévia aprovação em concurso público
de provas e títulos. Já no inciso IX do mesmo artigo, prevê que lei
estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e
A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Dias
Toffoli, pela inconstitucionalidade do inciso III do artigo 192 da Lei
Municipal 509/1999, de Bertópolis, porém modulando os efeitos da
decisão. Prevaleceu o entendimento de que o dispositivo é genérico,
não especificando situação de excepcionalidade que justificasse as
contratações, estando em desacordo com o artigo 37 da CF. No
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mérito, ficou vencido parcialmente o ministro Luís Roberto Barroso,
que dava parcial provimento ao recurso. Quanto à modulação, ficou
vencido o ministro Marco Aurélio, que não a admitia.
REs
556311
e
527109
Também na sessão de quarta-feira, o STF julgou dois outros
processos com a mesma temática: os Recursos Extraordinários
(REs) 556311 e 527109. No primeiro deles, relatado pelo ministro
Marco Aurélio, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 39,
incisos IV, V, VI, VIII e IX e do artigo 40, caput e parágrafo 3º, da
Lei 731/2003, do município de Estrela do Sul (MG). Tais dispositivos
preveem hipóteses de arregimentação temporária de profissionais
que devem ser contratados mediante concurso, sendo ainda silente
sobre o prazo das contratações. O Plenário também aplicou a
modulação dos efeitos da decisão nos termos fixados no RE 658026.
Já no segundo processo, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, o
Supremo deu provimento ao recurso e declarou a inconstitucionalidade
dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Complementar Municipal 1.120/2003,
de Congonhal (MG), que tratam da contratação temporária de
profissionais de diversas áreas pela administração municipal. A
Corte também modulou os efeitos da decisão, mas, nesse caso,
manteve a eficácia somente dos contratos firmados com profissionais
temporariamente contratados nas áreas de saúde e educação.
Nos dois processos, o ministro Marco Aurélio manteve seu
posicionamento contrário à modulação.
Fonte: Supremo Tribunal Federal
ITEM 1.4 da ITC
Despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres de 2008
sem suficiente disponibilidade financeira
Base legal: artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF).
Agente responsável: Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
Ao se analisar a documentação acostada aos autos, ficou caracterizada
irregularidade praticada pelo senhor Edelson Brandão Paulino,
relativa a despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres de
2008 sem suficiente disponibilidade financeira.
O art. 42 da LRF veda ao titular de órgão ou Poder assumir obrigação
de despesas nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, que
não possam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou seja, as
despesas contraídas nos últimos oito meses de mandato, a serem
pagas no exercício seguinte, devem contar com os recursos em
caixa no final do exercício para cobri-las.
Assim, se as despesas não forem pagas até 31 de dezembro do
último exercício do mandato, neste caso o exercício de 2008, sua
inscrição em Restos a Pagar deve contar com a existência dos
equivalentes recursos em caixa, tendo o legislador o intuito de evitar
que os governantes deixassem dívidas para seus sucessores.
No entanto, conforme constatado pela área técnica desta Corte de
Contas, apurou-se em 31/12/2008 insuficiência de caixa para as
obrigações assumidas em 2008, último exercício do mandato exercido
pelo senhor Edelson Brandão Paulino, no valor de R$1.408.486,51,
configurando dívida líquida de curto prazo, conforme tabela de fls.
551.
Apesar da irregularidade apontada, o responsável não apresentou
qualquer justificativa, razão pela qual a área técnica não somente
manteve a irregularidade, como também sugeriu que o Ministério
Público do Estado fosse oficiado, considerando a conduta adotada
como crime, tipificado no art. 359-C da Lei 10.028/2000, que veio a
alterar o Código Penal:
Pois bem.
Ao compulsar os autos, pude verificar às fls. 48 que a Prefeitura
Municipal de Iconha assumiu dívidas no segundo e terceiro
quadrimestres de 2008, último exercício do mandato do Sr Edelson
Brandão Paulino, o montante de R$2.300.225,16, valor não
suportado pela disponibilidade financeira não vinculada existente
em 31/12/2008, de R$891.738,65, resultando no déficit financeiro
apontado de R$1.408.486,51.
Neste contexto, considerando a ausência de justificativas por parte
do gestor responsável, resta a manutenção da irregularidade,
cabendo neste especial, o encaminhamento de ofício ao Ministério
Público do Estado para providências que entender cabíveis, em face
de possível conduta criminosa, nos termos do art. 359-C do Código
Penal Brasileiro.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, divergindo em parte da área técnica e do
MPEC, VOTO para que este Colegiado profira a seguinte Decisão:
1) Considerar irregulares os seguintes atos de gestão:
1.3 - Contratações temporárias sem realização de processo
seletivo
Base legal: artigo 37, caput, da CF (princípio da
impessoalidade).
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1.4 - Despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres de
2008 sem suficiente disponibilidade financeira
Base legal: artigo 42, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF).
2) Afastar a irregularidade de que trata o item 1.2 da ITC (subitens
1.2.1 e 1.2.2), tendo em vista a ausência de nexo de causalidade
entre a ação do Sr. Edelson Brandão Paulino e as falhas apontadas:
Fracionamento de despesas (Item 1.2 desta ITC)
Reforma de casas populares (Item 1.2.1 desta ITC)
Base legal: artigo 8º e 23, incisos I e II, § 5º da Lei Federal nº
8.666/93
Agente responsável:
Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
Contratação de shows (Item 1.2.2 desta ITC)
Base legal: artigo 8º e 23, incisos I e II, § 5º da Lei Federal nº
8.666/93
Agente responsável:
Edelson Brandão Paulino – Prefeito Municipal
3) Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Iconha,
com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar
621/2012:
3.1) Promova o rodízio do pregoeiro e da respectiva equipe de
apoio em cada exercício, da forma exigida pelo art. 51, § 4ª da Lei
8.666/93, ou, caso se veja impossibilitado, que formalize processo
apresentando suas razões e justificativas (item 1.1. da ITC);
3.2) Realize processo seletivo, mesmo que simplificado, nas
futuras contratações temporárias, em homenagem ao princípio da
impessoalidade (item 1.3 da ITC);
4) Aplicar ao Sr. Edelson Brandão Paulino, com base no art. 62 e
96, inciso II, da LC 32/1993, legislação aplicável à época dos fatos,
multa individual no valor correspondente a 5.000 VRTE’s;.
5) Oficiar o Ministério Público Estadual, com base no inciso XXXVI,
do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, em face de possível
prática criminosa prevista no artigo 359-C do Código Penal,
encaminhando a cópia deste Acórdão.
Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3938/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze
de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Decretar a revelia do Sr. Edelson Brandão Paulino, nos termos do
artigo 65 da LC nº 621/2012;
2. Considerar irregulares os seguintes atos de gestão do Sr.
Edelson Brandão Paulino:
2.1 Contratações temporárias sem realização de processo seletivo,
com afronta ao artigo 37, caput, da CF;
2.2 Despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres de 2008
sem suficiente disponibilidade financeira;
3. Aplicar multa individual ao Sr. Edelson Brandão Paulino, nos
termos dos artigos 62 e 96, inciso II, da LC 32/1993, no valor
correspondente a 5.000 VTRE’s, 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. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Iconha,
com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar
621/2012, que:
4.1 Promova o rodízio do pregoeiro e da respectiva equipe de
apoio em cada exercício, da forma exigida pelo art. 51, § 4ª da Lei
8.666/93, ou, caso se veja impossibilitado, que formalize processo
apresentando suas razões e justificativas (item 1.1. da ITC);
4.2 Realize processo seletivo, mesmo que simplificado, nas
futuras contratações temporárias, em homenagem ao princípio da
impessoalidade (item 1.3 da ITC);
5. Oficiar ao Ministério Público Estadual, com base no artigo 1º,
inciso XXXVI, da Lei Complementar 621/2012, em face da possível
prática criminosa prevista no artigo 359-C do Código Penal,
encaminhando a cópia deste acórdão;
6. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação 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 Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
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Sala das Sessões, 11 de junho 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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Adjunto das Sessões
3) - ACÓRDÃO TC-391/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2425/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - MARCOS FERNANDO MORAES, ANDERSON
PEDRONI GORZA E LUZIA PRATTI DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO - EXERCÍCIO DE 2011 - 1) EXTINGUIR
O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PARA SRA. LUZIA
PRATTI DA SILVA - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Fundão, relativa ao exercício financeiro de
2011, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Fernandes Moraes e
do Sr Anderson Pedrini Gorza, Prefeitos Municipais no período em
questão.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF/GAB – PMF Nº 121/2012 e autuada em 30/03/2012, protocolo 004556 (fl. 01),
cumprindo o prazo regimental, consoante o caput do art. 105 e o
§1º, do art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 74/2013 (fls. 1048/1091)
a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 275/2013 (fl. 1113), da qual
houve Citação dos responsáveis.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis
irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 1369/2835),
a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou a ICC – Instrução
Contábil Conclusiva nº 49/2014 (fls. 2841/2874), opinando
pela emissão de parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo
acompanhado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC conforme Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 1846/2014 (fls. 2876/2911), concluindo nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Registra-se, da análise contábil, que foram observados e
cumpridos os limites constitucionais mínimos de aplicação na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em Ações e Serviços
Públicos de Saúde e Remuneração dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica, tendo a remuneração do prefeito e do vice-prefeito
observado a legislação municipal (Lei 535/2008).
3.2 Contudo, na forma da análise exposta, as justificativas e
documentos apresentados não foram suficientes para elidir as
seguintes irregularidades apontadas no RTC 74/2013 e analisadas
na Instrução Contábil Conclusiva ICC 49/2014, a qual se adota
in totum:
3.2.1 – Abertura de créditos adicionais em valor superior ao
autorizado na Lei Municipal 809/2011 (item 3 da ICC 49/2014)
Base legal: art. 1º da Lei Municipal 809/2011 e art. 42 da Lei
Federal 4.320/64.
Agente responsável: Anderson Pedroni Gorza - Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.2 – Valor total dos créditos adicionais abertos no exercício
excede aquele autorizado na Lei Orçamentária Anual (item 4
da ICC 49/2014)
Base legal: art. 5º da Lei Orçamentária Anual – Lei Municipal
732/2011; art. 1º da Lei Municipal 773/2011; e art. 42 da Lei
Federal 4.320/64.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.3 – Valor relativo à incorporação de passivos lançado no
Balanço Financeiro (item 5 da ICC 49/2014)
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Base legal: artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 e
artigos 83, 84, 85, 86, 90 e 103, caput, da Lei Federal 4.320/64.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.4 – Valores relativos às transferências efetuadas entre
Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, registrados nos
Balanços Financeiros do Município e do Fundo, apresentamse divergentes (item 6 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 83, 84, 85, 86, 89, 93, 101 e 103, caput, da Lei
Federal 4.320/64; e artigo 50, incisos I e III, da Lei Complementar
101/2000.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.5 – Movimentação financeira entre entidades pertencentes
ao Município de Fundão apresentando valores diferenciados
nas colunas da Receita e da Despesa do Balanço Financeiro
Consolidado (item 7 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 83, 84, 85, 86, 89, 93, 101 e 103, caput, da Lei
Federal 4.320/64; e artigo 50, incisos I e III, da Lei Complementar
101/2000.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
3.2.6 – Valor do Ativo Real Líquido apurado divergente daquele
demonstrado no Balanço Patrimonial e no Comparativo
Patrimonial consolidados (item 11 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 83, 85, 86, 89, 92, 101, 104, e 105, inciso V, da
Lei Federal 4.320/64.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.7 – Movimentação financeira entre entidades pertencentes
à mesma esfera municipal apresentando valores recebidos
divergentes daqueles repassados (item 16 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 83, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 101 e 104 da Lei
Federal 4.320/64; e artigo 50, inciso III e § 1º, da Lei Complementar
101/2000.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.8 – Valor aplicado em despesa com pessoal superior ao
limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (item
17 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 20, inciso III, alínea “b”, e 22, parágrafo único,
da Lei Complementar 101/2000
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.3 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,
inciso IV19, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por que:
3.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas dos senhores
Marcos Fernando Moraes (período: 01/01/2011 a 04/09/2011)
e Anderson Pedroni Gorza (período: 05/09/2011 a 31/12/2011),
frente à Prefeitura Municipal de Fundão, no exercício de 2011,
nos termos do art. 80, inciso III20, da Lei Complementar nº
621/2012.
3.3.2 Seja expedida determinação ao atual gestor no sentido de
que diligencie as providências necessárias para regularizar e ajustar
as divergências de saldos que configuraram as irregularidades
elencadas nos itens 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7 desta ITC, bem
como realizar os lançamentos contábeis necessários para estornar
o valor relativo à incorporação de passivos lançado indevidamente
no Balanço Financeiro (irregularidade apontada no item 3.2.3
supra), para tudo observando o estabelecido nas Normas NBC T
16.6 (Resolução CFC nº 1.133/08) e NBC T 16.5 (Resolução CFC nº.
1.132/08).
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3.3.3Seja extinto o processo sem resolução do mérito em
relação à senhora Luzia Pratti da Silva, por ser parte ilegítima
neste feito, com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do
Código de Processo Civil.
3.3.4 Seja expedida recomendação ao atual gestor para que adote
as medidas necessárias à apuração das responsabilidades funcional
e profissional da senhora Luzia Pratti da Silva, contabilista, ante o
fato de os indicativos de irregularidades relativos aos itens 5, 6,
7, 11 e 16 da ICC 49/2014 guardarem relação com o domínio e
exercício de técnicas contábeis afetas à área pública.
3.3.5. Seja expedida recomendação ao atual gestor para que,
conforme contido no item 15 da ICC 49/2014, proceda, caso ainda
não tenha providenciado, ao devido e imediato repasse a quem de
direito das consignações que integram a Demonstração de Dívida
Flutuante, bem como providencie, conforme contido no item 12 da
ICC 49/2014, a devida arrecadação dos créditos pertencentes à
municipalidade.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este acompanhou a área técnica, conforme Manifestação PPJC
1025/2014, da lavra do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, que opinou pela REJEIÇÃO da prestação de Contas Anual,
da Prefeitura Municipal de Fundão, referente ao exercício de 2011.
É o relatório. Passo à análise das contas.
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.
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da
PREFEITURA DE FUNDÃO, 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 aquele 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.”
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Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor
público. Através dela se 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
42.808.512,47
23.261.633,03
24.208.280,51

máx 54%
máx 60%

1.448.444,97

máx 120% 3,29%

0,00

máx 16%

0,00%

0,00

máx.7%

0,00%

0,00

22.618.382,97
6.443.427,49
7.899.579,82
4.770.236,92
22.618.382,97

limite

executado
54,34%
56,55%

Prazos cumpridos

min. 25%

28,49%

min 60%

60,39%

6.090.432,63
20.427.419,65

min. 15%

26,93%

1.353.643,92

máx. 7%

6,63%

Lei Municipal
535/2008
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 15

Em conformidade com o
mandamento legal
R$ 4.875.414,12
R$ 5.544.384,67
R$ 8.443.120,79

Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2011 da
Prefeitura Municipal de Fundão, embora os gastos com pessoal
do poder executivo tenham ultrapassado em 0,34%, no valor
de R$ 145.036,30. (ICC nº 1846/2014, item 3.2.8).
Em que pese o poder executivo ter superado em 0,34% o limite legal
disposto no artigo 20, III, “b” da Lei Complementar nº 101/000, que
fixou o limite máximo de despesas com pessoal para o executivo
municipal em 54% da receita corrente líquida, verifico que a despesa
consolidada do município não ultrapassou o limite máximo de 60%
estabelecido pelo artigo 169 da Constituição da República, fixado
pelo artigo 19, III da LRF, tendo atingido 56,55% da RCL.
Entretanto, o gestor não se beneficiou do prazo de adequação ao
restabelecimento ao limite permitido, conforme artigo 23 da Lei
Complementar nº 101/00, visto que ao consultar os Relatórios de
Gestão Fiscal referentes aos 1º e 2º quadrimestres do exercício
de 2012, encaminhado de forma eletrônica ao TCEES (LRFWEB), a divulgação dos percentuais de despesas com pessoal,
respectivamente, corresponderam a 54,09% e 56,76% da RCL, o
que demonstra a não adoção de medidas para a adequação do poder
executivo ao limite legal e a observância do prazo concedido pelo
artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Penso que, a inércia na adoção de medidas para a adequação
do poder executivo ao limite legal traz, por si só, conteúdo
suficiente a caracterizar uma irregularidade insanável com nível
de reprovabilidade a ensejar a contaminação da integralidade das
contas, e motivar a sua rejeição.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer
nº 7.153/20105 de Lavra do Procurador Luciano Viera, emitiu
pronunciamento no seguinte sentido:
De toda sorte, assiste razão aos subscritores da aludida manifestação
no sentido de que “não é o fato de determinado Ente ultrapassar
o limite [despesa com pessoal] que trará a irregularidade”, pois,
deveras, o art. 23 da LC nº 101/00 concede ao gestor prazo para
que adote as providências para o restabelecimento da legalidade.
Este também é o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina, externado por meio da Decisão Normativa
nº TC-06/20086, verbis:
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(...)
Art. 9º As restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio
com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo Prefeito,
dentre outras, compõem o Anexo I, integrante desta Decisão
Normativa, em especial as seguintes:
[...]
XIV – GESTÃO FISCAL (DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO PODER
EXECUTIVO) - Despesas com pessoal do Poder Executivo acima
do limite fixado no art. 20, III, “b”, da Lei Complementar (federal)
n. 101/2000, sem a eliminação do percentual excedente nos
dois quadrimestres seguintes, em desacordo com o art. 23 da Lei
Complementar (federal) n. 101/2000. (gn)
Vê-se, portanto que aquela douta Corte de Contas considera a
ocorrência com nível de reprovabilidade apta a recomendação de
rejeição das contas após o período de adequação conferido pelo
artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a eliminação do
percentual excedente.
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 dez 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 Fundão, sob a responsabilidade dos Srs.
Marcos Fernando Moraes e Anderson Pedroni Gorza, Prefeitos
Municipais, referente ao exercício de 2011, não atendeu,
majoritariamente, os pilares da LRF.
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem
acompanhar as razões lançadas na ITC 1846/2014, quanto à
manutenção das seguintes irregularidades:
Valor total dos créditos adicionais abertos no exercício
excede aquele autorizado na Lei Orçamentária Anual no valor
de R$ 3.071.140,85 (item 4 da ICC 49/2014)
Valor relativo à incorporação de passivos lançado no Balanço
Financeiro no valor de R$ 88.739,70 (item 5 da ICC 49/2014)
Valores relativos às transferências efetuadas entre
Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, registrados nos
Balanços Financeiros do Município e do Fundo, apresentamse divergentes nos valores de R$ 5.372,04 e R$ 84.422,29
(item 6 da ICC 49/2014)
Movimentação financeira entre entidades pertencentes ao
Município de Fundão apresentando valores diferenciados
nas colunas da Receita e da Despesa do Balanço Financeiro
Consolidado no valor de R$ 39.865,22 (item 7 da ICC
49/2014)
Valor do Ativo Real Líquido apurado divergente daquele
demonstrado no Balanço Patrimonial e no Comparativo
Patrimonial consolidados no valor de R$ 1.286.544,47(item
11 da ICC 49/2014)
Importante demonstrar, contudo, quais os reflexos de tais
irregularidades no resultado orçamentário, financeiro e patrimonial,
conforme a seguir:
A irregularidade 1 deste voto reflete em 62,99%do resultado
orçamentário, que é de R$ 4.875.414,12;
As irregularidades 2, 3 e 4 deste voto refletem, respectivamente
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em 1,60%, 1,62% e 0,72% do resultado financeiro, que é de R$
5.544.384,67;
A irregularidade 5 deste voto reflete em 15,24% do resultado
patrimonial, que é de R$ 8.443.120,79.
A meu ver, tais constatações conduzem à inevitável conclusão de
que as irregularidades listadas são de fato, capazes de macular
o resultado apresentado nas contas sob análise, principalmente
quanto a abertura de créditos adicionais não autorizados por lei, que
representaram um reflexo no resultado orçamentário de 62,99% e
a divergência apurada no Ativo Real Líquido que representaram um
reflexo de 15,24% no resultado patrimonial.
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.
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.
Quanto às irregularidades dos seguintes itens, somos pelo
afastamento, como exponho:
Abertura de créditos adicionais em valor superior ao
autorizado na Lei Municipal 809/2011 no valor de R$
660.850,00 (item 3 da ICC 49/2014)
Verifiquei que no relatório denominado “Lista de Decretos”
(fls. 664/667) está demonstrado que a Lei Municipal 809/201,
que autorizou a suplementação no orçamento no valor de R$
1.673.850,00, foi realizada através do Decreto 1244/2011, cuja
suplementação para a prefeitura foi na ordem de R$ 1.013.000,00 e
as anulações foram de R$ 1.673.850,00.
A anulação a maior feita nas dotações da prefeitura no valor de R$
660.850,00 foram para suplementar as dotações do Fundo de Saúde
neste mesmo valor, conforme Decreto 1244/2011 (fls. 676).
Diante dos fatos, não existiram créditos adicionais superiores aos
autorizados pela Lei Municipal 809/2011, apenas movimentação
entre UGs.
Afasto, pois, a irregularidade.
Movimentação financeira entre entidades pertencentes à
mesma esfera municipal apresentando valores recebidos
divergentes daqueles repassados (item 16 da ICC 49/2014)
Verifiquei que as divergências apontadas neste item, nos valores
de R$ 5.372,04, R$ 84.422,19 e R$ 39.865,22 já foram objeto de
análise da ICC 49/2014, especificamente nos itens 6 e 7.
Diante do exposto, excluo esta irregularidade.
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 2010 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 não
demonstram consonância com o artigo 1º da LRF, que dispõe: “A
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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”.
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, divergindo parcialmente do
entendimento da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público
Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
decisão:
I – Sejam mantidas as seguintes irregularidades:
M Valor total dos créditos adicionais abertos no exercício
excede aquele autorizado na Lei Orçamentária Anual no valor
de R$ 3.071.140,85 (item 4 da ICC 49/2014)
Valor relativo à incorporação de passivos lançado no Balanço
Financeiro no valor de R$ 88.739,70 (item 5 da ICC 49/2014)
Valores relativos às transferências efetuadas entre
Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, registrados nos
Balanços Financeiros do Município e do Fundo, apresentamse divergentes nos valores de R$ 5.372,04 e R$ 84.422,29
(item 6 da ICC 49/2014)
Movimentação financeira entre entidades pertencentes ao
Município de Fundão apresentando valores diferenciados
nas colunas da Receita e da Despesa do Balanço Financeiro
Consolidado no valor de R$ 39.865,22 (item 7 da ICC
49/2014)
Valor do Ativo Real Líquido apurado divergente daquele
demonstrado no Balanço Patrimonial e no Comparativo
Patrimonial consolidados no valor de R$ 1.286.544,47(item
11 da ICC 49/2014)
II - Sejam afastadas as seguintes irregularidades, as quais já foram
fundamentadas neste voto:
Abertura de créditos adicionais em valor superior ao
autorizado na Lei Municipal 809/2011 no valor de R$
660.850,00 (item 3 da ICC 49/2014)
Movimentação financeira entre entidades pertencentes à
mesma esfera municipal apresentando valores recebidos
divergentes daqueles repassados (item 16 da ICC 49/2014)
III - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de FUNDÃO, exercício de 2011, sob a responsabilidade
do Sr. MARCOS FERNANDES MORAES (período: 01/01/2011
a 04/09/2011) e ANDERSON PEDRONI GORZA (período:
05/09/2011 a 31/12/2011), com fundamento no art. 80, III, da LC
621/2012.
IV - Seja extinto sem resolução do mérito o processo em
relação à senhora Luzia Pratti da Silva, por ser parte ilegítima
neste feito, com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do
Código de Processo Civil.
V – Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes
DETERMINAÇÕES, que deverão ser objeto de monitoramento por
esta Corte:
Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº.
1.132/08), sobretudo, naquilo que versa sobre ajustes contábeis
decorrentes de exercícios encerrados.
Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas
“Transferências Financeiras ao Fundo de Saúde”, “Devolução/
Anulação de transferências Financeiras – Receitas” e realize os
lançamentos de ajustes 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.
Que a encampação de dívida seja corretamente demonstrada na
dívida flutuante e excluída do balanço financeiro.
VI – Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes
RECOMENDAÇÕES:
Que adote as medidas necessárias à apuração das responsabilidades
funcional e profissional da senhora Luzia Pratti da Silva, contabilista,
ante o fato de os indicativos de irregularidades relativos aos itens 5,
6, 7, 11 e 16 da ICC 49/2014 guardarem relação com o domínio e
exercício de técnicas contábeis afetas à área pública.
Que, conforme contido no item 15 da ICC 49/2014, proceda, caso
ainda não tenha providenciado, ao devido e imediato repasse a
quem de direito das consignações que integram a Demonstração de
Dívida Flutuante, bem como providencie, conforme contido no item
12 da ICC 49/2014, a devida arrecadação dos créditos pertencentes
à municipalidade.
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Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2425/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze
de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Extinguir o processo sem resolução do mérito em relação
à Sra. Luzia Pratti da Silva, por ser parte ilegítima neste feito, com
fulcro nos artigos 70, da Lei Complementar nº 621/2012, e 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil;
2. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
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. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 11 de junho 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:
EDUARDO GIVAVO 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-047/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2425/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - MARCOS FERNANDO MORAES E ANDERSON
PEDRONI GORZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO - EXERCÍCIO DE 2011 - 1)
PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO - 2) DETERMINAÇÕES - 3)
RECOMENDAÇÕES - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Fundão, relativa ao exercício financeiro de
2011, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Fernandes Moraes e
do Sr Anderson Pedrini Gorza, Prefeitos Municipais no período em
questão.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF/GAB – PMF Nº 121/2012 e autuada em 30/03/2012, protocolo 004556 (fl. 01),
cumprindo o prazo regimental, consoante o caput do art. 105 e o
§1º, do art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 74/2013 (fls. 1048/1091)
a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 275/2013 (fl. 1113), da qual
houve Citação dos responsáveis.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis
irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 1369/2835),
a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou a ICC – Instrução
Contábil Conclusiva nº 49/2014 (fls. 2841/2874), opinando
pela emissão de parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo
acompanhado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC conforme Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 1846/2014 (fls. 2876/2911), concluindo nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Registra-se, da análise contábil, que foram observados e
cumpridos os limites constitucionais mínimos de aplicação na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em Ações e Serviços
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Públicos de Saúde e Remuneração dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica, tendo a remuneração do prefeito e do vice-prefeito
observado a legislação municipal (Lei 535/2008).
3.2 Contudo, na forma da análise exposta, as justificativas e
documentos apresentados não foram suficientes para elidir as
seguintes irregularidades apontadas no RTC 74/2013 e analisadas
na Instrução Contábil Conclusiva ICC 49/2014, a qual se adota
in totum:
3.2.1 – Abertura de créditos adicionais em valor superior ao
autorizado na Lei Municipal 809/2011 (item 3 da ICC 49/2014)
Base legal: art. 1º da Lei Municipal 809/2011 e art. 42 da Lei
Federal 4.320/64.
Agente responsável: Anderson Pedroni Gorza - Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.2 – Valor total dos créditos adicionais abertos no exercício
excede aquele autorizado na Lei Orçamentária Anual (item 4
da ICC 49/2014)
Base legal: art. 5º da Lei Orçamentária Anual – Lei Municipal
732/2011; art. 1º da Lei Municipal 773/2011; e art. 42 da Lei
Federal 4.320/64.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.3 – Valor relativo à incorporação de passivos lançado no
Balanço Financeiro (item 5 da ICC 49/2014)
Base legal: artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 e
artigos 83, 84, 85, 86, 90 e 103, caput, da Lei Federal 4.320/64.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.4 – Valores relativos às transferências efetuadas entre
Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, registrados nos
Balanços Financeiros do Município e do Fundo, apresentamse divergentes (item 6 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 83, 84, 85, 86, 89, 93, 101 e 103, caput, da Lei
Federal 4.320/64; e artigo 50, incisos I e III, da Lei Complementar
101/2000.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.5 – Movimentação financeira entre entidades pertencentes
ao Município de Fundão apresentando valores diferenciados
nas colunas da Receita e da Despesa do Balanço Financeiro
Consolidado (item 7 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 83, 84, 85, 86, 89, 93, 101 e 103, caput, da Lei
Federal 4.320/64; e artigo 50, incisos I e III, da Lei Complementar
101/2000.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
3.2.6 – Valor do Ativo Real Líquido apurado divergente daquele
demonstrado no Balanço Patrimonial e no Comparativo
Patrimonial consolidados (item 11 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 83, 85, 86, 89, 92, 101, 104, e 105, inciso V, da
Lei Federal 4.320/64.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.7 – Movimentação financeira entre entidades pertencentes
à mesma esfera municipal apresentando valores recebidos
divergentes daqueles repassados (item 16 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 83, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 101 e 104 da Lei
Federal 4.320/64; e artigo 50, inciso III e § 1º, da Lei Complementar
101/2000.
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.2.8 – Valor aplicado em despesa com pessoal superior ao
limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (item
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17 da ICC 49/2014)
Base legal: artigos 20, inciso III, alínea “b”, e 22, parágrafo único,
da Lei Complementar 101/2000
Agentes responsáveis: Marcos Fernando Moraes - Prefeito
Municipal
(01/01/2011 a 04/09/2011)
Anderson Pedroni Gorza – Prefeito Municipal
(05/09/2011 a 31/12/2011)
3.3 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,
inciso IV19, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por que:
3.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas dos senhores
Marcos Fernando Moraes (período: 01/01/2011 a 04/09/2011)
e Anderson Pedroni Gorza (período: 05/09/2011 a 31/12/2011),
frente à Prefeitura Municipal de Fundão, no exercício de 2011,
nos termos do art. 80, inciso III20, da Lei Complementar nº
621/2012.
3.3.2 Seja expedida determinação ao atual gestor no sentido de
que diligencie as providências necessárias para regularizar e ajustar
as divergências de saldos que configuraram as irregularidades
elencadas nos itens 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7 desta ITC, bem
como realizar os lançamentos contábeis necessários para estornar
o valor relativo à incorporação de passivos lançado indevidamente
no Balanço Financeiro (irregularidade apontada no item 3.2.3
supra), para tudo observando o estabelecido nas Normas NBC T
16.6 (Resolução CFC nº 1.133/08) e NBC T 16.5 (Resolução CFC nº.
1.132/08).
3.3.3Seja extinto o processo sem resolução do mérito em
relação à senhora Luzia Pratti da Silva, por ser parte ilegítima
neste feito, com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do
Código de Processo Civil.
3.3.4 Seja expedida recomendação ao atual gestor para que adote
as medidas necessárias à apuração das responsabilidades funcional
e profissional da senhora Luzia Pratti da Silva, contabilista, ante o
fato de os indicativos de irregularidades relativos aos itens 5, 6,
7, 11 e 16 da ICC 49/2014 guardarem relação com o domínio e
exercício de técnicas contábeis afetas à área pública.
3.3.5. Seja expedida recomendação ao atual gestor para que,
conforme contido no item 15 da ICC 49/2014, proceda, caso ainda
não tenha providenciado, ao devido e imediato repasse a quem de
direito das consignações que integram a Demonstração de Dívida
Flutuante, bem como providencie, conforme contido no item 12 da
ICC 49/2014, a devida arrecadação dos créditos pertencentes à
municipalidade.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este acompanhou a área técnica, conforme Manifestação PPJC
1025/2014, da lavra do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, que opinou pela REJEIÇÃO da prestação de Contas Anual,
da Prefeitura Municipal de Fundão, referente ao exercício de 2011.
É o relatório. Passo à análise das contas.
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.
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da
PREFEITURA DE FUNDÃO, 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 aquele 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.”
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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. Através dela se 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
42.808.512,47
23.261.633,03
24.208.280,51

máx 54%
máx 60%

54,34%
56,55%

1.448.444,97

máx 120%

3,29%

0,00

máx 16%

0,00%

0,00

máx.7%

0,00%

0,00

22.618.382,97
6.443.427,49
7.899.579,82
4.770.236,92
22.618.382,97

limite

executado

Prazos cumpridos

min. 25%

28,49%

min 60%

60,39%

6.090.432,63
20.427.419,65

min. 15%

26,93%

1.353.643,92

máx. 7%

6,63%

Lei Municipal
535/2008
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 15

Em conformidade com o
mandamento legal
R$ 4.875.414,12
R$ 5.544.384,67
R$ 8.443.120,79

Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2011 da
Prefeitura Municipal de Fundão, embora os gastos com pessoal
do poder executivo tenham ultrapassado em 0,34%, no valor
de R$ 145.036,30. (ICC nº 1846/2014, item 3.2.8).
Em que pese o poder executivo ter superado em 0,34% o limite legal
disposto no artigo 20, III, “b” da Lei Complementar nº 101/000, que
fixou o limite máximo de despesas com pessoal para o executivo
municipal em 54% da receita corrente líquida, verifico que a despesa
consolidada do município não ultrapassou o limite máximo de 60%
estabelecido pelo artigo 169 da Constituição da República, fixado
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pelo artigo 19, III da LRF, tendo atingido 56,55% da RCL.
Entretanto, o gestor não se beneficiou do prazo de adequação ao
restabelecimento ao limite permitido, conforme artigo 23 da Lei
Complementar nº 101/00, visto que ao consultar os Relatórios de
Gestão Fiscal referentes aos 1º e 2º quadrimestres do exercício
de 2012, encaminhado de forma eletrônica ao TCEES (LRFWEB), a divulgação dos percentuais de despesas com pessoal,
respectivamente, corresponderam a 54,09% e 56,76% da RCL, o
que demonstra a não adoção de medidas para a adequação do poder
executivo ao limite legal e a observância do prazo concedido pelo
artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Penso que, a inércia na adoção de medidas para a adequação
do poder executivo ao limite legal traz, por si só, conteúdo
suficiente a caracterizar uma irregularidade insanável com nível
de reprovabilidade a ensejar a contaminação da integralidade das
contas, e motivar a sua rejeição.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer
nº 7.153/20105 de Lavra do Procurador Luciano Viera, emitiu
pronunciamento no seguinte sentido:
De toda sorte, assiste razão aos subscritores da aludida manifestação
no sentido de que “não é o fato de determinado Ente ultrapassar
o limite [despesa com pessoal] que trará a irregularidade”, pois,
deveras, o art. 23 da LC nº 101/00 concede ao gestor prazo para
que adote as providências para o restabelecimento da legalidade.
Este também é o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina, externado por meio da Decisão Normativa
nº TC-06/20086, verbis:
(...)
Art. 9º As restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio
com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo Prefeito,
dentre outras, compõem o Anexo I, integrante desta Decisão
Normativa, em especial as seguintes:
[...]
XIV – GESTÃO FISCAL (DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO PODER
EXECUTIVO) - Despesas com pessoal do Poder Executivo acima
do limite fixado no art. 20, III, “b”, da Lei Complementar (federal)
n. 101/2000, sem a eliminação do percentual excedente nos
dois quadrimestres seguintes, em desacordo com o art. 23 da Lei
Complementar (federal) n. 101/2000. (gn)
Vê-se, portanto que aquela douta Corte de Contas considera a
ocorrência com nível de reprovabilidade apta a recomendação de
rejeição das contas após o período de adequação conferido pelo
artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a eliminação do
percentual excedente.
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 dez 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 Fundão, sob a responsabilidade dos Srs.
Marcos Fernando Moraes e Anderson Pedroni Gorza, Prefeitos
Municipais, referente ao exercício de 2011, não atendeu,
majoritariamente, os pilares da LRF.
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem
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acompanhar as razões lançadas na ITC 1846/2014, quanto à
manutenção das seguintes irregularidades:
Valor total dos créditos adicionais abertos no exercício
excede aquele autorizado na Lei Orçamentária Anual no valor
de R$ 3.071.140,85 (item 4 da ICC 49/2014)
Valor relativo à incorporação de passivos lançado no Balanço
Financeiro no valor de R$ 88.739,70 (item 5 da ICC 49/2014)
Valores relativos às transferências efetuadas entre
Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, registrados nos
Balanços Financeiros do Município e do Fundo, apresentamse divergentes nos valores de R$ 5.372,04 e R$ 84.422,29
(item 6 da ICC 49/2014)
Movimentação financeira entre entidades pertencentes ao
Município de Fundão apresentando valores diferenciados
nas colunas da Receita e da Despesa do Balanço Financeiro
Consolidado no valor de R$ 39.865,22 (item 7 da ICC
49/2014)
Valor do Ativo Real Líquido apurado divergente daquele
demonstrado no Balanço Patrimonial e no Comparativo
Patrimonial consolidados no valor de R$ 1.286.544,47(item
11 da ICC 49/2014)
Importante demonstrar, contudo, quais os reflexos de tais
irregularidades no resultado orçamentário, financeiro e patrimonial,
conforme a seguir:
A irregularidade 1 deste voto reflete em 62,99%do resultado
orçamentário, que é de R$ 4.875.414,12;
As irregularidades 2, 3 e 4 deste voto refletem, respectivamente
em 1,60%, 1,62% e 0,72% do resultado financeiro, que é de R$
5.544.384,67;
A irregularidade 5 deste voto reflete em 15,24% do resultado
patrimonial, que é de R$ 8.443.120,79.
A meu ver, tais constatações conduzem à inevitável conclusão de
que as irregularidades listadas são de fato, capazes de macular
o resultado apresentado nas contas sob análise, principalmente
quanto a abertura de créditos adicionais não autorizados por lei, que
representaram um reflexo no resultado orçamentário de 62,99% e
a divergência apurada no Ativo Real Líquido que representaram um
reflexo de 15,24% no resultado patrimonial.
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.
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.
Quanto às irregularidades dos seguintes itens, somos pelo
afastamento, como exponho:
Abertura de créditos adicionais em valor superior ao
autorizado na Lei Municipal 809/2011 no valor de R$
660.850,00 (item 3 da ICC 49/2014)
Verifiquei que no relatório denominado “Lista de Decretos”
(fls. 664/667) está demonstrado que a Lei Municipal 809/201,
que autorizou a suplementação no orçamento no valor de R$
1.673.850,00, foi realizada através do Decreto 1244/2011, cuja
suplementação para a prefeitura foi na ordem de R$ 1.013.000,00 e
as anulações foram de R$ 1.673.850,00.
A anulação a maior feita nas dotações da prefeitura no valor de R$
660.850,00 foram para suplementar as dotações do Fundo de Saúde
neste mesmo valor, conforme Decreto 1244/2011 (fls. 676).
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Diante dos fatos, não existiram créditos adicionais superiores aos
autorizados pela Lei Municipal 809/2011, apenas movimentação
entre UGs.
Afasto, pois, a irregularidade.
Movimentação financeira entre entidades pertencentes à
mesma esfera municipal apresentando valores recebidos
divergentes daqueles repassados (item 16 da ICC 49/2014)
Verifiquei que as divergências apontadas neste item, nos valores
de R$ 5.372,04, R$ 84.422,19 e R$ 39.865,22 já foram objeto de
análise da ICC 49/2014, especificamente nos itens 6 e 7.
Diante do exposto, excluo esta irregularidade.
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 2010 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 não
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”.
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, divergindo parcialmente do
entendimento da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público
Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
decisão:
I – Sejam mantidas as seguintes irregularidades:
Valor total dos créditos adicionais abertos no exercício excede
aquele autorizado na Lei Orçamentária Anual no valor de R$
3.071.140,85 (item 4 da ICC 49/2014)
Valor relativo à incorporação de passivos lançado no Balanço
Financeiro no valor de R$ 88.739,70 (item 5 da ICC 49/2014)
Valores relativos às transferências efetuadas entre Prefeitura
e Fundo Municipal de Saúde, registrados nos Balanços
Financeiros do Município e do Fundo, apresentam-se
divergentes nos valores de R$ 5.372,04 e R$ 84.422,29 (item
6 da ICC 49/2014)
Movimentação financeira entre entidades pertencentes ao
Município de Fundão apresentando valores diferenciados
nas colunas da Receita e da Despesa do Balanço Financeiro
Consolidado no valor de R$ 39.865,22 (item 7 da ICC 49/2014)
Valor do Ativo Real Líquido apurado divergente daquele
demonstrado no Balanço Patrimonial e no Comparativo
Patrimonial consolidados no valor de R$ 1.286.544,47(item
11 da ICC 49/2014)
II - Sejam afastadas as seguintes irregularidades, as quais já foram
fundamentadas neste voto:
Abertura de créditos adicionais em valor superior ao autorizado
na Lei Municipal 809/2011 no valor de R$ 660.850,00 (item
3 da ICC 49/2014)
Movimentação financeira entre entidades pertencentes à
mesma esfera municipal apresentando valores recebidos
divergentes daqueles repassados (item 16 da ICC 49/2014)
III - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de FUNDÃO, exercício de 2011, sob a responsabilidade
do Sr. MARCOS FERNANDES MORAES (período: 01/01/2011
a 04/09/2011) e ANDERSON PEDRONI GORZA (período:
05/09/2011 a 31/12/2011), com fundamento no art. 80, III, da LC
621/2012.
IV - Seja extinto sem resolução do mérito o processo em
relação à senhora Luzia Pratti da Silva, por ser parte ilegítima
neste feito, com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do
Código de Processo Civil.
V – Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES,
que deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte:
Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº.
1.132/08), sobretudo, naquilo que versa sobre ajustes contábeis
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decorrentes de exercícios encerrados.
Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas
“Transferências Financeiras ao Fundo de Saúde”, “Devolução/
Anulação de transferências Financeiras – Receitas” e realize os
lançamentos de ajustes 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.
Que a encampação de dívida seja corretamente demonstrada na
dívida flutuante e excluída do balanço financeiro.
VI – Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes
RECOMENDAÇÕES:
Que adote as medidas necessárias à apuração das responsabilidades
funcional e profissional da senhora Luzia Pratti da Silva, contabilista,
ante o fato de os indicativos de irregularidades relativos aos itens 5,
6, 7, 11 e 16 da ICC 49/2014 guardarem relação com o domínio e
exercício de técnicas contábeis afetas à área pública.
Que, conforme contido no item 15 da ICC 49/2014, proceda, caso
ainda não tenha providenciado, ao devido e imediato repasse a quem
de direito das consignações que integram a Demonstração de Dívida
Flutuante, bem como providencie, conforme contido no item 12 da
ICC 49/2014, a devida arrecadação dos créditos pertencentes à
municipalidade.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2425/2012,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze
de junho 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 Fundão a Rejeição da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal Guaçuí,
referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade dos Srs.
Marcos Fernando Moraes e Anderson Pedrosi Gorza, tendo em vista
os procedimentos irregulares constantes do voto do Relator;
2. Determinar ao atual gestor que:
2.1 Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC
Nº 1.132/08), sobretudo, naquilo que versa sobre ajustes contábeis
decorrentes de exercícios encerrados;
2.2 Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas
“Transferências Financeiras ao Fundo de Saúde”, “Devolução/
Anulação de Transferências Financeiras – Receitas” e realize os
lançamentos de ajustes contábil de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade. Encaminhando a este Tribunal, por ocasião da
Prestação de Contas do exercício corrente, os esclarecimentos/
documento através de Notas Explicativas;
2.3 Que a encampação de dívida seja corretamente demonstrada na
dívida flutuante e excluída do balanço financeiro;
3. Recomendar ao atual gestor que:
3.1 Adote as medidas necessárias à apuração das responsabilidades
funcional e profissional da Sra. Luzia Pratti da Silva, contabilista,
ante o fato de os indicativos de irregularidades relativos aos itens
5,6,7,11 e 16 da ICC 49/2014 guardarem relação com o domínio e
exercício de técnicas contábeis afetas à área pública;
3.2 Conforme contido no item 15 da ICC 49/2014, proceda, caso
ainda não tenha providenciado, ao devido e imediato repasse a quem
de direito das consignações que integram a Demonstração de Dívida
Flutuante, bem como providencie, conforme contido no item 12 da
ICC 49/2014, a devida arrecadação dos créditos pertencentes à
municipalidade;
4. 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
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 11 de junho 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:
EDUARDO GIVAVO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto 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-414/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4505/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEL - RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO
ADVOGADOS - LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB/ES 5.205),
CAETANO CORRÊA PEIXOTO ALVES (OAB/ES 11.746), MARCELLA
RIOS GAVA FURLAN (OAB/ES 9.611), NATÁLIA CID GÓES (OAB/ES
18.600) E LEONIDIO BARROS GUSMÃO (OAB/ES 10.098)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - NOMEAÇÃO DE PARENTES DO
PREFEITO PARA OS CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
- 1) CONHECER - IMPROCEDÊNCIA - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Denúncia apresentada a este TCEES pelo
Ministério Público Especial de Contas, por meio do Dr. Luciano
Vieira - Procurador de Contas, no qual narra a prática de atos
administrativos eventualmente eivados de inconstitucionalidade
e ilegalidades pelo Prefeito de Montanha/ES, no exercício 2013,
nomeando parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau
para ocuparem cargos de Secretários Municipais, em afronta aos
preceitos da Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal
e contrário a dispositivos constitucionais e legais cogentes, juntando
os documentos de suporte de fls. 11/29.
Requer, ainda, a concessão de medida cautelar visando o imediato
afastamento dos cargos do Secretário Municipal de Obras e
Transportes, Sr. Hércules Favarato - pai do Prefeito; da Secretária
Municipal de Planejamento assim como da Secretária Municipal
de Comunicação - Srª. Maria das Graças de Azevedo Favarato e
Srª. Etienne Venturote Favarato, respectivamente mãe e esposa do
Prefeito.
Às fls. 31/42, proferi voto determinando a notificação do Prefeito
de Montanha, Sr. Ricardo de Azevedo Favarato, para que no prazo
de 05 (cinco) dias apresentasse justificativas e documentos que
entendesse pertinentes quanto à nomeação de seu pai para o cargo
de Secretário Municipal de Obras e Transportes haja vista sentença
proferida pelo Juízo Criminal de Montanha/ES inabilitando-o para o
exercício de cargo público pelo prazo de 05 (cinco) anos.
O responsável devidamente notificado, por meio de seus advogados,
tempestivamente prestou informações, às fls. 50/58, dos presentes
autos, onde alega a absoluta improcedência da representação.
Sustenta o subscritor:
Entretanto, embora louvável a preocupação do Parquet, no presente
caso não há qualquer irregularidade relacionada à nomeação do Sr.
Hércules Favarato para o cargo de Secretário Municipal de Obras e
Transportes do Município de Montanha.
Com efeito, a solução do caso em exame não permite confusão
entre as questões relacionadas à aplicação da legislação eleitora e
da norma penal de regência.
O Sr. Hércules Favarato foi, realmente, candidato ao cargo de
Prefeito Municipal de Montanha nas eleições de 2012, com registro
deferido sem impugnação pela Justiça Eleitoral deste Estado.
Entretanto, já no final da campanha, sobreveio a confirmação, pela 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
da condenação imposta nos autos do processo 033.09.001161-1.
Essa Decisão, atacada por Recurso Especial e Agravo de Instrumento
ainda pendente de julgamento (AResp 323.013-ES), em curso
perante a 6a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, Relator o
Exmo. Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, ainda não transitou em
julgado (cópia anexa).

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 9 de setembro de 2014
Mas tendo sido confirmada, na época, por Órgão Colegiado, produziu
os efeitos previstos no artigo 1° da Lei Complementar 64/90, com os
acréscimos introduzidos pela Lei Complementar 135/2010, atraindo
a inelegibilidade superveniente do Sr. Hércules Favarato.
A inelegibilidade, como visto, na forma do que prescreve a Lei
Complementar 135/2010, para operar efeitos, não exige trânsito em
julgado da Decisão, mas apenas confirmação por Órgão Colegiado.
Foi o que ocorreu, pelo que o Sr. Hércules, embora tivesse registro
deferido sem impugnação, avaliando suas possibilidades, optou
por renunciar, afastando o risco de alegação de inelegibilidade
superveniente.
Assim, está claro que no âmbito do direito eleitoral, a condenação
por órgão colegiada, ainda que na pendência de julgamento de
recurso, conduz à inelegibilidade imediata, por força dos termos da
Lei Complementar 135/2010.
Por outro lado, no que se refere à condenação à inabilitação para o
exercício de cargo ou função pública, na forma prevista pelo artigo
1° do Decreto-Lei 201/67, fixada pela Sentença proferida pelo Juízo
Criminal de Montanha, e confirmada pela 2º Câmara Criminal do
E. TJES, esta demanda trânsito em julgado para que opere seus
efeitos.
Inviável, portanto, a execução da sentença na parte relativa às
penas acessórias antes do trânsito em julgado.
Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa
extensão, o concedo para determinar que a execução das penas
acessórias de perda do cargo e inabilitação para o exercício de
função pública somente se dê após o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Essa Decisão, vale lembrar, está escorada nos termos do artigo 20
da Lei 8429/92, que bem se aplica como reforço argumentativo ao
caso dos autos, registrando:
“Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença
condenatória.”
Assim, a conclusão a que se chega é no sentido de que a condenação
por órgão colegiada opera efeitos imediatos no âmbito eleitoral, por
força do disposto na Lei Complementar 135/2010.
Mas a possibilidade de execução da Sentença que, com base
no Decreto-Lei 201/67, condena a parte à “perda de cargo e a
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo
ou função pública, eletivo ou de nomeação”, Se DÁ A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
No caso, já se viu que encontra-se pendente de julgamento o
Agravo em Recurso Especial interposto pelo Sr. Hércules Favarato
em face da Decisão proferida pela Corte de Justiça do Espírito Santo
nos autos do processo 033.09.0011611, conforme andamento que
segue anexado a esta manifestação.
Por isso, com todo respeito, fica evidencia que não há qualquer
impedimento para que o Sr. Hércules Favarato exerça a função de
Secretário de Obras e Transportes do Município de Montanha.
Por essas razões, ao final, requer que seja julgada improcedente a
presente representação, e por consequência o seu arquivamento.
Ato contínuo foi elaborada pela 5ª Secretaria de Controle Externo a
Instrução Técnica Inicial ITI 468/2013 de fls. 71/82, concluindo pela
improcedência da Representação e pela recomendação ao Chefe do
Executivo Municipal ao Prefeito de Montanha Sr. Ricardo de Azevedo
Favarato que, se confirmado o trânsito em julgado da sentença
condenatória supra mencionada, adote as providências cabíveis
para dar fiel cumprimento à decisão.
O Ministério Público Especial de Contas mediante manifestação
de fls. 99/101, da lavra do Procurador Luciano Vieira, opina pela
procedência da presente da presente representação para determinar
ao Prefeito Municipal a adoção de medidas corretivas, sob pena de
sanção na forma da lei.
É o Relatório.
Da nomeação de parentes para o exercício de cargos de
Secretários Municipais (Súmula Vinculante nº 13 STF)
A área técnica afirma que os cargos de Secretários e Ministros,
embora sejam de provimento em comissão, seus titulares estão
excluídos do alcance da Súmula Vinculante nº 13 do STF, pois são
agentes políticos.
Para corroborar seu entendimento cita jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
Ao final sustenta a área técnica:
Assim, por todas as opiniões expostas, pode-se concluir que o
entendimento majoritário é no sentido de que os agentes políticos
são espécie do gênero agente público, mas não se encaixam no
conceito de servidores públicos categoria à parte, também dentro do
gênero agente público. Tal entendimento pode ser melhor explicado
com a convocação do Professor José dos Santos de Carvalho Filho, o
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qual, acompanhando a opinião dos professores Maria Sylvia Di Pietro
e Celso Antônio Bandeira de Mello, ensina: “São estes agentes que
desempenham os destinos fundamentais do Estado e que criam as
estratégias políticas por eles consideradas necessárias e convenientes
para que o Estado atinja seus fins.(...) Caracterizam-se por terem
funções de direção e orientação estabelecidas na Constituição e
por ser normalmente transitório o exercício de tais funções. (...)
Por outro lado, não se sujeitam às regras comuns aplicáveis aos
servidores públicos em geral; a eles são aplicáveis normalmente as
regras constantes da Constituição, sobretudo as que dizem respeitos
às prerrogativas e à responsabilidade política. São eles os Chefes
do Executivo (Presidente, Governador e Prefeito), seus auxiliares
(Ministros e Secretários Estaduais e Municipais) e os membros do
Poder Legislativo (Senadores, Deputados Federais, Deputados
Estaduais e Vereadores).
Acompanho o entendimento da área técnica no sentido de que
as nomeações pelo Prefeito Municipal de Montanha Sr. Ricardo de
Azevedo Favarato de seu pai, HÉRCULES FAVARATO, cargo de
Secretário Municipal de Obras e Transportes, MARIA DAS GRAÇAS
DE AZEVEDO FAVARATO, mãe, cargo de Secretária Municipal de
Planejamento, e ETIENNE VENTUROTE FAVARATO, esposa, cargo
de Secretária Municipal de Comunicação, objeto da Representação,
como se tratam de cargos de natureza política, portanto, caracterizado
como agentes políticos, não geram incompatibilidade face aos ditames
da Súmula Vinculante nº13.
Da Condenação à inabilitação ao exercício de cargo
público (Tribunal de Justiça - processo judicial nº 000116135.2009.8.08.0033 (033.09.001161-1):
A área técnica afirma que apesar da existência de um processo judicial
contra o responsável, este não pode ser impedido de exercer função
pública em razão de não haver o transito em julgado da decisão.
Assim, até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça, entendo que não há impedimento para o Sr. Hércules Favarato
exercer a função de Secretário de Obras e Transportes do Município
de Montanha, uma vez que a sentença não pode ser executada.
VOTO
Ante ao exposto, observados os trâmites de estilo, acompanhando o
entendimento da área técnica, VOTO:
CONHECER da representação, para, no mérito, considerá-la
IMPROCEDENTE;
RECONHECER que até que ocorra o trânsito em julgado do processo
judicial nº 0001161-35.2009.8.08.0033 (033.09.001161-1) não
há impedimento para o Sr. Hércules Favarato exercer a função de
Secretário de Obras e Transportes do Município de Montanha;
RECOMENDAR ao Prefeito de Montanha Sr. Ricardo de Azevedo
Favarato que, se confirmado o trânsito em julgado da sentença
condenatória supra mencionada, adote as providências cabíveis para
dar fiel cumprimento à decisão.
Após os trâmites de estilo, arquivem-se os presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4505/2013,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Conhecer a presente Representação e, no mérito, considerá-la
improcedente;
2. Recomendar ao Prefeito de Montanha Sr. Ricardo de Azevedo
Favarato que, se confirmado o trânsito em julgado da sentença
condenatória do processo judicial nº 0001161-35.2009.8.08.0033
(033.09.001161-1), adote as providências cabíveis para dar fiel
cumprimento à decisão;
3. 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
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e o Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges. 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 ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Adjunto das Sessões
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[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1460/2014
PROCESSO TC:
INTERESSADO:
ASSUNTO:
PERÍODO:
RESPONSÁVEL:

8233/2014
CÂMARA DE CARIACICA
OMISSÃO NA REMESSA – PCB
3º BIMESTRE DE 2014
MARCOS BRUNO BASTOS

DECIDE A RELATORA, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas, em cumprimento ao art. 63, inciso III, da Lei Complementar
n. 621/2012, NOTIFICAR o senhor MARCOS BRUNO BASTOS,
para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe
a este Tribunal a Prestação de Contas Bimestral (Cidades Web),
referente ao 3º bimestre de 2014, de acordo com a Instrução
Técnica Inicial n. 1319/2014, cuja cópia deverá ser enviada
junto com o Termo de Notificação, com a advertência de que o não
cumprimento desta Decisão poderá implicar a aplicação de multa,
nos termos do art. 135, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012.
Em 05 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora em substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1461/2014
PROCESSO TC:
INTERESSADO:
ASSUNTO:
PERÍODO:
RESPONSÁVEL:

8235/2014
IPAS RIO NOVO DO SUL
OMISSÃO NA REMESSA – PCB
3º BIMESTRE DE 2014
ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA

DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012,
NOTIFICAR o senhor ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA, para
que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe a
este Tribunal a Prestação de Contas Bimestral (Cidades Web),
referente ao 3º bimestre de 2014, de acordo com a Instrução
Técnica Inicial n. 1320/2014, cuja cópia deverá ser enviada
junto com o Termo de Notificação, com a advertência de que o não
cumprimento desta Decisão poderá implicar a aplicação de multa,
nos termos do art. 135, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012.
Em 05 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora Relatora
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1462/2014
PROCESSO TC:
INTERESSADO:

2664/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –
EXERCÍCIO:
ORDENADORES
RESPONSÁVEL: 2013
EVALDO ROCHA (Secretário de Assistência
Social)
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012
c/c o art. 138, § 3º, da Resolução TC n. 261/2013, NOTIFICAR o
senhor EVALDO ROCHA, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal os documentos faltantes
ou inconsistentes, a seguir relacionados, referentes à Prestação de
Contas Anual do exercício de 2013, de acordo com a Análise
Inicial de Conformidade n. 390/2014 e com a Instrução
Técnica Inicial n. 1326/2014, cujas cópias deverão ser enviadas
junto com o Termo de Notificação, com a advertência de que o não
cumprimento desta Decisão poderá implicar a aplicação de multa,
nos termos do art. 135, inciso IV, da Lei Complementar n. 621/2012:
Item
01
02
03
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Nome
MENSAG
ROLRES
RELGES
BALORC
BALFIN
BALPAT
DEMVAP
DEMDIF
DEMDFL
DEMFCA
BALVER
BALEXO

Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

Inconsistência
apresenta assinatura
apresenta assinatura
encaminhado
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura

digital do gestor
digital do gestor
digital
digital
digital
digital
digital
digital
digital
digital
digital

do
do
do
do
do
do
do
do
do

gestor
gestor
gestor
gestor
gestor
gestor
gestor
gestor
gestor
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16
19
22
27
29
30
31
33
34
35
37
38

INVMOV
INVIMO
INVALM
COMINV
DEMRAP
EXTBAN
TVDISP
FOLRGP
DEMCPA
DEMCSE
FIXSUB
FICPAG

Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

encaminhado
encaminhado
encaminhado
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura
encaminhado
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura
apresenta assinatura

digital
digital
digital
digital

do
do
do
do

gestor
gestor
gestor
gestor

digital
digital
digital
digital

do
do
do
do

gestor
gestor
gestor
gestor

Em 05 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora Relatora
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1455/2014
PROCESSO: TC 7737/2014
PROCEDÊNCIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: EDER BATISTA DE MELO
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, CITAR o Sr. Eder Batista de Melo, para que, no prazo
de 15 (quinze) 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 1125/2014, 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 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
AUDITORA
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1456/2014
PROCESSO: TC 7741/2014
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: AMANDA QUINTA RANGEL
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, CITAR a Sra. Amanda Quinta Rangel, para que, no
prazo de 15 (quinze) 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 1129/2014, 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 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
AUDITORA
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1457/2014
PROCESSO: TC 7735/2014
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA DE DORES DO RIO PRETO
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: CLÁUDIA MARTINS BASTOS
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, CITAR a Sra. Claudia Martins Bastos, para que, no
prazo de 15 (quinze) 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 1123/2014, 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 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
AUDITORA
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DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1458/2014
PROCESSO: TC 7736/2014
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: LUCIANO DE PAIVA ALVES
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, CITAR o Sr. Luciano de Paiva Alves, para que, no
prazo de 15 (quinze) 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 1124/2014, 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 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
AUDITORA
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1459/2014
PROCESSO: TC 7746/2014
PROCEDÊNCIA: IPAS DE VIANA
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: ADILSON BANDEIRA DIAS
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, CITAR o Sr. Adilson Bandeira Dias, para que, no
prazo de 15 (quinze) 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 1134/2014, 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 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
AUDITORA
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1441/2014
PROCESSO: TC 6788/2013
ASSUNTO: Representação convertida em Tomada de Contas
Especial
INTERESSADO: Luciano Henrique Sordine Pereira - Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Barra de São Francisco - BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREV
EXERCÍCIO: 2010 a 2012
RESPONSÁVEIS: Elcimar de Souza Alves (Diretor-Presidente) e
Gesualdo Francisco Pulceno (Gerente de Assuntos Jurídicos)
Trata-se de Representação convertida em Tomada de Contas
Especial formulada pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira,
Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, relatando que o senhor
Gesualdo Francisco Pulceno, que exerceu o cargo de Gerente de
Assuntos Jurídicos do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Barra de São Francisco (BARRA DE SÃO
FRANCISCO PREV), no período de 04 de fevereiro de 2010 a 30 de
novembro de 2012, teria recebido vantagens indevidas, causando
prejuízos ao Instituto de Previdência.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,
ao elaborar a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4940/2014 (fls.
454/518), concluiu pela manutenção do item 2.1 - Pagamento
Indevido de Vantagens, com imposição de ressarcimento de
todo o montante pago a título de adicional por tempo de serviço
e adicional de assiduidade, no total de R$ 79.279,81 (35.958,78
VRTE).
Entretanto, conforme se verifica na fundamentação da manifestação
conclusiva, a própria Área Técnica infere que, uma vez aplicada
a legislação do Município de Água Doce do Norte, o servidor teria
direito ao percentual de adicional por tempo de serviço de 5% (cinco
por cento) por quinquênio.
A manifestação conclusiva registra, ainda, dúvida sobre o fato de o
senhor Gesualdo Francisco Pulceno fazer jus ou não aos adicionais
de ATS e gratificação de assiduidade no seu ente de origem e no
qual mantém vínculo efetivo, aduzindo não haver, nos presentes
autos, prova inequívoca de tais fatos.
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Tendo em vista, entretanto, tratar-se de irregularidade material de
natureza grave, a qual enseja ressarcimento ao erário, é mister que
sejam precisamente apuradas as vantagens a que o servidor teria
direito de acordo com o Regime Jurídico dos Servidores de Água
Doce do Norte, sob pena de condená-lo ao ressarcimento de valores
em enriquecimento sem causa do ente.
Nesse sentido, solicitei à Área Técnica que informasse se, de acordo
com o Regime Jurídico dos Servidores de Água Doce do Norte
vigente nos exercícios de 2010 a 2012, os servidores faziam jus ao
pagamento de adicional por tempo de serviço e assiduidade, e quais
seriam os percentuais a serem aplicados.
Em resposta, a 6ª Secretaria de Controle Externo informou que
não existem nos autos elementos que possibilitem o atendimento
dessa demanda, sendo necessário notificar o Prefeito Municipal
de Água Doce do Norte, senhor Jailton Soares Ribeiro, a fim
de obter informações e documentos acerca da legislação vigente
no tocante aos adicionais por tempo de serviço e assiduidade, nos
exercícios de 2010 a 2012.
Ante o exposto, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO ao Prefeito
Municipal de Água Doce do Norte, senhor Jailton Soares
Ribeiro, nos termos do art. 56, inciso I e 63, III, da LC 621/2012
e art. 358, III da Resolução 261/2013, para que, no PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS:
1 - Informe as gratificações relativas ao Adicional por Tempo de
Serviço e de Assiduidade, com seus respectivos períodos aquisitivos,
concedidas no âmbito do Executivo Municipal de Água Doce do
Norte ao servidor Gesualdo Francisco Pulceno, no tempo entre sua
admissão até a data de 30 de novembro de 2012, e envie cópias dos
normativos (Portaria ou congênere) relativos à admissão do servidor
e todas as concessões das gratificações ora citadas;
2 - Envie cópia da ficha funcional com os registros e histórico de
assentamentos funcionais do servidor Gesualdo Francisco Pulceno;
3 - Envie cópia do Estatuto do Servidor Público de Água Doce do
Norte vigente em 02/2010 e alterações posteriores.
Vitória, 03 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1452/2014
PROCESSO TC: 7511/2014
INTERESSADO: PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ASSUNTO: OMISSÃO NA REMESSA – PCB
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: FRANCISCO SAULO BELISARIO
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012,
NOTIFICAR o senhor FRANCISCO SAULO BELISÁRIO, para
que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe a
este Tribunal a Prestação de Contas Bimestral (Cidades Web),
referente ao 3º bimestre de 2014, de acordo com a Instrução
Técnica Inicial n. 1118/2014, cuja cópia deverá ser enviada
junto com o Termo de Notificação, com a advertência de que o não
cumprimento desta Decisão poderá implicar a aplicação de multa,
nos termos do art. 135, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012.
Em 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora em Substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1451/2014
PROCESSO: TC 2998/2014
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL: DARLY DETTMANN
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Itaguaçu, referente ao exercício de
financeiro de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Darly Dettmann.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, por meio da AIC 358/2014,
verificou a ausência de alguns arquivos e que alguns arquivos
encaminhados não contém a assinatura dos responsáveis.
Considerando as inconsistências apuradas, a Área Técnica elaborou a
Instrução Técnica Inicial nº 1269/2014 sugerindo a notificação
do Sr. Darly Dettmann para regularizar a presente Prestação de
Contas Anual, observando-se os termos da Instrução Normativa
TCEES nº 28/2013.
Isto posto, acompanhando a área técnica, 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, determino a
NOTIFICAÇÃO do Sr. Darly Dettmann, para que, no prazo de 30
(trinta) dias, encaminhe a este Tribunal os documentos descritos na
Instrução Técnica Inicial nº 1269/2014, cuja cópia deverá ser enviada
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ao interessado juntamente com a Análise de Conformidade AIC
358/2014 e 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 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1450/2014
PROCESSO: TC 2997/2014
PROCEDÊNCIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL: JOSÉ CARLOS CANCIGLIERI
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, referente ao exercício
de financeiro de 2013, sob a responsabilidade do Sr. José Carlos
Canciglieri.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, por meio da AIC 361/2014,
verificou a ausência de alguns arquivos e que alguns arquivos
encaminhados não contém a assinatura dos responsáveis.
Considerando as inconsistências apuradas, a Área Técnica elaborou a
Instrução Técnica Inicial nº 1271/2014 sugerindo a notificação
do Sr. José Carlos Canciglieri para regularizar a presente Prestação
de Contas Anual, observando-se os termos da Instrução Normativa
TCEES nº 28/2013.
Isto posto, acompanhando a área técnica, 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, determino a NOTIFICAÇÃO
do Sr. José Carlos Canciglieri, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, encaminhe a este Tribunal os documentos descritos na Instrução
Técnica Inicial nº 1271/2014, cuja cópia deverá ser enviada ao
interessado juntamente com a Análise de Conformidade AIC 361/2014
e 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 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1449/2014
PROCESSO: TC 2735/2014
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL: JOÃO LUIZ BECCALLI
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Itaguaçu, referente ao exercício de financeiro
de 2013, sob a responsabilidade do Sr. João Luiz Beccalli.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, por meio da AIC 359/2014,
verificou a ausência de alguns arquivos e que alguns arquivos
encaminhados não contém a assinatura dos responsáveis.
Considerando as inconsistências apuradas, a Área Técnica elaborou a
Instrução Técnica Inicial nº 1270/2014 sugerindo a notificação
do Sr. João Luiz Beccalli para regularizar a presente Prestação de
Contas Anual, observando-se os termos da Instrução Normativa
TCEES nº 28/2013.
Isto posto, acompanhando a área técnica, 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, determino a
NOTIFICAÇÃO do Sr. João Luiz Beccalli, para que, no prazo de 30
(trinta) dias, encaminhe a este Tribunal os documentos descritos na
Instrução Técnica Inicial nº 1270/2014, cuja cópia deverá ser enviada
ao interessado juntamente com a Análise de Conformidade AIC
359/2014 e 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 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1453/2014
PROCESSO: TC 4411/2014
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE – 2014
RESPONSÁVEL: LUCIANO DE PAIVA ALVES
DECIDE A RELATORA, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas, em cumprimento ao art. 2º da Resolução TC n.º 219/2010,
CITAR o Sr. Luciano de Paiva Alves, ordenador de despesas da
PREFEITURA Municipal de ITAPEMIRIM, para encaminhar a
Prestação de Contas Bimestral referente ao 2º bimestre de 2014, no
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prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, conforme Instrução
Técnica Inicial ITI nº 1173/2014, da 3ª Secretaria de Controle
Externo, cuja cópia deverá ser enviada ao interessado junto com a
Manifestação Técnica Preliminar nº 487/2014 e o Termo de Citação,
com a advertência de que o não cumprimento desta Decisão sujeitará
o responsável ao pagamento de multa.
Em 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1454/2014
PROCESSO: TC 5188/2014
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE – 2014
RESPONSÁVEL: ROMERO LUIZ ENDRINGER
DECIDE A RELATORA, Conselheira em Substituição Márcia
Jaccoud Freitas, em cumprimento ao art. 2º da Resolução TC n.º
219/2010, CITAR o Sr. Romero Luiz Endringer, ordenador de
despesas da PREFEITURA Municipal de SaNTA LEOPOLDINA,
para homologar a Prestação de Contas Bimestral referente ao 2º
bimestre de 2014, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis,
conforme Instrução Técnica Inicial ITI nº 1036/2014, da 5ª Secretaria
de Controle Externo, cuja cópia deverá ser enviada ao interessado
junto com a Manifestação Técnica Preliminar nº 461/2014 e o Termo
de Citação, com a advertência de que o não cumprimento desta
Decisão sujeitará o responsável ao pagamento de multa.
Em 03 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora Substituta

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
Contrato nº 020/2014
Processo TC-6896/2014
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Quantt Desenvolvimento Humano Ltda.-ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ministrar o
curso de capacitação e aperfeiçoamento “Dale Carnegie Training
– Liderança para Resultados” para servidores deste Tribunal de
Contas, conforme especificado no Projeto Básico, inserido nas fls.
02/25 do Processo TC nº 6896/2014.
VALOR GLOBAL: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2011
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Vitória, 04 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA N Nº 037, de 05 de setembro de 2014.
Aprovar realização de Projeto denominado “Elaborar Manual
de Auditoria” e designa servidores para comporem a Equipe
do Projeto.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas que lhe confere o artigo 13,
inciso I, da Lei Complementar nº. 621, de 8 de março de 2012, c/c
Artigo 20, inciso I e XXIII do Regimento Interno e Artigo 6º, § 4º,
da Resolução TCEES nº. 235, de 3 de abril de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a realização do Projeto “Elaborar Manual de
Auditoria”, nos termos da Proposta de Projeto.
Art. 2º. Designar o servidor Alexsander Binda Alves - matrícula
203.052, para exercer a atribuição de Presidente da Comissão.
Art. 3º. Designar o servidor Donato Volkers Moutinho - matrícula
203.161, para exercer a atribuição de Gestor do Projeto.
Parágrafo único. Cabe ao gestor do projeto a responsabilidade de
exercer as atribuições previstas no artigo 8º da Resolução TCEES
nº. 235/2012.
Art. 4º. Designar para compor a Equipe do Projeto, na condição de
membros de Comissão, além do presidente da comissão e do gestor
do projeto, os seguintes servidores:
I – Artur Henrique Pinto de Albuquerque - matrícula 202.893;
II – Caio César Martins Ribeiro Bastos - matrícula 203.247;
III – Cristiane Herzog Sabino - matrícula 203.541;
IV – Diego Henrique Ferreira Torres - matrícula 203.545;
V – Guilherme Bride Fernandes - matrícula 203.165;
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VI – Karina Ramos Travaglia - matrícula 202.923;
VII – Lúcia Helena Carpanedo Pedroni Gomes - matrícula 203.244;
VIII – Marcelo Cassunde de Carvalho - matrícula 203.083;
IX – Orlando Eller - matrícula 203.427;
X – Rupp Caldas Vieira - matrícula 203.213.
Art. 5º. O prazo inicial para conclusão do projeto é 29/05/2015.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
Contrato nº 021/2014
Processo TC-7344/2014
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Policard Systems e Serviços S.A.
OBJETO: Prestação de serviços de empresa especializada em
fornecimento e gerenciamento de Auxílio-Alimentação por meio
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de Cartão Eletrônico/Magnético com senha, destinado à aquisição
de gêneros alimentícios para os 540 (quinhentos e quarenta)
Servidores/Membros ativos do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – TCEES.
VALOR GLOBAL: R$ 5.364.709,27 (cinco milhões, trezentos
e sessenta e quatro mil, setecentos e nove reais e vinte e sete
centavos), cuja taxa de desconto corresponde a 4,27% (quatro
vírgula vinte e sete por cento).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2018
Elemento de Despesa: 3.3.90.46
Vitória, 05 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente

www.tce.es.gov.br

