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- ACÓRDÃO TC-375/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1830/2011
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - MARCO ANTÔNIO GRILLO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CÂMARA
MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - EXERCÍCIO DE
2010 - 1) CONTAS IRREGULARES - 2) RESSARCIMENTO - 3)
MULTA - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2010, de
responsabilidade do Senhor Marco Antônio Grillo, Presidente da
Câmara naquele exercício.
Os autos vieram a este Gabinete depois de vencido o prazo concedido
pela Decisão Preliminar TC 0124/2013, de fls. 424 e 425, que
rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelo senhor Marco
Antônio Grillo, com base no artigo 87, §1º da Lei Complementar Nº
621/12, o notificou para que no prazo de 30 dias improrrogáveis
realizasse o ressarcimento do valor de R$ 2.818,20, correspondente
a 1.403,9055 VRTE’s, com juros de mora a partir da citação,
cientificando-o da irrecorribilidade de tal decisão.
Devidamente notificado, conforme Termo de Notificação Nº 75/2014,
fls. 429, o senhor Marco Antônio Grillo não realizou o ressarcimento
e, em 28 de fevereiro de 2014, protocolizou o expediente de Nº
2938/2014 intitulado “Recurso de Reconsideração em face da
Decisão Preliminar TC 0124/2013”, expediente este devolvido
ao interessado por meio do Ofício GPTC Nº 124/2014, de 14 de
março de 2014, tendo em vista a impossibilidade de recebimento de
recurso em face de decisão preliminar.

Assim, vieram-me os autos com a informação exarada pela
Secretaria-Geral das Sessões de que a supracitada decisão venceu
em 19 de março de 2014 e com a informação do Núcleo de Controle
de Documentos no sentido de que o único documento protocolizado
neste Tribunal de Contas em nome do interessado relativo ao Termo
de Notificação Nº 75/2014 foi o acima apontado.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei Orgânica desta Corte de Contas, nos termos do artigo 87,
quando verificada a irregularidade das contas, havendo débito e
rejeitadas as alegações de defesa do gestor, assim se preceitua:
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao
Relator:
V - se houver débito, determinar o recolhimento da quantia devida,
pelo seu valor atualizado;
Antes, porém das contas serem julgadas irregulares, há no mesmo
diploma legal a possibilidade de o gestor recolher a importância
devida e uma vez reconhecida a sua boa-fé e não existindo
irregularidade grave nas contas, ter suas contas julgadas regulares
com ressalva e quitação, vejamos sanando assim a irregularidade,
vejamos:
§ 1º O responsável cuja defesa for rejeitada pelo Tribunal será
cientificado para, em novo e improrrogável prazo estabelecido no
Regimento Interno, recolher a importância devida.
§ 2º Reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva
do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, se não
houver sido observada irregularidade grave nas contas, hipótese
em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará
quitação ao responsável. (Redação dada pela LC nº 658/2012 – DOE
21.12.2012)
De acordo com o artigo 142, §1º também da Lei Complementar Nº
621/2012 e artigo 398, inciso III do Regimento Interno, temos:
Art. 142. As decisões do Tribunal de Contas poderão ser preliminares,
interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal de
Contas, antes de pronunciar-se quanto ao mérito, resolve ordenar
a citação, a notificação, rejeitar as alegações de defesa e fixar
novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito ou outras
diligências necessárias ao saneamento do processo. (Redação dada
pela LC nº 658/2012 – DOE 21.12.2012)
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Na parte final do Voto do então Relator, Conselheiro Domingos
Augusto Taufner, encontra-se textualmente a observação de que em
face da decisão ora proferida não cabia recurso, o Relator também
teve o cuidado de alertar o gestor quanto à consequência do não
recolhimento da importância devida naquele momento: julgamento
das contas pela irregularidade. Assim, entendo que o senhor Marco
Antônio Grillo não efetuando o ressarcimento aos cofres públicos da
importância paga indevidamente, perdeu o direito de promover o
saneamento da irregularidade e, consequentemente, o julgamento
das contas pela irregularidade com ressalva.
DECISÃO
Diante do exposto, nos termos do que dispõe o art. 84, III, “e” da
Lei Complementar nº. 621/12, VOTO:
Para que este Egrégio Tribunal de Contas julgue irregulares
as contas do senhor Marco Antônio Grillo, Presidente da Câmara
Municipal de Venda Nova do Imigrante, no exercício de 2010,
condenando-o ao ressarcimento do montante equivalente a R$
2.818,20 correspondente a 1.403,90 VRTE’s.
Pela aplicação de multa correspondente a 500 VRTE ao
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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.
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responsável, com amparo no art. 62 e na forma do art. 96, inc. II,
ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93, legislação à época
dos fatos apurados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1830/2011,
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. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Venda Nova do Imigrante, sob a responsabilidade do Sr. Marco
Antônio Grillo, ordenador de despesas no exercício de 2010;
2. Condená-lo ao ressarcimento do montante equivalente a R$
2.818,20 correspondente a 1.403,90 VRTES, 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.
3. Aplicar multa ao responsável no valor correspondente a 500
VRTE, com amparo no artigo 62 e artigo 96, inciso II, ambos da
Lei Complementar Estadual nº 32/93, devendo essa quantia ser
recolhida ao Tesouro, e comprovado o recolhimento perante o
Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação
deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do
Regimento Interno deste Tribunal;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à 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. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2014.
CONSELHEIRO 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
- ACÓRDÃO TC-419/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6209/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEL - WALDELES CAVALCANTI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Este processo tem por objeto representação formulada pelo Ministério
Público de Contas, em face da Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco sob a responsabilidade do ex Prefeito, Senhor Waldeles
Cavalcanti, em razão de possíveis irregularidades em contratos
celebrados por aquele município.
Por determinação do então Conselheiro Relator, foram os autos
encaminhados à 6ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou
a Manifestação Técnica Preliminar MTP 4140/2013 (fls. 709/713)
em que são identificados os indícios de irregularidades, dos quais
parte já foram objeto de análise em outros processos em trâmite
neste Tribunal, remanescendo dois itens – 5 (contrato 143/2009) e
6 (contrato 66/2011 e seu 1º termo aditivo) – a respeito dos quais
é sugerida a instauração de tomada de contas especial, nos termos
da IN 08/2008.
O Ministério Público de Contas, ora representante, se manifesta às
fls. 715 em concordância com a MTP 410/2013.
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Às fls. 714/722 o Conselheiro Relator proferiu voto pela instauração
de tomada de contas especial, notificando-se o atual Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, Senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira para que proceda à instauração, no prazo de 15
dias, o que foi acolhido pelo Plenário deste Tribunal, expedindose a Decisão TC 5669/2013 (fls. 728) e o Termo de Notificação
1851/2013 (fls. 729).
O Procurador Municipal de Barra de São Francisco, Senhor Agenário
Gomes Filho, vem às fls. 733 comunicar a instauração da tomada de
contas especial determinada por esta Corte, por meio da Portaria nº
319/2013 da qual junta cópia de publicação (fls. 734).
O Secretário Geral das Sessões certifica às fls. 736 que os
procedimentos pertinentes à Tomada de Contas Especial serão
formalizados nos autos do processo TC 1821/2014, o que levou
este Relator a entender que ocorreu o esvaziamento do propósito
desta Representação e, por consequência encaminhar os autos ao
Ministério Público de Contas com proposta de arquivamento, na
forma do artigo 330, IV do Regimento Interno deste Tribunal.
Às fls. 746, manifestação do Ministério Público de Contas da lavra do
Dr. Luciano Vieira pugnando também pelo arquivamento.
À luz do exposto, considerando que a matéria de que cuida a
representação passou a ser tratada nos autos da Tomada de Contas
Especial, ocorreu o exaurimento de seu objetivo, na forma prevista
no artigo 330, IV da Resolução 261/2013 e havendo concordância
do Ministério Público de Contas, VOTO pelo arquivamento deste
processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6209/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e quatro de
junho de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial do
Ministério Público Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral.
Sala das Sessões, 24 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
- ACÓRDÃO TC-403/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2809/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEL - OLMIR FERNANDO DE ARAÚJO CASTIGLIONI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Colatina, referente ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade do Senhor Olmir Fernando de Araujo Castiglioni,
Presidente da Câmara Municipal, no exercício em análise.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente, através
do Oficio nº 0158/2013, Protocolo 003706/2013, estando, portanto,
dentro do prazo regimental, consoante art. 105 da Resolução TC nº
182/02, vigente à época.
Por conseguinte a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou o
Relatório Técnico Contábil RTC nº 95/2014, fls. 142/154, no qual
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concluiu pela regularidade das contas quanto aos demonstrativos
contábeis encaminhados.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas por meio da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2957/2014, fls. 160/163, ressaltou
que não foi realizada auditoria na referida Câmara. Na análise técnica
contábil, não foram apontados indicativos de irregularidades; tendo
sido observado os limites constitucionais e legais máximos em relação
à despesa com pessoal, subsídio de Vereadores e despesa total com
o Poder Legislativo. Ao final opinou pela regularidade das contas
em exame, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal.
O Douto Ministério Público de Contas, através do parecer da lavra do
Eminente Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestouse no mesmo sentido da proposição do NEC.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o Relatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2809/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezessete
de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Colatina, relativa
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Olmir Fernando
de Araújo Castiglioni, Presidente da Câmara à época, dando-lhe a
devida quitação, arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 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, 17 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
- ACÓRDÃO TC-404/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3315/2013
JURISDICIONADO
SECRETARIA
DE
ESTADO
DOS
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS - FÁBIO NEY DAMASCENO, LUCIENE MARIA
BECACICI ESTEVES VIANA E MARCELO DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 – 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
1. Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria dos
Transportes e Obras Públicas – SETOP – ES, referente ao exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor FÁBIO NEY
DAMASCENO, Secretário no período de 01/01/2011 a 12/02/2012,
03/03/2012 a 24/09/2012, 01/10/2012 a 20/10/2012 e 06/11/2012
a 31/12/2012, da Sra. LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA,
Secretária por delegação no período de 13/02/2012 a 02/03/2012
e 26/10/2012 a 05/11/2012, e do Sr. MARCELO DE OLIVEIRA,
Secretário por delegação no período de 25/09/2012 a 30/09/2012.
2. A 1ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico
Contábil RTC 259/2013, fls. 104/121, concluindo pela legalidade e
regularidade da prestação de contas sob o aspecto técnico contábil,
com recomendação de que o gestor, nas próximas PCA’s, apresente
Certidão de Regularidade Profissional do contabilista, item “2.2”,
no que foi acompanhada pela Instrução Contábil Conclusiva ICC
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291/2013.
3. O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises conclusivas – NEC elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 8311/2013, posicionando-se no
mesmo sentido dos relatórios anteriormente citados.
4. Manifestou-se o Ministério Público de contas em Parecer PPJC
1468/2014, da lavra do Douto Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva também pela regularidade com a mesma recomendação.
É o relatório.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. SECRETARIA DOS
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS. SETOP. ES. REGULAR.
RECOMENDAÇÃO.
VOTO
1. O encaminhamento da PCA foi tempestivo.
2.
Extrai-se do Relatório Técnico Contábil RTC-259/2013 os
seguintes dados:
2.1. A dotação orçamentária prevista foi R$ 159.144.639,00. A
autorização para executar o orçamento foi R$ 155.337.384,00, visto
que houve cancelamentos/anulações na ordem de R$ 3.807.255,00.
2.2. Os balanços apresentaram os seguintes dados:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fl. 5)
Despesa Autorizada/Fixada
R$ 155.337.384,00
Despesa Executada
R$ 137.538.197,03
Economia Orçamentária
R$ 17.799.186,97
BALANÇO FINANCEIRO
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
R$ 5.048.598,43
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
R$ 6.715.138,07
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL (fls.9/10)
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 6.715.138,07
Financeiro
R$ 36.920.389,73
Permanente
R$ 10.973.868,57
Permanente
Compensado
R$ 81.430.153,07
Compensado
R$ 81.430.153,07
ATIVO REAL
R$ 99.119.159,71
PASSIVO REAL R$ 118.350.542,80
Passivo real a descoberto
R$ 19.231.383,09
Déficit Financeiro
R$ 30.205.251,66

No saldo das disponibilidades de R$ 6.715.138,07 estão
representadas as aplicações no Banco do Brasil, as quais somaram
R$ 6.705.448,58 vinculadas aos Projetos Transcol III e IV.
A SETOP mantém investimentos na CETURB onde há um saldo a
integralizar de R$ 5.142.895,01 no exercício seguinte.
2.3. Analisando a arrecadação, apurou-se que houve um
Superávit financeiro de R$ 32.171.200,00. Operação de Crédito
de R$ 23.000.000,22, anulação de dotação orçamentária de R$
14.288.413,00, resultando numa dotação suplementar de R$
74.459.613,00.
2.4. Os registros contábeis dos bens imóveis estão classificados
como “estudos e projetos”. Destaca-se que o maior montante se
refere aos registros contábeis correspondentes aos serviços de
elaborações de projetos para implantação do sistema viário “BRT”
na região Metropolitana da Grande Vitória.
3. Em face de todo o exposto, acompanho integralmente as
manifestações do Corpo Técnico (ICC 291/2013 e ITC-8311/2013)
e do Douto Parquet de Contas, entendendo como REGULARES as
contas dos senhores Fabio Ney Damasceno, Marcelo de Oliveira e da
senhora Luciene Maria Becacici Esteves Vianna, frente à Secretaria
dos Transportes e Obras Públicas – SETOP, no exercício de 2012,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
RECOMENDO ao atual gestor da Secretaria dos Transportes e Obras
Públicas - SETOP para que apresente, na prestação de contas anual
do próximo exercício, a Certidão de Regularidade Profissional do
Contabilista responsável.
Após os trâmites de estilo, os autos deverão ser arquivados.
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3315/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezessete de
junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Secretaria de
Estado dos Transportes e Obras Públicas, relativa ao exercício de
2012, sob a responsabilidade dos Srs. Fábio Ney Damasceno, Luciene
Maria Becacici Esteves Viana e Marcelo de Oliveira, ordenadores de
despesas, dando-lhes a devida quitação;
2. Recomendar ao atual gestor da Secretaria dos Transportes e
Obras Públicas – SETOP, para que apresente, na prestação de contas
anual do próximo exercício, a Certidão de Regularidade Profissional
do Contabilista responsável;
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3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 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, 17 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
- ACÓRDÃO TC-455/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2877/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE
JETIBÁ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - NELSON MIERTSCHINK
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Santa Maria do Jetibá, referente ao exercício de
2012, sob a responsabilidade do Sr. Nelson Miertschink.
A 4ª Secretaria de Controle Externo elabora Relatório Técnico
Contábil RTC 149/2014, fls. 202 a 210, ressaltando os seguintes
aspectos :
- a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2011 ( Processo
TC nº 2106/2012 ), encontra-se ainda em fase de instrução.
- A Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de
Contas através do OF. Nº 00212/CMSMJ/PEFT de 27/03/2013 e
autuada nesta mesma data, portanto, dentro do prazo estabelecido
pela legislação, formalmente composta pelas Demonstrações
Contábeis e demais documentos exigidos pelo Regimento Interno
deste TCEES e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como
devidamente assinada pelo Sr. Elmar Francisco Thom e pelo
contabilista responsável Sr. Sigmar Miertschink, CRC ES 04972/07.
- Confrontando-se a Despesa Fixada ( R$ 3.878.000,00 ), fl. 482,
com a Despesa Realizada ( R$ 2.138.073,72 ), constata-se que
houve uma Economia Orçamentária de R$ 1.739.926,28.
- O Balanço Financeiro apresentou uma disponibilidade para o
exercício seguinte da ordem de R$ 30.785,61.
- O Balanço Patrimonial apresentou um ativo real líquido
acumulado no exercício financeiro de 2012 da ordem de R$
1.898.731,67.
- Confrontando-se o Ativo Financeiro ( R$ 32.135,61 ) com o Passivo
Financeiro ( R$ 28.057,05 ) verifica-se um Superávit Financeiro
da ordem de R$ 4.078,56.
- Dos levantamentos efetuados, constatou-se que o município em
análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL, o
montante de R$ 74.102.586,78.
- A despesa total efetuada pelo Poder Legislativo Municipal, a título
de gasto com pessoal e encargos sociais, totalizou, no exercício
de 2011, R$ 1.512.396,81 ( hum milhão, quinhentos e doze
mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e hum centavos ),
correspondentes a 2,04% ( dois vírgula quatro pontos percentuais)
da Receita Corrente Líquida, cumprindo, desta forma, os limites
máximo ( 6% ) e prudencial ( 5,7% ).
- O gasto com o total de subsídios pagos aos vereadores totalizou a
importância de R$ 514.020,42 ( quinhentos e quatorze mil, vinte
reais e quarenta e dois centavos ), estando portanto, dentro do
limite constitucional de 5%, equivalente a R$ 3.979.666,40.
- O valor do subsídio individual dos vereadores no exercício de
2012 foi de R$ 4.514,89 ( quatro mil, quinhentos e quatorze reais e
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oitenta e nove centavos ) nos meses de janeiro e fevereiro e de R$
4.808,36 ( quatro mil, oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos
) nos meses compreendidos no período de março a dezembro de
2012, dentro do limite, portanto, do valor correspondente a 30%
do subsídio pago aos deputados estaduais, de R$ 6.012,70.
- No que tange à remuneração do Presidente da Câmara, a Lei
Municipal nº 1060/2008 não fixou subsídio diferenciado dos
demais vereadores.
- O gasto total com a folha de pagamento, incluindo os subsídios
dos vereadores totalizou R$ 1.299.312,21 ( hum milhão,
duzentos e noventa e nove mil, trezentos e doze reais e vinte e hum
centavos ), estando, portanto, dentro do limite constitucionalmente
estabelecido, no caso, da ordem de R$ 1.496.651,60.
- O Gasto Total do Poder Legislativo, exceto inativos, foi
da ordem de R$ 2.138.073,72 ( dois milhões, cento e trinta e
oito mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos ), estando
abaixo do limite constitucional fixado para a referida despesa
R$ 3.491.566,62 ( três milhões, quatrocentos e noventa e hum
mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos ).
Conclui o presente relatório Técnico, tendo em vista o aspecto
técnico contábil, opinando pela REGULARIDADE das contas em
exame.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3501/2014, fls. 217 a 220,
perfilhando o entendimento da 4ª Secretaria de Controle Externo, e
ressaltando que a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá não
foi selecionada para a realização de Auditoria Ordinária, opina
pelo REGULARIDADE das contas em exame, dando-se quitação
ao responsável.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, fls. 223, encampando
o entendimento da Área Técnica, opina com fulcro no art. 84, I, da
Lei Complementar nº 621/12, seja julga REGULAR a prestação de
contas em exame, dando-se quitação ao responsável.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. REGULAR.
VOTO
Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, concordando integralmente com a Área Técnica e
Ministério Público de Contas, VOTO por considerar REGULAR a
prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá,
referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Nelson Miertschink, dando-se quitação ao mesmo.
É como VOTO.
Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2877/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia oito de julho
de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá,
relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Nelson
Miertschink, Presidente da Câmara à época, dando-lhe a devida
quitação, arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. 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. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 08 de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
- ACÓRDÃO TC-381/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4487/2012
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
DA BARRA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - EXTINGUIR O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata-se de documentação protocolizada nesta Corte de Contas como
Representação Administrativa, em 12/06/2012, pelo Sr. Leonardo
José Rolim Guimarães, Secretário de Políticas de Previdência
Social, contendo informações obtidas nas Auditorias Específicas de
Investimentos dos RPPS do Ministério da Previdência Social – MPS,
realizada pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS,
no primeiro semestre de 2012.
A referida documentação foi encaminhada ao NCD para a devida
autuação, conforme se depreende do despacho exarado pelo Chefe
de Gabinete da Presidência, às fls. 195.
Manifesta-se a 6ª SCE – Secretaria de Controle Externo, às fls.
197/198, avaliando os presentes autos acerca dos requisitos de
admissibilidade, e informa que esses foram preenchidos, com base
no art. 177, da Resolução TC 261/2013.
Em sua Manifestação Técnica MTP 332/2013, fls. 200/205, a 6ª SCE,
após apreciação da admissibilidade dos autos, registra disposições
destacadas do relatório intitulado “Informação da Auditoria Específica
– Investimentos”, que dispõe sobre os fatos apurados envolvendo os
investimentos do RPPS do Município de Conceição da Barra – ES,
analisados durante a auditoria específica que abrangeu o período
de janeiro de 2007 a dezembro de 2011. Ao final, conclui tratar-se
de informações preliminares encaminhadas para posterior análise,
inconclusa, e sem indícios claros de irregularidades pertinentes à
atuação deste Tribunal de Contas, exceto a pontuais observações
relacionadas a formalidades já superadas, trazendo ainda uma
abordagem administrativa financeira, sobretudo quanto a realização
de análise e planejamento financeiro, e tomada de decisões de
investimentos e de financiamentos, que fogem da rotina temática
desta Corte de Contas. Sugerindo, assim, a extinção do feito nos
termos regimentais, com seu regular arquivamento.
O Ministério Público de Contas, às fls. 207, através da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, pronunciou-se de
acordo com a Manifestação Técnica MTP 332/2013.
É o relatório.
VOTO
TC-4487/12
Trata-se de documentação protocolizada nesta Corte de Contas como
Representação Administrativa, em 12/06/2012, pelo Sr. Leonardo
José Rolim Guimarães, Secretário de Políticas de Previdência
Social, contendo informações obtidas nas Auditorias Específicas de
Investimentos dos RPPS do Ministério da Previdência Social – MPS,
realizada pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS,
no primeiro semestre de 2012.
Constata-se nos presentes autos, que o Ministério Público Especial
de Contas acompanha o entendimento da 6ª SCE – Secretaria de
Controle Externo, quanto à sugestão da extinção do feito e seu regular
arquivamento, haja vista a análise feita pela área técnica no sentido
de que se trata de informações preliminares encaminhadas para
posterior análise, inconclusa, e sem indícios claros de irregularidades
pertinentes à atuação deste Tribunal de Contas, exceto a pontuais
observações relacionadas a formalidades já superadas, trazendo
ainda uma abordagem administrativa financeira, sobretudo quanto
a realização de análise e planejamento financeiro, e tomada de
decisões de investimentos e de financiamentos, que fogem da rotina
temática desta Corte de Contas.
Diante do exposto, sem mais a acrescentar, encampando o
posicionamento do corpo técnico e ministerial, VOTO pela extinção
dos autos, sem análise de mérito, com o seu consequente
arquivamento, na forma do art. 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, na forma do art. 70 da
Lei Complementar nº 621/2012.
Cientifique-se o interessado do teor desta decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4487/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
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Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dez de junho
de dois mil e quatorze, à unanimidade, extinguir o processo sem
julgamento do mérito, arquivando os presentes autos após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente 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
- ACÓRDÃO TC-437/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8464/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - CONSELHO DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE
PIÚMA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DA PIÚMA – CONHECER – EXTINGUIR SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Trata o presente feito de Representação, formulada a esta Corte
de Contas pelo Presidente do Conselho do FUNDEB no Município de
Piúma, no exercício de 2012 em razão de que no exercício de 2012 o
Conselho solicitou à administração do Município vários documentos
para o esclarecimento de dúvidas e não foi atendido.
Após análise da unidade técnica, a mesma entendeu que as
ocorrências constantes da representação podendo ter sido objeto
de apuração e adoção de medidas no âmbito administrativo, sugeriu
que se promovesse diligência externa para o fim de que o chefe do
executivo prestasse esclarecimentos quanto aos fatos registrados na
manifestação técnica e comprovasse a remessa das informações ao
Conselho do FUNDEB.
Acompanhando o entendimento técnico acolhi o sugerido e
determinei diligência externa gerando a Decisão Monocrática
Preliminar nº 1001/13 de fls. 52/54, que devidamente notificado
o Sr. Samuel Zuqui – Prefeito - comparece aos autos acostando
documentos de fls. 64/209.
Instada a se manifestar a 5ª SCE em Manifestação Técnica Preliminar
nº 229/2014 de fls. 212/215, assim conclui:
“V – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugerimos
a seguinte proposta de encaminhamento:
a) Com base no art. 99 c/c art. 94 da LC nº 621/2012 conhecer da
representação firmada pelo Presidente do Conselho do FUNDEB em
Piúma.
b) Tendo a administração adotada as providências necessárias
ao cumprimento do demandado, e apresentado a documentação
solicitada, ausentes interesse de agir por parte desta Corte de
Contas, em especial, ante ao princípio da economicidade, no mérito,
considerar saneado a presente pendência.
c) Arquivar os presentes autos sem julgamento do mérito”.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas através do
Parecer nº 1814/2014 de fls. 210/220, da lavra do Dr. Heron Carlos
Gomes da Siulva, acompanhou na íntegra o entendimento técnico.
Vieram-me os autos para proferir voto.
É o relatório.
II – Mérito:
A presente Representação teve seu ponto controvertido quanto à
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ausência de entrega de documentação do Município de Piúma ao
Conselho do FUNDEB.
Consoante se verifica às fls. 208/209, o Município de Piúma
encaminhou a documentação solicitada pelo Conselho do FUNDEB
devidamente recebida pela Srª. Marlucy Vasconcelos Pinheiro
Bonfim.
Nesse quadrante, constatando-se que houve o cumprimento da
prestação de contas do Município de Piúma ao Conselho do FUNDEB,
como também não há notícias nos autos de possíveis irregularidades
decorrente da ausência dos envios dos documentos solicitados, penso
que não há interesse de agir desta Casa de Contas no presente feito.
III – Conclusão:
Em face do exposto, acompanhando entendimento técnico e
ministerial, considerando as razões acima elencadas e tendo em vista
a legislação que rege a matéria, VOTO com base no artigo 99 c/c
94da LC 621/12 pelo CONHECIMENTO da presente Representação
e em razão da apresentação da documentação solicitada seu
ARQUIVAMENTO com base no artigo 330, IV do RITCEES.
Cientifique-se os interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8464/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia primeiro de
julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, conhecer da presente
Representação e, em razão da apresentação da documentação
solicitada, arquivá-la, com base no artigo 330, inciso IV, do
Regimento Interno deste Tribunal, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 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, 01 de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO 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
- ACÓRDÃO TC-405/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2719/2013
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE JAGUARÉ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - VALMIR CESAR CRISTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) ATOS REGULARES - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO
- 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré – SAAE
de Jaguaré, sob responsabilidade do Sr. Valmir Cesar Cristo –
Diretor Presidente, referente ao exercício de 2012.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo
gestor, Sr. Sérgio Pinto Corrêa, na data de 26 de março de 2012,
através do OFÍCIO Nº 027/2013, protocolo n° 003420/2013,
estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art. 105
da Resolução TC n° 182/02.
A documentação foi examinada pela 3ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 111/2014
(fls. 40/44), recomendando que sejam consideradas regulares
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as contas prestadas pelo Sr. Valmir Cesar Cristo, referentes ao
exercício financeiro de 2012.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2849/2014, o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 46/49), concluiu
pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal,
como segue:
3. CONCLUSÃO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas do senhor Valmir Cesar Cristo – DiretorPresidente, no exercício 2012, frente ao Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Jaguaré – SAAE de Jaguaré, o Relatório Técnico Contábil
RTC 111/2014 conclui pela regularidade das contas quanto aos
demonstrativos contábeis encaminhados.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV1, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por julgar REGULARES as contas do senhor Valmir
Cesar Cristo – Diretor-Presidente, frente ao Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Jaguaré – SAAE de Jaguaré no exercício
de 2012, na forma do inciso I2 do artigo 84 da Lei Complementar
TC 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art.
853 do mesmo diploma legal.
3.3. Por fim, com fulcro no art.1º, inciso XXXVI4, da LC n° 621/2012,
opina-se pela RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré – SAAE de Jaguaré, para
que sejam registradas em ficha individual as aquisições de bens
para o almoxarifado, devendo a baixa ocorrer somente por ocasião
da solicitação dos bens pelos usuários.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo encontra-se
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2012, são bastante razoáveis e coadunamse com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Jaguaré – SAAE de Jaguaré, sob a responsabilidade
do Sr. Valmir Cesar Cristo, relativas ao exercício de 2012, nos
termos do art. 85, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
Voto, ainda, por RECOMENDAR ao atual gestor para que sejam
registradas em ficha individual as aquisições de bens para o
almoxarifado, devendo a baixa ocorrer somente por ocasião da
solicitação dos bens pelos usuários.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2719/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezessete de
junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar regulares as contas do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Jaguaré – SAAE de Jaguaré, referentes ao exercício de
2012, sob a responsabilidade do Sr. Valmir Cesar Cristo, ordenador
de despesas, dando-lhe a devida quitação;
2. Recomendar ao atual gestor para que sejam registradas em
ficha individual as aquisições de bens para o almoxarifado, devendo
a baixa ocorrer somente por ocasião da solicitação dos bens pelos
usuários;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel 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, 17 de junho de 2014.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON-SOUZA-BARBOSA-JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
- ACÓRDÃO TC-406/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3010/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - CARLOS ALBERTO GOMES ALVES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do Sr.
Carlos Alberto Gomes Alves – Presidente da Câmara, referente
ao exercício de 2012.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo Sr.
Isaias Rosa de Oliveira – atual Presidente da Câmara, na data
de 27 de março de 2013, através do Ofício OF.GP/CMSM – Nº
048/2013, protocolo n° 003643/2013, estando, portanto, dentro
do prazo regimental, consoante art. 105 da Resolução TC n° 182/02,
vigente à época.
A documentação foi examinada pela 4ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil RTC 112/2014
(fls. 240/256), recomendando que sejam consideradas regulares
as contas prestadas pelo Sr. Carlos Alberto Gomes Alves –
Presidente da Câmara, referentes ao exercício financeiro de 2012.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 3010/2014, o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 258/262),
concluiu pela regularidade das contas apresentadas, dando plena
quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativo às contas do senhor Carlos Alberto Gomes Alves - Presidente
da Câmara, no exercício 2012, frente à Câmara Municipal de São
Mateus, o Relatório Técnico Contábil RTC 112/2014 conclui pela
regularidade das contas quanto aos demonstrativos contábeis
encaminhados.
4.2. Ressalta-se que não foi realizada auditoria ordinária na
Câmara Municipal de São Mateus referente ao exercício de 2012,
e que diante da análise contábil, não foram apontados indicativos
de irregularidades; que foram observados os limites constitucionais
e legais máximos em despesas com pessoal, com subsídios de
vereadores e despesa total com o poder legislativo.
4.3. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo
único, inciso IV6, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por
julgar REGULARES as contas do senhor Carlos Alberto Gomes
Alves - Presidente da Câmara, frente à Câmara Municipal de São
Mateus no exercício de 2012, na forma do inciso I7 do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 858 do mesmo diploma legal.
4.4. Por fim, com fulcro no art.1º, inciso XXXVI9, da LC n°
621/2012, opina-se pela RECOMENDAÇÃO a atual Administração
quanto à verificação das causas da divergência no total da Despesa
Orçamentária, haja vista a obrigatoriedade do uso do método das
partidas dobradas, e, se for o caso, a adoção das medidas necessárias
para que o sistema informatizado forneça demonstrativos contábeis
em consonância com os preceitos da Lei Federal nº. 4.320/1964
(Item 3.3, do RTC 112/2014).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
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instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2011, são bastante razoáveis e coadunamse com as normas atinentes à matéria.
Cabe ressaltar que a Câmara Municipal de São Mateus não foi
contemplada para realização de auditoria ordinária referente ao
exercício de 2012, no Plano Anual Consolidado de Auditoria de PAA
2013.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas da Câmara Municipal de São
Mateus, sob a responsabilidade do Sr Carlos Alberto Gomes
Alves, relativas ao exercício de 2012, nos termos do art. 84,
inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando quitação plena ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Voto, ainda, pela RECOMENDAÇÃO à atual Administração quanto
à verificação das causas da divergência no total da Despesa
Orçamentária, haja vista a obrigatoriedade do uso do método das
partidas dobradas, e, se for o caso, a adoção das medidas necessárias
para que o sistema informatizado forneça demonstrativos contábeis
em consonância com os preceitos da Lei Federal nº. 4.320/1964
(Item 3.3, do RTC 112/2014).
Dê-se ciência à parte e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3010/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezessete de
junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar regulares as contas da Câmara Municipal de São Mateus,
referentes ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Carlos
Alberto Gomes Alves, Presidente da Câmara à época, dando-lhe a
devida quitação;
2. Recomendar à atual Administração quanto à verificação das
causas da divergência no total da Despesa Orçamentária, haja vista
a obrigatoriedade do uso do método das partidas dobradas, e, se
for o caso, a adoção das medidas necessárias para que o sistema
informatizado forneça demonstrativos contábeis em consonância
com os preceitos da Lei Federal nº 4.320/1964 (Item 3.3, do RTC
112/2014);
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel 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, 17 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON-SOUZA-BARBOSA-JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
- ACÓRDÃO TC-407/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6080/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2012
REPRESENTANTE - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS
- TCM
RESPONSÁVEIS - JANDER NUNES VIDAL, MOACYR DOS SANTOS
FILHO E COMPACTA GESTÃO DE SMS LTDA
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EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
MARATAÍZES - TOMADA DE PREÇO Nº 018/2012 - 1)
PROCEDÊNCIA PARCIAL - 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de representação encaminhada pela empresa TCM
– Terraplenagem, Construções e Máquinas Ltda, alegando vícios no
procedimento da Tomada de Preço n° 018/2012, realizada pela
Prefeitura Municipal de Marataízes, cujo objeto refere-se à prestação
de serviços de limpeza urbana.
Após o regular trâmite processual, proferi voto às fls. 67/70,
indeferindo a cautelar requerida, assim como notificação dos
agentes responsáveis para pronunciamento, no prazo de 05 (cinco)
dias, com a remessa para análise das questões impugnadas pelo
representante, no prazo de 10 (dez) dias, gerando a Decisão TC
4857/2012 (fls. 72).
Com a manifestação e documentação encartada aos autos pelos
responsáveis, a área técnica sugeriu a citação dos Srs. Jander Nunes
Vidal (Prefeito Municipal de Marataízes) e Moacyr dos Santos Filho
(presidente da CPL), bem como da empresa contratada – Compacta
Gestão de SAMS Ltda – EPP, nos termos da ITI 179/2013 (fls.
855/896), que saiu consubstanciada na DECM 227/2013 (fls. 915).
Devidamente citados os responsáveis apresentaram justificativas
(fls. 930/958) e a empresa contratada encaminhou uma primeira
manifestação de fls. 963/967 e posteriormente encaminhou outra
(fls. 1015/1027).
Ato contínuo, foram os autos encaminhados à área técnica para
instrução do feito, que se deu através da ITC 4914/2013 (fls.
970/1008), na qual, o Núcleo de Conclusiva (NEC) concluiu opinando
nos seguintes termos:
“4.1. Por todo o exposto e com base no artigo 99, §2º, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida
a PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente representação, tendo em
vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
4.1.1. Da exigência indevida de certidão de aptidão técnica
para o desenvolvimento do objeto do presente certame
fornecido pelo CREA (item 2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao art. 30, §1°, I, da Lei Federal n°
8.666/93.
Responsáveis: Jander Nunes Vidal (Prefeito Municipal de
Marataízes)
Moacyr dos Santos Filho (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
4.1.2. Da exigência indevida de certidão de registro de
quitação da empresa no CREA, válida na data de abertura dos
envelopes (item 2.2 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao art. 30, § 1º, I da Lei Federal n°
8.666/93.
Responsáveis: Jander Nunes Vidal (Prefeito Municipal de
Marataízes)
Moacyr dos Santos Filho (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
4.1.3. Da exigência indevida de comprovação do licitante
possuir em seu quadro permanente profissionais de nível
superior, detentor de atestado de capacidade técnica por
execução do serviço da totalidade do objeto da licitação (item
2.3 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao art. 30, § 1º, I da Lei Federal n°
8.666/93.
Responsáveis: Jander Nunes Vidal (Prefeito Municipal de
Marataízes)
Moacyr dos Santos Filho (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
4.1.4. Exigência indevida de comprovação de capacidade
técnico operacional relativamente à execução de serviços:
limpeza urbana para a execução, de capina, varrição, pintura
de meio fio e roçado manual na qualificação técnica. (item 2.4
desta ITC)
Base legal: Inobservância ao princípio da motivação.
Responsáveis: Jander Nunes Vidal (Prefeito Municipal de
Marataízes)
Moacyr dos Santos Filho (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. Rejeitar, parcialmente, as razões de justificativas
apresentadas pelos senhores Jander Nunes Vidal e Moacyr dos
Santos Filho em razão das irregularidades dispostas nos itens
2.1 e 2.3 e 2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo
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a aplicação de multa aos responsáveis com amparo no artigo
87, IV da LC 621/12 e na forma do artigo 135, inciso II,
da Lei Complementar 621/12, e converter em determinação
o julgamento da irregularidade apontada no item 2.2 desta
Instrução Técnica Conclusiva
4.2.2. Determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC
621/2012, que a Prefeitura Municipal de Marataízes abstenha-se
de exigir Certidão de Inscrição e Quitação da empresa no CREA,
limitando-se a exigir a Certidão de Inscrição da empresa no CREA.
4.2.3. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário da
representação do teor da decisão final a ser proferida.”
Na mesma linha da área técnica concluiu o Parquet em parecer
fundamentado - PPJC 1464/2014 (fls. 1010).
É o relatório. Segue o VOTO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Considerando a documentação encartada aos autos às fls. 904/914,
na qual consta cópia do Contrato Administrativo nº 320/2012, seu 1º
Termo Aditivo e respectiva publicação no Diário Oficial do Município
de Marataízes (fls. 914) verifico que o mesmo teve vigência inicial
de dois meses – de 04/10 a 04/12/2012, com prorrogação até o
dia 22 (vinte dois) de fevereiro de 2013, ou seja, se encontra neste
momento com prazo expirado.
A área técnica propôs converter em determinação quanto à
irregularidade apontada no item 2.2 da ITC e pela aplicação de
multa, tendo em vista as irregularidades exclusivamente atinentes
ao certame representado, quais sejam, Certidão de aptidão técnica
para o desenvolvimento do objeto do certame fornecido pelo
CREA (item 2.1 da ITC), Comprovação do licitante possuir em
seu quadro permanente profissionais de nível superior, detentor
de atestado de capacidade técnica por execução do serviço de
características do objeto desta licitação (item 2.3 da ITC) e
Comprovação de capacidade técnico operacional comprovando ter
a licitante executado serviço pertinente e compatível, através de
certidão e atestados, fornecido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, emitido em seu nome, relativamente à execução
de serviços de limpeza urbana para a execução, de capina, varrição,
pintura de meio fio e roçado manual na qualificação técnica (item
2.4 da ITC).
Pois bem.
Inicialmente, manifesto- me favoravelmente ao afastamento das
irregularidades contidas nos ítens 2.5, 2.6 e 2.7 da ITC, pelos
próprios fundamentos, de fato e de direito, vertidos na peça
conclusiva, bem como pelo encaminhamento de determinação
quanto à irregularidade apontada no item 2.2 da ITC que exigia o
registro e a quitação junto ao CREA.
Em relação às irregularidades apontadas nos demais itens, em
dissonância com a área técnica, entendo que também deve
ser afastada a aplicação de sanção por parte deste Tribunal,
primeiramente, porque o contrato já se encontra encerrado, sem
comprovação de qualquer prejuízo à competitividade do certame,
nem mesmo à execução dos serviços, haja vista a participação
de 08 empresas no procedimento licitatório, conforme ata de
julgamento que ora estou anexando, e, sobretudo, porque sobre
ambas exigências a Administração Municipal apresentou razões
e justificativas suficientes para relevar as falhas, ou até mesmo
afastá-las, senão vejamos:
Quanto ao item 2.1 da ITC, que trata da exigência de Certidão
de aptidão técnica para o desenvolvimento do objeto do certame
fornecido pelo CREA, a Administração reconheceu que tal exigência
seria descabida, porque o CREA não emite certidão de aptidão
técnica em separado da de quitação.
No entanto, em que pese a Administração não ter alterado e
republicado o Edital, ante a urgência dos serviços de limpeza urbana,
decorrente das atividades de verão naquele Município, o requisito
em questão é inócuo e, segundo o representado, não foi cobrado
aos licitantes, restando suprido pela cláusula que exigia o registro e
a quitação junto ao CREA (item 2.2 da ITC).
Ademais, como anteriormente ressaltado, não houve prejuízo aos
participantes, já que, repito, houve a inabilitação de apenas dois
licitantes entre os oito que apresentaram proposta, o que comprova
as alegações da Administração Municipal quanto à competitividade
preservada do certame.
Relativamente ao item 2.3 da ITC, que trata da exigência de
Comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente
profissionais de nível superior, detentor de atestado de capacidade
técnica por execução do serviço de características do objeto desta
licitação, a suposta falha apontada não consiste em exigir profissional
qualificado, mas sim, de obrigar que a licitante mantenha este
profissional no seu quadro permanente, no entender da auditoria,
não aceitar licitantes que indicassem profissionais sem vínculo
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empregatício (prestadores de serviços, contratados).
Neste particular, entendo que razão assiste à representada, uma vez
que a própria auditoria admitiu que o conceito de quadro permanente
de pessoal, antes restritivo aos empregados ou sócios, hoje está
mais abrangente, incluindo prestadores de serviços, contratados,
etc.
Por fim, apontou a auditoria a irregularidade decorrente da exigência
contida no item 2.4 da ITC, uma vez que não encontraram motivos
para que a Administração exigisse atestado que comprovasse
habilitação para a execução da totalidade dos serviços contratados,
e não somete parcela de maior relevância ou valor significativo.
Ao compulsar os autos verifico que realmente a exigência de
capacidade técnico operacional contida na cláusula em questão
alcançou itens de menor relevância diante do valor contratual, como
o roçado mecânico de vias (fls. 33).
Contudo, embora a licitação tenha exigido a qualificação para
a execução da totalidade dos serviços contratados de limpeza
urbana, quais sejam: execução de capina, varrição, pintura de
meio fio e roçado manual, sem a devida motivação para tal, em
dissonância com jurisprudência pacificada sobre o assunto, reitero
a alegação de que a competitividade do certame foi preservada,
ante a presença de 8 licitantes, o que a meu ver merece relevo para
afastar a aplicação de multa ao gestor por esta falha, convolando-a
em determinação.
III - CONCLUSÃO:
Pelo exposto, concordando parcialmente com a Área Técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, julgo parcialmente procedente
a Representação e VOTO pelo encaminhamento das seguintes
determinações à atual gestão do Município de Marataízes:
1) Abstenha de exigir nas futuras licitações, comprovante de
quitação junto à entidades de classes;
2) Limite-se a exigir atestados de capacidade técnica referentes à
parte de maior relevância do objeto.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6080/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de junho de
dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Considerar parcialmente procedente a presente Representação
em face da Tomada de preços nº 018/2012 realizada pela Prefeitura
Municipal de Maraítezes, sob a responsabilidade dos Srs. Jander
Nunes Vidal, Moacyr dos Santos Filho e Compacta Gestão de SMS
Ltda;
2. Determinar ao atual gestor que:
2.1 Se abstenha de exigir, nas futuras licitações, comprovante de
quitação junto às entidades de classes;
2.2 Limite-se a exigir atestados de capacidade técnica referentes à
parte de maior relevância do objeto;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel 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, 17 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
- ACÓRDÃO TC-383/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4428/2013
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JURISDICIONADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CARIACICA
- CDC
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEIS - MAURO DA SILVA RONDON, MAGNO ALVES DE
QUEIROZ
E MILTON HENRIQUE DO COUTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Companhia
de Desenvolvimento de Cariacica - CDC - em liquidação, do
exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade dos senhores
Mauro da Silva Rondon, Magno Alves de Queiroz e Milton Henrique
do Couto, todos Diretores Presidentes.
A Prestação de Contas foi encaminhada pelo senhor Carlos Renato
Oliveira Alves- Atual Diretor-Presidente do CDC, protocolizado sob
o nº 006978/2013, em 29/05/2012, estando, portanto, dentro do
prazo regimental, conforme estabelecido no art. 107, da Resolução
TC nº 182/02, vigente à época.
Em seguida os autos foram levados à 9ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 268/2013
[fls. 185/201], pautando-se na verificação dos demonstrativos
contábeis, onde as contas apresentadas encontraram-se
inconsistentes, opinando pela citação dos responsáveis para
apresentarem os esclarecimentos dos indicativos de irregularidade
apontados, conforme segue:
[...]
5 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
5.1 – Ausência do instrumento normativo, que aprovou os
vencimentos e vantagens financeiras – inclusive os benefícios
de qualquer natureza e a verba de representação (art. 152 da
Lei 6.404/76) - que seriam pagas aos ocupantes do cargo de
direção no exercício de 2012.
Base legal: Art. 107, inciso VIII, letra “c”, da Resolução TC 182/02
e art. 152 da lei 6.404/76:
[...]
5.2 – Ausência da relação dos vencimentos e vantagens
financeiras pagas ao ex-diretor presidente (Mauro da Silva
Rondon).
Base legal: Art. 107, inciso VIII, letra “c”, da Resolução TC 182/02:
[...]
6 – CONCLUSÃO
Procedida à análise contábil, com estrita observância aos documentos
técnico-contábeis, propomos ao Conselheiro Relator, com
fundamento no artigo 56, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012
a CITAÇÃO dos responsáveis pelo encaminhamento da Prestação
de Contas Anual - PCA da Companhia de Desenvolvimento de
Cariacica – CDC, exercício de 2012, os senhores Carlos Renato
Oliveira Alves (Diretor Presidente), Paulo Roberto Mendonça
França (Diretor Administrativo-Financeiro) para apresentarem as
alegações de defesa e documentos que julgarem oportuno, em face
dos subitens 5.1 e 5.2 deste relatório técnico-contábil.
Em, 02 de dezembro de 2013.
Mariza de Souza Macedo
Auditora de Controle Externo
Face aos indícios de irregularidades apontados no RTC 268/2013,
a 9ª SCE elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 952/2013 [fls.
204/205], sugerindo ao Plenário a citação dos responsáveis para
que, no prazo estipulado, apresentassem esclarecimentos e/ou
justificativas que entendessem necessárias.
Ato contínuo prolatou-se a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 48/2014 [fls.207], onde o Ilmo. Sr. Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges determinou no sentido de proceder à citação
do senhor Carlos Renato Oliveira Alves – Diretor Presidente, e do
senhor Paulo Roberto Mendonça França – Diretor Administrativo
–Financeiro, para que no prazo improrrogável de trinta dias
apresentem esclarecimentos quanto aos indícios de irregularidades
apontados no Relatório Técnico Contábil RTC 268/2013 e Instrução
Técnica Inicial ITI 48/2014.
Os senhores Carlos Renato Oliveira Alves e Paulo Roberto
Mendonça França foram devidamente citados de acordo
com o Termo de Citação [fls. 211/212], juntando aos
autos documentação tempestiva [fls. 214/234 e 237/282],
protocolizado sob o número TC 002452/2014 e TC
002824/2014.
Os autos foram encaminhados à 9ª Secretaria de Controle Externo,
a qual elaborou Instrução Contábil Conclusiva ICC 60/2014
[fls.286/299], na qual conclui pela regularidade da prestação de
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contas, conforme segue:
[...]
3. Da análise dos esclarecimentos e documentos:
3.1 – Ausência do instrumento normativo que aprovou os
vencimentos e vantagens financeiras – inclusive os benefícios
de qualquer natureza e a verba de representação (art. 152 da
Lei 6.404/76) – que seriam pagas aos ocupantes do cargo de
direção no exercício de 2012 (Corresponde ao subitem 5.1 do
RTC 268/2013):
Base legal: Art. 107, inciso VIII, letra “c” da Resolução TC 182/02
e art. 152 da Lei 6.404/76:
a) Dos fatos (fls. 199):
Conforme se extrai do RTC 268/2013, que se segue abaixo transcrito:
Conforme relatado no subitem 3.1 deste relatório técnico-contábil,
constatou-se a ausência do Instrumento normativo que
aprovou os vencimentos e vantagens financeiras – inclusive
os benefícios de qualquer natureza e a verba de representação
- pagas mensalmente aos diretores da companhia no
período de janeiro a dezembro de 2012, fato que resultou na
impossibilidade de se vincular os valores pagos (Fichas financeiras)
e autorizados (Atos regulamentários), bem como efetivar-se a
comparação entre os valores efetivamente pagos (fichas financeiras)
e os contabilizados na conta remuneração de Diretores (Balancete
de Verificação - fls. 124) (grifei).
Diante da impossibilidade de convalidar os valores pagos e autorizados
sugere-se ao Relator, com base no inciso II do art. 56 da LC 621/12,
a CITAÇÃO dos senhores: CARLOS RENATO OLIVEIRA ALVES
(Diretor-Presidente) e PAULO ROBERTO MENDONÇA FRANÇA
(Diretor Administrativo-Financeiro), responsáveis pela remessa das
contas ao TCEES para, no prazo fixado pela Resolução TC 261/13,
apresentarem as alegações de defesa e encaminharem ao TCEES o
Instrumento normativo que aprovou as verbas remuneratórias
– inclusive os benefícios de qualquer natureza e a verba de
representação (art. 152 da Lei 6.404/76) - que seriam pagas
aos diretores no exercício de 2012, de maneira a complementar
e subsidiar a análise da prestação anual de contas, sob pena de
incorrer em multa a ser dosada pelo Relator, na forma estabelecida
pela Resolução TC 182/02 – alterada pela Resolução TC 222/10.
b) Das justificativas (fls. 216/219 e 239/242) e documentos
(fls. 224/234 e 245/282):
A suposta irregularidade indicada no item 5.1 da Instrução Técnica,
refere-se à suposta ausência de instrumento normativo que tenha
aprovado os vencimentos, benefícios de qualquer natureza e verba
de representação que são pagas aos diretores da Companhia de
Desenvolvimento de Cariacica no exercício de 2012.
Inicialmente, temos que registrar, que no exercício de 2012, a
remuneração e os benefícios devidos aos Diretores da Companhia
sofreram modificação a partir do mês de abril de 2012 (ATA/AGO/
AGE Nº 0001/2012), uma vez que a Assembleia-Geral Ordinária
e Extraordinária estabeleceu a extinção do pagamento de verba
indenizatória e decidiu pela equiparação da remuneração recebida
pelos Secretários do Município de Cariacica em atendimento ao
preconizado no Estado da Companhia, conforme cópia em anexo.
Quanto a questão, informamos a Vossa Excelência, que o art. 152 d
Lei 6.404/76 estabelece a competência de qual órgão da Sociedade
deverá estabelecer a remuneração de seus Diretores, senão
vejamos:
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou
individual da remuneração dos administradores, inclusive
representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional
e o valor dos seus serviços no mercado (Redação dada pela Lei nº
9.457, de 1997).
Vale esclarecer a esse preclaro Relator, que a Assembleia-Geral da
Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, consoante dispõe seu
próprio Estatuto, possui poder soberano e absoluto na Sociedade,
possuindo suas decisões desde que não contrárias a norma legal
obrigatoriedade para todos os acionistas.
Na questão propriamente dita da suposta ausência de instrumento
hábil a estabelecer os vencimentos, benefícios de qualquer natureza
e verba de representação pagas aos Diretores da Companhia,
esclareço a Vossa Excelência que os tais pagamentos (janeiro
a março de 2012) foram devidamente realizados com base
na Ata da Assembleia-Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia de Desenvolvimento de Cariacica (ATA/AGO/AGE
nº 001/2012), que segue em anexo.
Assim, preclaro Conselheiro, no período acima indicado, consta na
citada Ata devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do
Espírito santo, que em atendimento ao preconizado no art. 152, da
Lei 6.404/76, restou fixado a remuneração mensal dos Diretores
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da Companhia no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais)
e ficou estabelecido os benefícios que estes fariam jus no exercício
da sua atividade inerente exclusivamente ao cargo de direção que
ocupa.
Registro ainda, que o valor pago à título de verba indenizatória, foi
devidamente aprovado na mesma Assembleia-Geral nº 001/2010,
sendo justificado e aprovado a possibilidade de tal pagamento, sob
as seguintes razões, conforme se extrai da Ata, senão vejamos:
“Verba indenizatória, mensal, até o limite de R$ 1.200,00 (hum mil
e duzentos reais), a fim de que os Diretores possam resguardar,
manter e, sobretudo, atender satisfatoriamente, as necessidades
concernentes a grandiosidade da função, por tratar-se de verba
indenizatória o valor deverá ser extensivo a Diretores que tenham
feito opção pela remuneração que ocupem em outra instituição.”
Importante registrar, que no exercício de 2012 nenhum Diretor
da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica recebeu o valor
referente a verba indenizatória, conforme Relação Nominal dos
Diretores que foram encaminhados junto com a prestação de contas
e cópia que novamente anexamos aos autos.
Posteriormente, no dia 27/04/2012, reuniu-se a Assembleia-Geral
e decidiu pela extinção do pagamento da verba indenizatória e pela
adequação da remuneração dos diretores ao previsto no Estatuto
da Companhia, ou seja, a Assembleia deliberou que a remuneração
mensal dos ocupantes do cargo de Diretor seria idêntica a de
Secretário do Município de Cariacica, conforme cópia da Ata em
anexo.
Assim sendo nobre Conselheiro, resta evidenciado os instrumentos
cabíveis a demonstrar e estabelecer a remuneração efetivamente
paga aos Diretores da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica.
c) Da análise das justificativas:
A eventual anomalia registrada no Relatório Técnico Contábil –
RTC 268/2013 diz respeito à ausência do instrumento normativo
que deliberou sobre a fixação: a) dos vencimentos e vantagens
financeiras, b) dos benefícios de qualquer natureza e c) da verba
de representação paga mensalmente aos membros diretivos da
companhia.
Ainda, registre-se que a falha procedimental resultou na
impossibilidade de verificar se os valores autorizados (Ato
normativo), contabilizados (Balancete analítico) e pagos (Fichas
financeiras) aos administradores no período de janeiro a dezembro
de 2012 estiveram em conformidade entre si e, principalmente, em
harmonia com a legislação regente.
Esclarece-se, preliminarmente, que a verba remuneratória paga
mensalmente aos diretores sofreu uma modificação a partir de
abril/12, em face da decisão assentada na Ata de reunião das
Assembleias-Gerais Ordinária e Extraordinária (ATA/AGO/AGE nº
001/12), de 27/04/12, que deliberou pela: a) extinção da verba
indenizatória, b) equiparação da remuneração dos diretores aos
subsídios percebidos pelos Secretários Municipais de Cariacica e c)
manutenção dos benefícios concedidos anteriormente aos gestores,
conforme deliberação registrada na Ata de reunião das AssembleiasGerais Ordinária e Extraordinária (ATA/AGO/AGE nº 001/2012), de
29/04/10.
Registre-se que as implicações financeiras provenientes da nova
política de pagamento dos honorários da diretoria tiveram seus efeitos
retroagidos a partir de 01/04/12 e não resultaram na majoração de
quaisquer espécies remuneratórias pagas aos membros diretivos,
mas tão-somente em adoção do novo regime de pagamento na
forma determinada pelo artigo 37 do Estatuto Social da Companhia.
Informa-se que os créditos efetivados no período compreendido
entre os meses de janeiro a março de 2012 encontraram-se
amparados pela deliberação assentada na Ata de reunião das
Assembleias-Gerais Ordinárias e Extraordinárias (ATA/AGO/AGE nº
001/2010), de 29/04/10, registrada na Junta Comercial do Estado
do Espírito Santo, e, também, pelo artigo 152 da Lei 6.404/76, que,
por unanimidade dos acionistas presentes, fixou a remuneração
mensal paga aos administradores da companhia em R$ 6.200,00
(seis mil e duzentos reais).
Logo, examinando as informações correspondentes aos lançamentos
registrados nas fichas financeiras dos administradores, verifica-se
que a Administração não realizou qualquer crédito inapropriado no
período de janeiro a março de 2012.
Posteriormente, com as modificações introduzidas pela Ata de
reunião das Assembleias-Gerais Ordinária e Extraordinária (ATA/
AGO/AGE nº 001/12), de 27/04/12, tem-se que – a partir de
01/04/12 - a remuneração dos diretores foi equiparada aos subsídios
dos Secretários Municipais de Cariacica.
Assim, analisando a Lei 4.679, de 15 de dezembro de 2008, que
fixou os subsídios mensais do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários
Municipais, para a legislatura compreendida entre o período de
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2009/2012, observa-se que o valor do subsídio autorizado importou
em R$ 7.172,00 (sete mil e cento e setenta e dois reais), conforme
se extrai da legislação vigente a seguir:
LEI Nº 4679, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008.
FIXA O SUBSIDIO DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal de Cariacica aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica fixado o subsidio mensal do Prefeito, do VicePrefeito e dos Secretários Municipais, para a legislatura que
inicia em 1º de janeiro de 2009 e se encerra em 31 de dezembro
de 2012, são fixados, inicialmente, nos seguintes valores:
I - Prefeito R$ 12.384,00 (doze mil trezentos e oitenta e quatro reais);
II - Vice-Prefeito R$ 8.112,00 (oito mil cento e doze reais);
III - Secretários Municipais R$ 7.172,00 (sete mil cento e setenta e
dois reais).
Ora, considerando-se a equiparação da remuneração dos
administradores aos subsídios dos Secretários Municipais (ATA/
AGO/AGE nº 001/12) e a fixação dos subsídios dos secretários
em R$ 7.172,00 (art. 1º, inciso III, da Lei 4.679, de 15/12/08),
restou-nos somente comparar a isonomia entre os vencimentos e
vantagens financeiras pagas mensalmente aos membros diretivos e
os subsídios aprovados por lei municipal.
Então, a partir de 01/04/12, comparando-se, entre si, os valores pagos
e informados nos demonstrativos financeiros dos administradores
da CDC, relativamente ao exercício social de 2012, com os subsídios
dos Secretários Municipais autorizados pela Lei 4.679/08, constatase que não houve qualquer indício de irregularidade com relação às
verbas estipendiadas aos diretores no período de abril a dezembro
de 2012.
Diante dos esclarecimentos e documentos trazidos ao processo,
propõe-se ao Plenário deste Tribunal de Contas que a irregularidade
registrada no Relatório Técnico Contábil – RTC 268/13 seja
considerada afastada, na medida em que os responsáveis pelo
envio dos anexos, documentos e demonstrativos que compuseram
a prestação anual de contas, relativa aos atos e fatos contábeis
encerrados em 31/12/12, trouxeram ao feito as cópias dos atos
normativos (ATA/AGO/AGE nº 001/10 e ATA/AGO/AGE nº 001/12)
que fixou os vencimentos e vantagens financeiras e embasou os
pagamentos mensais efetivados aos administradores da Companhia
de Desenvolvimento de Cariacica e demonstrou por meio das fichas
financeiras a regular comprovação dos créditos efetivados no curso
desse exercício social, na medida em que as remunerações pagas
estiveram de acordo com a ATA/AGO/AGE nº 001/10 (janeiro a março
de 2012) e isonômicas com a legislação que fixou os subsídios dos
Secretários Municipais de Cariacica para a legislatura 2009/2012.
3.2 – Ausência da relação dos vencimentos e vantagens
financeiras pagas ao ex-diretor presidente (Mauro da Silva
Rondon) (Corresponde ao subitem 5.2 do RTC 268/2013):
Base legal: Art. 107, inciso VIII, letra “c” da Resolução TC 182/02:
a) Dos fatos (fls. 200):
Conforme se extrai do RTC 268/2013, que se segue abaixo transcrito:
Conforme relatado no subitem 3.2 deste relatório técnico-contábil,
constatou-se a ausência da Relação dos vencimentos
e vantagens financeiras pagas mensalmente ao exdiretor-presidente (Mauro da Silva Rondon – Período de:
01/02/2011 a 18/04/2012 – fls. 128). Destaca-se que a
falta de complemento da ficha financeira do ex-diretor
presidente da companhia (Mauro da Silva Rondon) e a
ausência dos instrumentos normativos que aprovou o valor
dos vencimentos e vantagens financeiras – inclusive os
benefícios de qualquer natureza e a verba de representação
(art. 152 da Lei 6.404/76), impossibilitaram-nos de efetivar-se a
comparação entre os valores efetivamente pagos (fichas financeiras)
e os contabilizados na conta remuneração de Diretores (Balancete
de Verificação - fls. 124) (grifei).
Assim, considerando que a ausência das fichas financeiras nos
autos inviabilizou-nos convalidar os valores dos honorários pagos e
contabilizados sugerimos ao Relator, com base no inciso II do art.
56 da LC 621/12, a CITAÇÃO dos senhores: CARLOS RENATO
OLIVEIRA ALVES (Diretor-Presidente) e PAULO ROBERTO
MENDONÇA
FRANÇA
(Diretor
Administrativo-financeiro),
responsáveis pela remessa das contas ao TCEES para, no prazo
fixado pela Resolução TC 261/2013, apresentarem as alegações de
defesa e encaminharem a Relação dos vencimentos e vantagens
financeiras pagas aos diretores no exercício de 2012, de
maneira a complementar e subsidiar a análise da prestação anual
de contas, sob pena de incorrerem em multa a ser dosada pelo
Relator, na forma estabelecida pela Resolução TC 182/02 – alterada
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pela Resolução TC 222/10.
b) Das justificativas (fls. 219/221 e 242/244) e documentos (fls.
224/234 e 245/282):
No que se refere a ausência de relação de vencimentos e vantagens
financeiras pagas ao ex diretor Presidente Mauro Rondon, que exerceu
o cargo de Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de
Cariacica no período compreendido entre 01/02/2011 a 18/04/2012,
passamos a esclarecer a questão.
Preliminarmente, informamos a Vossa Excelência, que consta na
documentação encaminhada junto com a prestação de contas a
relação dos Diretores (período no cargo) e a remuneração e vantagens
recebidas no exercício de 2012, sendo que o senhor Mauro Rondon
não recebeu qualquer remuneração durante o exercício de 2012 dos
cofres da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, uma vez
que exercia concomitantemente o cargo de Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de Cariacica,
tendo optado pela remuneração referente ao cargo de Secretário
Municipal.
Registra-se, que tal informação consta na prestação de contas
anual encaminhada, bem como anexamos ao processo a relação
dos vencimentos pagos aos Diretores no exercício de 2012, visando
esclarecer totalmente a questão e demonstrar a regularidade das
contas da Companhia.
Insta salientarmos, que o senhor Mauro Rondon no exercício do
cargo de Diretor Presidente da CDC, no exercício referente as contas
de 2012, não recebeu qualquer valor referente a verba indenizatória,
conforme relação de pagamentos que encaminhamos novamente
acompanhada da presente manifestação.
Assim, reitero a esse preclaro Conselheiro que tal verba indenizatória
restou estabelecida pela Assembleia-Geral Ordinária e Extraordinária
nº 001/2010, cópia em anexo, estritamente em consonância com o
disposto no art. 152 da Lei 6.404/76, sendo este o instrumento
que possibilitava o pagamento, o que não ocorreu nem relação ao
Diretor Mauro Rondon durante o exercício de 2012, uma vez que
não recebeu essa verba indenizatória, n forma da documentação
constante nos autos.
Dito isto, espera este subscritor, ter atendido a todos os anseios desse
respeitável Conselheiro Relator dessa Colenda Corte de Contas, e
que tenha restado esclarecido que todos os pagamentos realizados
aos Diretores da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, foram
realizados e concretizados com base no disposto na Lei 6.404/76,
Estatuto da Companhia e especialmente na forma da deliberação
realizadas pela Assembleia-Geral Ordinária e Extraordinária.
c) Da análise das justificativas:
A impropriedade registrada no Relatório Técnico Contábil – RTC
268/2013 é relativa à ausência da (o) a) relação individualizada dos
créditos efetivados ao ex-diretor-presidente da companhia no período
de 01/01 a 18/04/12 e b) instrumento normativo que deliberou
sobre a fixação: i) dos vencimentos e vantagens financeiras, ii) dos
benefícios de qualquer natureza e iii) da verba de representação
paga mensalmente aos membros diretivos.
Ainda, registre-se que a falha resultou na impossibilidade de verificar
se os valores autorizados (Ato normativo), contabilizados (Balancete
analítico) e pagos (Fichas financeiras) ao ex-administrador, Senhor
Mauro da Silva Rondon - a título de remuneração da diretoria estiveram em conformidade entre si e, especialmente, em harmonia
com a legislação aplicável à matéria.
Inicialmente, esclarece-se que a Administração enviou a ficha
financeira do Senhor Mauro da Silva Rondon, na qualidade de exdiretor-presidente, ao TCEES juntamente com as demais peças
que compuseram as contas anuais da CDC e demonstrou que não
ocorreram quaisquer pagamentos remuneratórios e/ou indenizatórios
para o período de 01/01 a 18/04/12, porque o beneficiário assumiu,
concomitantemente, as atividades inerentes ao cargo de diretorpresidente e de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Turismo de Cariacica e optou pelos subsídios de secretário.
Assim, considerando que as alegações de defesa dão conta de que
não houve pagamento realizado ao Senhor Mauro da Silva Rondon,
foi forçoso reanalisar os lançamentos concernentes às informações
financeiras inseridas no demonstrativo das folhas de pagamento de
2012, que integram a PCA e contêm os vencimentos e vantagens
financeiras pagas mensalmente ao ex-diretor-presidente, com vistas
a averiguar se houve ou não crédito indevido efetivado no período
de 01/01 a 18/04/12.
Assim, revistos os registros lançados na ficha financeira que
evidencia os possíveis créditos efetivados mensalmente ao ex-diretor
no período de 01/01 a 18/04/12, constatou-se, com efeito, um
equívoco na notícia assentada no relatório contábil, tendo em vista
que não constam no demonstrativo financeiro quaisquer registros
que pudessem realçar pagamentos remuneratórios e indenizatórios
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efetivados pela companhia ao Senhor Mauro da Silva Rondon (fls.
128 e 230).
Como não houve pagamento realizado pela CDC ao ex-diretorpresidente para o exercício de 2012, haja vista que o beneficiário
optou pelo subsídio de Secretário Municipal de Cariacica, a exigência
da remessa de cópias do ato normativo que fixou os vencimentos
e vantagens financeiras pagas mensalmente aos diretores ficou
prejudicada. Todavia, poder-se-á, caso julgue oportuno, considerar
– para fins de atendimento ao Regimento Interno desta Corte de
Contas - as cópias dos atos regulamentares acostados ao feito (ATA/
AGO/AGE nº 001/10 e 001/12) que comprovam a fixação das verbas
remuneratórias que foram creditadas aos demais membros diretivos.
Ante os esclarecimentos acostados à prestação anual de contas,
propõe-se ao Pleno deste Tribunal de Contas que a irregularidade
lançada no Relatório Técnico Contábil – RTC 268/2013 seja
considerada afastada, tendo em vista que ao revisar os valores
lançados na ficha financeira que demonstra a composição das
verbas remuneratórias que seriam pagas ao ex-diretor-presidente,
Senhor Mauro da Silva Rondon, não se constatou qualquer indício
de crédito realizado pelos cofres da Companhia no período de 01/01
a 18/04/12, tendo em vista que fez a opção pelo recebimento dos
subsídios dos Secretários Municipais.
4. Da conclusão:
Após analisar os documentos e justificativas acostadas aos autos, e
com vistas a instruir, em primeiro grau, a confecção da Instrução
Técnica Conclusiva, que caracteriza a fase final e instrutória da
Prestação Anual de Contas da Companhia de Desenvolvimento
de Cariacica – CDC, relativamente aos atos e fatos contábeis
encerrados em 31/12/12, chegou-se a seguinte conclusão:
4.1 – Ausência do instrumento normativo que aprovou os
vencimentos e vantagens financeiras – inclusive os benefícios
de qualquer natureza e a verba de representação (art. 152 da
Lei 6.404/76) – que seriam pagas aos ocupantes do cargo de
direção no exercício de 2012 (Corresponde ao subitem 5.1 do
RTC 268/2013):
→ Saneada a inconsistência contábil lançada na peça inicial.
4.2 – Ausência da relação dos vencimentos e vantagens
financeiras pagas ao ex-diretor presidente (Mauro da Silva
Rondon) (Corresponde ao subitem 5.2 do RTC 268/2013):
→ Saneada a inconsistência contábil lançada na peça inicial.
Considerando os fatos acima, e em estrita observância à
documentação trazida ao feito, somos da opinião de que a Prestação
Anual de Contas da Companhia de Desenvolvimento de
Cariacica - CDC, relativa aos atos e fatos contábeis findados
em 31/12/12, seja em relação aos aspectos econômico-contábeis
e financeiros julgada:
REGULAR, nos termos do art. 84, inciso I, da LC 621/12, para os
administradores Mauro da Silva Rondon (Diretor-presidente –
período: 01/01 a 18/04/12), Magno Alves de Queiroz (Diretorpresidente – período: 19/04 a 30/08/12), Milton Henrique do
Couto (Diretor-presidente – período: 01/09 a 31/12/12), Milton
Henrique do Couto (Diretor Administrativo-financeiro - período:
01/01 a 18/04/12), Paulo Roberto Mendonça França (Diretor
Administrativo-financeiro – período: 19/04 a 31/12/12), Edileide
Felipe da Fonseca (Diretor Técnico – período: 01/01 a 02/02/12) e
Fernando Augusto Barros Bettarello (Diretor Técnico – período:
18/04 a 31/12/12), e dada à devida quitação aos administradores
responsáveis pela aplicação dos recursos destinados à formação
da situação patrimonial líquida da companhia, nos comandos do art.
85 do mesmo diploma legal.
Em 25 de março de 2014.
Luiz Emmanuel Kill Guerzet
Auditor de Controle Externo
Em seguida os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que, às fls. 301-309,
elaborou a ITC 3167/2014, com base na ICC 60/2014, opinou
pela regularidade as contas dos senhores Mauro da Silva Rondon,
Magno Alves de Queiroz e Milton Henrique do Couto, todos Diretores
Presidentes, frente à Companhia de Desenvolvimento de Cariacica CDC, no exercício de 2012.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 311.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pela
REGULARIDADE das contas apresentadas pelos senhores MAURO DA
SILVA RONDON, MAGNO ALVES DE QUEIROZ E MILTON HENRIQUE
DO COUTO, todos Diretores Presidentes, frente à Companhia de
Desenvolvimento de Cariacica - CDC, no exercício de 2012, na forma
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma

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

Página 12
legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4428/2013,
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 quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica –
CDC, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos Srs.
Mauro da Silva Rondon, Magno Alves de Queiroz e Milton Henrique
do Couto, ordenadores de despesas, dando-lhes a devida quitação,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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
- ACÓRDÃO TC-384/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3523/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS - RUBENS CEZAR BAPTISTA DE ALMEIDA E
STELLA MATUTINA DO SOCORRO TEIXEIRA DIAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Viana, referente ao exercício financeiro de 2012, sob
a responsabilidade do senhor Rubens Cezar Baptista de Almeida,
período 01/01/12 à 24/07/2012 e da Senhora Stella Matutina do
Socorro Teixeira Dias, período 25/07/2012 à 31/12/2012.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente através
do Ofício OFICIO/GAB/Nº180/2013 pelo Prefeito Municipal de Viana,
Sr. Gilson Daniel Batista, na data de 01/04/2013, protocolada sob
o nº 004017/2013, em conformidade com o art. 105, caput, do
Regimento Interno desta Corte - Resolução TCEES 182/02.
Encaminhados os autos à 3ª Secretaria de Controle Externo, esta
elaborou o Relatório Técnico Contábil, RTC 102/2014 [fls. 46/49],
onde analisa a prestação de contas em questão, em síntese:
[...]
1.2. LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS
Esta análise 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 Orientação
Técnica Secretaria Geral de Controle Externo/TCEES 01/2013,
observando os Princípios da Contabilidade e a legislação pertinente
vigente.
2 FORMALIZAÇÃO
2.1. CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de
Contas em 1 de abril de 2013, por intermédio do Ofício nº 180/2013,
cumprindo, portanto, o prazo estipulado no art. 126, §1º da
Resolução TCEES 182/02.
2.2. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL
Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas Anual
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apresentada é composta pelas Demonstrações Contábeis e demais
documentos exigidos pelo Regimento Interno deste TCEES e nos
termos da Lei Federal 4.320/1964, exceto pelos itens a seguir:
2.3. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Averiguando a documentação encaminhada, constata-se que os
demonstrativos contábeis apresentam a assinatura do Prefeito
Municipal, Senhor Gilson Daniel Batista, da Secretária Municipal
de Saúde, Senhora Stella Matutina do Socorro Teixeira Dias, e da
Contadora, Senhora Mariluce de Souza da Silva Javarini.
Da análise realizada pela equipe técnica no Relatório Técnico
Contábil, RTC 102/2014 fls. 46/49, extraem-se os seguintes valores
contábeis:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Autorizada
R$
Despesa Executada
R$
Economia Orçamentária
R$
BALANÇO FINANCEIRO
Saldo financeiro disponível do exercício
R$
anterior
Saldo financeiro disponível apurado para
R$
exercício seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
FINANCEIRO
Disponível
Realizável

6.358.969,71

ATIVO
PERMANENTE
Bens Móveis
Bens Imóveis
Almoxarifado

1.198.186,69

TOTAL DO
ATIVO

7.557.156,40

6.358.947,71
22,00

468.372,40
343.512,17
386.302,12

SUPERÁVIT FINANCEIRO
(Ativo Financeiro - Passivo
Financeiro)

29.190.502,00
21.410.632,41
7.779.869,59
0,00
6.358.947,71

PASSIVO
FINANCEIRO
Restos a Pagar
Depósitos

2.812.928,47

PASSIVO
PERMANENTE

-

ATIVO REAL
LÍQUIDO

4.744.227,93

TOTAL DO
PASSIVO

7.557.156,40

2.666.399,68
146.528,79

3.546.041,24

Em prosseguimento ao feito, foi elaborada pela 5ª SCE a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2832/2014 fls. 51/53 que concluiu pela
REGULARIDADE das contas quanto aos aos demonstrativos contábeis
encaminhados, como segue:
[...]
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas da senhora Stella Matutina do Socorro Teixeira
Dias - Secretária Municipal de Saúde, no exercício 2012, frente ao
Fundo Municipal de Saúde de Viana, o Relatório Técnico Contábil
RTC 102/2014 conclui pela regularidade das contas quanto aos
demonstrativos contábeis encaminhados.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por Julgar REGULARES as contas do senhor Rubens Cezar
Baptista de Almeida e da senhora Stella Matutina do Socorro Teixeira
Dias - Secretária Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de
Saúde de Viana no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo
84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação a responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Ressaltou, ainda, a área técnica que, conforme Plano Anual
Consolidado de Auditorias Ordinárias PAA 2013, o Fundo Municipal
de Viana, não foi contemplado para realização de auditoria ordinária
referente ao exercício de 2012.
O ilustre membro do parquet corroborou in totum o entendimento
manifestado no Relatório Técnico Contábil – RTC 102/2014 fls. 46/49
e da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2832/2014, fls. 51/53.
II- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas VOTO no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as contas do senhor
Rubens Cezar Baptista de Almeida, período 01/01/12 à 24/07/2012
e da Senhora Stella Matutina do Socorro Teixeira Dias, período
25/07/2012 à 31/12/2012, responsáveis pelo Fundo Municipal de
Saúde de Viana, dando plena quitação aos responsáveis na forma do
preceituado artigo 85 da LC nº 621/2012.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos
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termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3523/2013,
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 quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Viana, relativa
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos Srs. Rubens
Cezar Baptista de Almeida e Stella Matutina do Socorro Teixeira
Dias, ordenadores de despesas, dando-lhes a devida quitação,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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
- ACÓRDÃO TC-385/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5055/2013 (APENSO: TC- 2091/2012)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
INTERESSADO - LABORATÓRIO JOSLIN DE ANÁLISES CLÍNICAS E
HORMONAIS LTDA.
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
RESPONSÁVEL - GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JÚNIOR E MARA
JANE
LONGA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARIACICA - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 034/2012 - 1) EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação com pedido de cautelar
inaudita altera parte ofertada pelo Laboratório Joslin de Análises
Clínicas e Hormonais Ltda. - EPP (fls. 01/20), narrando possíveis
irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico n° 034/2012 da
Prefeitura de Cariacica, cujo objeto é “a contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços na área de análises clínicas,
visando um melhor atendimento na área de saúde para os nossos
munícipes”.
Encaminhado o expediente ao Conselheiro Relator, este proferiu
Decisão Monocrática Preliminar n° 530/2013 (fls. 181/186)
determinando a notificação do Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Júnior,
Prefeito do Município de Cariacica, e da Sra. Mara Jane Langa,
pregoeira municipal, para apresentação de esclarecimentos no prazo
de cinco dias, bem como eventual descumprimento do Acórdão TC
463/2013, de 27/03/2013. Porém, não foi protocolizada qualquer
documentação em nome dos notificados, conforme fl. 192. Apenas
foi pedida a prorrogação de prazo, que, mesmo depois de deferida
pelo Conselheiro Relator (fl. 194), não ensejou a juntada de
esclarecimentos dentro do prazo concedido.
Em seguida, a representante juntou cópia do Diário Oficial do Estado
de 26 de junho de 2013 em que informa a suspensão do Pregão
Eletrônico n° 034/2012 (fls. 204/205). O Relator também determinou
o apensamento do processo TC n° 2091/2012 e manifestação da
área técnica.
A 3ª Secretaria de Controle Externo ressaltou:
“que o procedimento licitatório já foi alvo de representação em
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outro processo (2091/2012), o qual já possui análise de mérito
concluída, com determinação, dentre outras, no sentido de
revogação da medida cautelar autorizando o prosseguimento do
certame licitatório, consoante Acórdão TC n° 463/2012 (fls. 470/477
– publicação datada de 01 de abril de 2013).
Por fim, informamos que a representação contida nos presentes
autos trouxe novos questionamentos, ou seja, diferentes daqueles
narrados no processo TC n° 2091/2012.”
Após, o Núcleo de Cautelares sugeriu que a Secretaria Geral
de Sessões informasse sobre o cumprimento dos termos das
notificações expedidas, que foi acatada pelo Conselheiro Relator
(fl.213). Notificado, o Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Júnior (fls.
217/220) informou que, por conveniência administrativa, revogara o
Pregão Eletrônico n° 034/2012, esclarecendo ainda que os serviços
de análises clínicas estavam sendo prestados pela secretaria de
Estado de Saúde, mediante laboratórios credenciados a ela.
Diante da manifestação do notificado, o Núcleo de Cautelares
elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 173/2014 (fls.
223/227), informando, por meio de documento à fl. 228, o
cancelamento do Pregão Eletrônico n° 034/2012.
Em seguida, foram os autos encaminhados ao este Núcleo de
Estudos Técnicos e análises Conclusivas – NEC - para elaboração
de Instrução Técnica Conclusiva, na forma dos artigos 47, inciso III,
alínea ‘d’, e artigo 339, do Regimento Interno deste TCEES (Resolução
n° 261/2013), o que se deu por meio da ITC 2288/2014, às fls.
230/235.
A referida Unidade Técnica, analisando os fatos, acabou por concluir
nos seguintes termos:
3.1. Por todo o exposto, sugere-se extinguir o processo sem
julgamento de mérito por ausência de interesse processual, na
forma do art. 267, inciso VI, do código de Processo Civil, aplicando-o
subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei Complementar nº
621/2012, com o consequente arquivamento destes autos.
3.2. Sugere-se, também, recomendar ao Prefeito Municipal de
Cariacica e à Pregoeira Municipal que se abstenham de incluir, nos
editais de seus certames licitatórios, cláusulas que violem o princípio
da competitividade.
3.3 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor
da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013 (Reg. Interno).
Em prosseguimento ao trâmite regimental, encaminhados os autos
ao Ministério Público Especial de Contas, seu ilustre representante
lançou parecer à fl. 237 que, corroborando o entendimento da área
técnica, manifestou-se nos seguintes termos:
(...) A revogação (sic anulação) do certame reputado ilegal não
conduz ao saneamento das ilegalidades. Ocorre, porém a perda
do objeto do processo, com o consequente desaparecimento do
interesse de agir da representante.
Posto isto, pugna Ministério Público de Contas pela extinção do
processo sem resolução de mérito, na forma do art. 307, § 6º, da
Res. TC. 261/13, sem prejuízo da determinação sugerida pelo NEC
à fl. 235.
Assim, vieram os autos, a este Gabinete, em 15/05/2014.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos e verificando-se a manifestação do Núcleo de
Cautelares, percebe-se que a representante insurgiu-se contra as
seguintes irregularidades:
Da Aplicação da tabela do SUS;
Da inexigibilidade de Licitação. Inviabilidade de Pregão Eletrônico
por Menor Preço. Possibilidade de Credenciamento;
Da irregularidade quanto à garantia pretendida;
Da irregularidade na necessidade de abrir empresa no Município;
Porém, por meio das informações prestadas pelos responsáveis,
verifica-se que o Pregão Eletrônico 34/2012 foi cancelado, conforme
resumo da licitação publicada no site do Banco do Brasil.
Na presente situação, considerando a revogação da licitação que
continha as supostas irregularidades, verifica-se a ausência, de
qualquer interesse processual em se proferir decisão de mérito, já
que o interesse processual é formado pelo binômio necessidade e
utilidade.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo já decidiu pelo
arquivamento dos autos no caso de revogação do certame:
Considerando que, em 22/04/2008, foi publicada no Diário Oficial
do Estado do Espírito Santo a revogação do Pregão Presencial nº
016/2008, conforme informação da 6ª Controladoria Técnica;
Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou pelo
arquivamento dos autos, tendo em vista a revogação do mencionado
procedimento licitatório;
ACORDAM, os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de agosto
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de dois mil e oito, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator,
Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, arquivar os
presentes autos, devido à perda do objeto, haja vista a revogação
do Pregão Presencial nº 016/2008. (Acórdão TC 399/2008)
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1000/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatro de julho de dois
mil e treze, à unanimidade, extinguir o processo sem julgamento
de mérito face à ausência do binômio interesse-necessidade pelo
cancelamento do Pregão Presencial nº 014/2012, da Prefeitura
Municipal de Cariacica, procedendo ao devido arquivamento dos
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição
Eduardo Perez. (Acórdão TC-271/2013)
No presente caso, a Administração Municipal de Cariacica “cancelou”
o Pregão Eletrônico 34/2012, por consequência, os atos descritos
como ilegais pela Representante, saneando-os, exercendo seu poder
de autotutela disposto na Súmula 473 STF.
Portanto, propôs o NAC o seguinte encaminhamento:
Diante de todo o exposto, conclui-se opinando por:
a) considerar prejudicada a análise da representação, por perda
superveniente do objeto;
b) extinguir o processo sem julgamento de mérito, na forma do
art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando-o
subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei Complementar nº
621/2012, com o consequente arquivamento destes autos;
c) nos termos dos arts. 311, § 2º c/c 47, inciso III, “e” do RITCEES,
encaminhar os presentes autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas (NEC) para a elaboração da instrução técnica
conclusiva.
d) RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Cariacica e à Pregoeira
Municipal que se abstenham de incluir, nos editais de seus certames
licitatórios, cláusulas que violem o princípio da competitividade.
De acordo com o art. 267, IV, do Código de Processo Civil brasileiro:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como
a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse
processual;
Em cumprimento ao art.
Dispõe, ainda, o art. 307, §6º do RITCEES:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado
diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20,
inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
(...)
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado quando,
determinada a prestação de informações e antes da concessão da
medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades
apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução
de mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
III – DECISÃO
Por todo o exposto, e por comungar com o entendimento esposado
pela área técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas, VOTO
nos seguintes termos:
pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, pela
PERDA DO INTERESSE DE AGIR, com base no artigo 267, inciso VI
do Código de Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, na forma
do art. 70 da Lei Complementar nº 621/2012, com o consequente
arquivamento destes autos;
pela expedição de RECOMENDAÇÃO ao Prefeito Municipal de
Cariacica e à Pregoeira Municipal que se abstenham de incluir, nos
editais de seus certames licitatórios, cláusulas que violem o princípio
da competitividade;
pela CIENTIFICAÇÃO do Representante do teor da decisão final a
ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013 (Reg.
Interno).
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5055/2013,
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 quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito, pela perda do
interesse de agir, com base no artigo 267, inciso VI do Código de
Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, na forma do artigo 70
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da Lei Complementar nº 621/2012;
2. Recomendar ao Prefeito Municipal de Cariacica e à Pregoeira
Municipal que se abstenham de incluir, nos editais de seus certames
licitatórios, cláusulas que violem o princípio da competitividade;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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
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-061/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2247/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA
PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 2011,
sob a responsabilidade da Sra. Raquel Ferreira Mageste Lessa,
Prefeita Municipal.
A presente Prestação de Contas Anual foi encaminhada
tempestivamente pela gestora, na data de 30 de março de 2012,
através de ofício n° 145/2012, protocolo 001884 (fls. 01/1899).
Foram os autos encaminhados a 6° SCE, que elaborou o Relatório
Técnico Contábil RTC 304/2012 (fls. 1895/1932), que após analise
dos documentos registrou as seguintes irregularidades:
1.1.2.1. Ausência da Assinatura do Contador no Termo de Verificação
de Caixa; 1.3.1. Divergência na composição patrimonial da conta
Ativo Real Líquido;
1.3.2. Divergência na composição patrimonial da conta Bens Móveis;
Divergência na composição patrimonial da conta Estoques;
1.7.1. Divergência entre valores contabilizados no balancete analítico
contábil simplificado e os valores evidenciados nos Anexos XIV e XV;
1.7.1.1 Divergência entre o balancete e o Anexo XIV;
1.7.1.2 Divergência entre o balancete e o Anexo XV;
Com base nas irregularidades registradas na RTC 304/2012, fora
realizada a Instrução Técnica Inicial ITI 797/2012 (fls. 1934), que
sugeriu a CITAÇÃO da responsável, acatei a sugestão apresentada na
ITI e proferi a Decisão Monocrática DECM 154/2012 (fls. 1937), para
que a responsável apresentasse os documentos e ou justificativas
que entendesse necessárias.
Devidamente citada, a partir do Termo de Citação 1413/2012 (fls.
1938), tempestivamente a responsável apresentou as justificativas
e documentos que entendeu necessário.
Mediante Manifestação Técnica Contábil MTC 389/2013 (fls.
2040/2053), a 6° SCE analisou as justificativas e documentos
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

acostados aos autos pela responsável, e conclui pela necessidade de
nova citação, para esclarecimentos quanto ao item 4 (Divergência
na composição patrimonial as conta Bens Móveis) da referida
Manifestação. Acatei a sugestão da MTC 389/2013 e determinei uma
nova citação da responsável, para esclarecimentos quanto ao item
4, conforme DECM 832/2013 (fls. 2055/2057), sendo devidamente
citada (Termo de Citação 1969/2012, fls. 2060) a responsável
apresentou a referida documentação.
Após a analise da nova documentação acostada aos autos, a 6° SCE,
por meio da Instrução Contábil Conclusiva itc 792/2014, reiterou os
termos da MTC 389/2013:
4 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
4.1 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;
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, viceprefeito.
4.2 Na forma a análise exposta, as justificativas e documentos
apresentados não foram suficientes para elidirem as seguintes
irregularidades apontadas no RTC 304/2012 e analisados na
Manifestação Técnica Contábil MTP 389/2013 e Instrução Contábil
Conclusiva ICC 6/2014:
4.2.1 Divergência entre o total dos créditos adicionais
especiais apresentados na relação de decretos, na relação de
Leis Autorizativas e no Balanço Orçamentário (item 2 da MTP
389/2013 e 2 da ICC 6/2014)
Base Legal: artigos 85, 90, 91 da Lei 4.320/64 e art. 127, inciso IV
da Resolução TC 182/2002.
Responsabilidade: Raquel Ferreira Mageste Lessa – Prefeita
Municipal
4.2.2. Divergência na composição patrimonial da conta Ativo
Real Líquido (item 3 da MTP 389/2013 e 23da ICC 6/2014)
Base Legal: Infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64
Responsabilidade: Raquel Ferreira Mageste Lessa – Prefeita
Municipal
4.3 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por que:
4.3.1 Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da senhora Raquel
Ferreira Mageste Lessa, frente à Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha, no exercício de 2011, nos termos do art. 80,
inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012.
4.3.2 Proceda-se a acompanhamento, conforme art. 192, I, da
Res; TC. 261/2013, quanto à efetiva regularização dos lançamentos
relativos à conta patrimonial “Bens Móveis” para os exercícios
seguintes, conforme item 4 da ICC 6/2014;
4.3.3 Notifique-se o órgão de Controle Interno do Município de São
Gabriel da Palha para acompanhar a regularização dos lançamentos
relativos à conta patrimonial “Bens Móveis”, na forma do item 4 da
ICC 6/2014.
O Douto Ministério Público Especial de Contas, na lavra do Eminente
Procurador Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a
área técnica:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja emitido
PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a
REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal, referente ao exercício
de 2011, sob responsabilidade de Raquel Ferreira Mageste Lessa,
na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso
II, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
É o relatório.
VOTO
O Relatório Técnico Contábil RTC 304/2013 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

Reais
53.980.101,50

limite

executado

23.816.176,62 máx. 54% 42,79%
24.375.051,85 máx. 60% 45,16%
34.293.275,67
13.111.971,04 mín. 25%

25,24%
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Receita cota parte
10.039.013,53
FUNDEB
- Remuneração
6.025.488,89 mín. 60% 60,02%
Magistério
Receita Impostos e
34.457.451,85
Transferências
- Despesa com saúde
5.631.866,42 mín. 15% 16,34%
Receita Tributária e
30.937.585,56
Transferências do
exercício anterior
-Repasse duodécimo
1.861.899,96 máx. 7% 6,02%
ao legislativo
Subsídios de agentes políticos
Subsídio Mensal - Lei
1.835/2008 c/c Lei
nº 2.115/2011
Prefeito
R$ 8.645,98
Vice Prefeito
R$ 4.212,15
Observando os limites legais, podemos citar o entendimento trazido
no VOTO DE VISTA proferido pelo Eminente Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, no autos 1871/2012, sobre “contas
de gestão” e “contas de governo”:
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para o Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se
diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual,
anualmente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados
da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade
federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro
Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral
e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se
procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais
relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de
Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 71,
I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71,
II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis,
entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº
849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe
do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos
Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor
público 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
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e 15.
[...]
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.
As justificativas e documentos apresentados não foram suficientes
para elidirem as seguintes irregularidades apontadas no RTC
304/2012 e analisados na Manifestação Técnica Contábil MTP
389/2013 e Instrução Contábil Conclusiva ICC 6/2014:
4.2.1 Divergência entre o total dos créditos adicionais
especiais apresentados na relação de decretos, na relação de
Leis Autorizativas e no Balanço Orçamentário (item 2 da MTP
389/2013 e 2 da ICC 6/2014)
A Área Técnica demonstra uma divergência de R$ 268.968,33 entre
a relação de Leis autorizativas de abertura de Créditos Especiais (fls.
866 a 914) e o Balanço Orçamentário.
Observa que o total dos créditos especiais na relação encaminhada
(fls. 687 a 713) é de R$ 1.345.618,33, divergindo da relação de Leis
autorizativas no montante de R$ 258.335,00 (R$ 1.603.953,33 – R$
1.345.618,33).
Verifica que tal divergência se deve ao fato de o valor de R$
220.000,00, autorizado pela Lei nº 2112/2010 (fls.866 e 867) ter
sido contabilizado como crédito suplementar (fls. 712), assim
como o de valor R$ 38.335,00, autorizado pela Lei nº 2118/2010
(fls. 874 e 875), conforme se observa às folhas 710.
Considerando os valores registrados incorretamente, ainda resta a
diferença de R$ 10.633,33 entre a Lista de Créditos Adicionais e o
Balanço Orçamentário (R$ 1.345.618,33 – R$ 1.334.985,00).
Justificativas apresentadas
Justifica a Gestora que na listagem de créditos adicionais consta
o valor de R$ 220.000,00, autorizado pela Lei 2.112/2010, ou
seja, aberto em exercício anterior e utilizado no exercício em
análise e que a Lei 4.320/64 prevê que os créditos especiais
abertos em exercícios anteriores poderão ser utilizados no
exercício seguinte a título de créditos remanescentes, porém
classificados como créditos extraordinários.
Quanto ao valor de R$ 38.335,00, justifica ter ocorrido erro
na elaboração da Lei nº 2.118/2011 que deveria constar crédito
suplementar e não especial. Irregularidade que será sanada
através de alteração da referida Lei.
Também constatou que o crédito no valor de R$ 10.000,00,
aberto pela Lei nº 2.136/2011, foi revogado pela Lei nº
2.161/2011, sendo lançado em duplicidade na listagem de leis
autorizativas.
Finaliza informando que o crédito especial no valor de
R$ 28.633,33, aberto pela Lei nº 2119/2011, teve parte de
seu saldo, no valor de R$ 633,33, anulado pelo Decreto nº
449/2011.
Conclui informando estarem corretos os créditos especiais
e extraordinários, constantes no anexo XII (Balanço
Orçamentário), somente existindo inconsistências na listagem
de créditos cujo total, após as justificativas, somou R$
1.334.985,00, exaurindo a divergência.
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Análise das Justificativas apresentadas
Entendeu a Área Técnica que são procedentes as alegações
referente ao valor de R$ 38.335,00. Quando da leitura da Lei
nº 2.118/2011 (fls.1975) constata que o legislativo autorizou
ao executivo a suplementação de dotação constante no
orçamento vigente.
Da mesma forma entende como procedente que o crédito
no valor de R$ 10.000,00, aberto pela Lei nº 2.136/2011 e
revogado pela Lei nº 2.161/2011, foi lançado em duplicidade
na listagem de leis autorizativas. Além deste, deverá ser
subtraído do total o saldo o valor de R$ 633,33, anulado pelo
Decreto nº 449/2011.
Já em relação ao valor de R$ 220.000,00, apresentado na
listagem de créditos adicionais, cuja justificativa informa ser
de exercício passado, entende que o mesmo deve compor
o orçamento, em conformidade com o artigo 167, § 2º da
Constituição Federal:
Art. 167. São vedados:
(...)
§ 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no
exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de
autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele
exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos,
serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro
subseqüente.
Ainda nessa linha, alega que se aceitasse a exclusão deste
valor (fato legalmente impossível), também tería que excluir
o valor de R$ 135.000,00, por ter sido autorizado pela Lei nº
2081 no ano de 2010, o que causaria distorção no saldo do
Balanço Orçamentário.
Logo, excluindo os valores acima citados, corretamente
justificados, entende que ainda resta a divergência no valor de R$
220.000,00 entre a listagem de créditos e o Balanço Orçamentário.
Do excerto acima, verifico que a questão está atrelada a conceitos
e lançamentos contábeis, que deverão ser efetuados em época
oportuna, no sentido de sua regularização.
4.2.2. Divergência na composição patrimonial da conta Ativo
Real Líquido (item 3 da MTP 389/2013 e 23da ICC 6/2014)
Item 1.3.1. do RTC - Divergência na composição patrimonial
da conta Ativo Real Líquido
Base Legal: Infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64
Constatou a Área Técnica uma divergência entre o saldo
final da conta Ativo Real Líquido apurado na análise e o
apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado, da ordem
de R$ 3.261,85.
Após as justificativas apresentadas, que a Gestora entendeu
como suficientes para sanear a irregularidade, entendeu a
Área Técnica que esta alcançou o valor de R$ 3.534,95.
A meu sentir, ainda que assista razão à Área Técnica, esta
irregularidade não tem significância suficiente para macular as
contas em exame.
Ante o exposto, deixo de acompanhar o entendimento exarado pela
área técnica e pelo Ministério Público de Contas, VOTO pela emissão
de PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de São Gabriel
da Palha, opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das
contas da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, no exercício
de 2011, sob a responsabilidade do Sra. Raquel Ferreira Magesta
Lessa, ex-Prefeita Municipal.
Devendo ainda ser expedido DETERMINAÇÃO ao atual gestor,
para regularização dos lançamentos relativos à conta patrimonial
“Bens Móveis” para os exercícios seguintes, NOTIFICANDO o
órgão de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha
para acompanhar a regularização dos lançamentos relativos à conta
patrimonial “Bens Móveis”, no termos da ICC 4/2014.
DETERMINO à Secretaria Geral de Controle Externo a constituição
de instrumento de fiscalização na modalidade monitoramento para
acompanhar os termos da decisão proferida, na previsão do art. 466
da Resolução TC Nº 261/2013.
DETERMINO ainda, que seja dada ciência aos responsáveis, do teor
do Acórdão proferido através deste voto, e que seja encaminhada
cópia da ITC 792/2014 e da ICC 4/2014.
É como VOTO.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2247/2012,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois de
julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Recomendar à Câmara Municipal de São Gabriel da Palha a
aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da
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Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade
da Sra. Raquel Ferreira Magesta Lessa, Prefeita Municipal no
exercício de 2011;
2. Determinar ao atual Prefeito, a regularização dos lançamentos
relativos à conta patrimonial “Bens Móveis” para os exercícios
seguintes, notificando o órgão de Controle Interno do Município
de São Gabriel da Palha para acompanhar a regularização dos
lançamentos relativos à conta patrimonial “Bens Móveis”, nos termos
da Instrução Contábil Conclusiva nº 4/2014;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial do Ministério Público Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 22 de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. 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

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos
termos do artigo 161-A da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento
Interno), com a redação dada pela Resolução TC nº 224/2010,
DOE 20.12.2010, para fins do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos disponíveis
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no
sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
- ACÓRDÃO TC-357/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-30/2007
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
AGRÍCOLA DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL - EXERCÍCIO 2000
RESPONSÁVEIS - JOSÉ DE ASSIS BELISÁRIO, FLÁVIO
GONÇALVES E PEDRO DE FARIA BURNIER
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2000 - 1)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO Á MULTA APLICADA
AO SR. JOSÉ DE ASSIS BELISÁRIO EM RAZÃO DO SEU
FALECIMENTO - 2) MANTER TRAMITAÇÃO DOS AUTOS EM
RELAÇÃO AO SR. FLÁVIO GONÇALVES.
O EXMO. SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os autos de Auditoria Especial realizada na Companhia de
Desenvolvimento Agrícola do Estado do Espírito Santo – CDA, a fim
de apurar possíveis irregularidades referentes à contratação direta
de servidor para realização de atividades rotineiras da administração
sem concurso público, no exercício de 2000.
O Plenário desta Corte exarou o Acórdão TC 515/2008 (fls. 210
a 213), julgando irregulares os atos analisados nos presentes
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autos, praticados pelos senhores José de Assis Belisário, Flávio
Gonçalves e Pedro de Faria Burnier, apenando-os com multa no valor
correspondente a 500 (quinhentos) VRTE.
Os responsáveis foram devidamente notificados (fls. 222, 223, 224,
229 e 230) do Acórdão.
O senhor Pedro de Faria Burnier recolheu aos cofres estaduais a
multa que lhe foi imputada (fls. 219/220). Elaborado o Termo de
Verificação pela Procuradoria de Justiça de Contas (fls. 248 a 250),
foi emitido Parecer pela quitação do valor correspondente.
No mesmo sentido votou o Relator (fls. 254 a 258).
Em seguida, esta Corte de Contas exarou o Acórdão TC – 358/2009
(fls. 259 a 262), julgando saneado o processo e dando quitação ao
senhor Pedro de Faria Burnier.
A Secretaria do Ministério Público de Contas registrou às fls. 275
a juntada de cópia da Certidão de Óbito do senhor José de Assis
Belisário (fls. 276), ordenador de despesas da Companhia de
Desenvolvimento Agrícola do Estado do Espírito Santo, no exercício
de 2000.
Após análise da documentação, a Procuradoria de Justiça de Contas
através do Parecer PPJC 1245/2014, opinou pela extinção da
punibilidade do Sr. José de Assis Belisário (fls. 279).
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído e saneado, apto, portanto, a um
julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Desta forma, acolhendo o Parecer do Ministério Público de Contas
(fls. 279), entendo extinta a punibilidade, nos seguintes termos:
“Consoante informação de fls. 276, um dos responsáveis pela
irregularidade, Sr. José de Assis Belisário, veio a óbito no dia
05/05/2012.
Considerando que não foi apurado dano ao erário e norteados
pelo disposto no art. 5º, inciso XLV da CF/88, art. 131 da Lei
Complementar nº 621/12 e no art. 383 do RITCEES que tratam do
princípio da responsabilidade pessoal, que por sua vez não admite a
transmissão de eventuais penalidades aos sucessores do acusado,
conclui-se que se encontra extinta a punibilidade do Sr. José de
Assis Belisário.” (PPJC 1245/2014)
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, encampando o entendimento do Ministério Público
Especial de Contas, VOTO:
3.1 pela extinção da punibilidade do senhor José de Assis Belisário,
ordenador de despesas da Companhia de Desenvolvimento Agrícola
do Estado do Espírito Santo, no exercício de 2000, nos termos do art.
5º, inciso XLV da CF/88, art. 131 da Lei Complementar nº 621/12 e
no art. 383 do RITCEES, já que se encontra comprovado o óbito do
gestor nos presentes autos;
3.2 pela manutenção da tramitação dos presentes autos em relação
ao senhor Flávio Gonçalves.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-30/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Extinguir a punibilidade quanto à multa aplicada ao Sr. José
de Assis Belisário, em razão de seu falecimento, vez que não se
admite a transmissão de eventuais penalidades aos sucessores do
responsável.
2. Manter a tramitação dos presentes autos em relação ao Sr. Flávio
Gonçalves.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 02 de junho de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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- ACÓRDÃO TC-392/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-1939/2009 (APENSO: TC-5113/2010)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
RESPONSÁVEL - ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2008 - PROCESSO SANEADO - QUITAÇÃO PARA O SR. ELISON
CÁCIO CAMPOSTRINI - ARQUIVAR.
O EXMO. SR.CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata o presente processo de quitação do débito de 500 VRTE’s,
referente à multa imputada ao Sr. ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI,
agente responsável pelo envio das Contas, nos termos do Acórdão
TC 098/2010, colacionado às fls. 829/832 dos autos.
Para conhecimento do Acórdão acima apontado, o Tribunal notificou
o Responsável através do Termo de Notificação nº 829/2010 (fls.
834), conforme AR juntado às fls. 836, que apontou o recebimento
da notificação em 24/05/2010.
Em que pese o vencimento do prazo em 28/06/2010, para
apresentação de recurso/pagamento por parte do Sr. Elison Cácio
Campostrini, referente ao Acórdão TC 098/2010, conforme informado
pela Secretaria Geral das Sessões (fls. 843), o responsável em tela
protocolizou em 03/02/2012 a documentação encartada às fls.
848/849, comprovando o recolhimento efetuado em 27/01/2012,
de R$1.344,05, referente à multa a ele imputada por meio do citado
Acórdão.
Neste contexto, o Ministério Público Especial de Contas opinou pela
quitação dos autos em tela, sem, contudo, prover-lhe o saneamento,
nos termos do Parecer – PPJC 233/2012 (fls. 89/97).
Em despacho fundamentado às fls. 875, a 5ª Controladoria Técnica
encaminhou os autos a este Gabinete, sugerindo a quitação ao
responsável – Sr. Elison Cácio Campostrini pelo pagamento da multa,
ressaltando que a apreciação de contas, sujeita a Parecer Prévio por
parte deste Tribunal, não se subsume a hipótese de saneamento
vertida no art. 57, § 2º da LC 32/93.
Posteriormente, o Ministério Público Especial de Contas se manifestou,
através do Parecer – PPJC 1085/2013 (fls. 877), pugnando pelo
prosseguimento do feito, com a necessária deliberação plenária
para fins de exoneração do Sr. Elison Cácio Campostrini perante esta
Corte de Contas, tendo em vista o Termo de Verificação nº 05/2012
que informa a quitação da multa em 10/02/2012 (fls. 859/860).
É o sucinto relatório. Segue o VOTO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O novo Regimento Interno confere aos jurisdicionados com
condenação neste Tribunal, transitada em julgado até 07 de junho
de 2013, a prerrogativa de prover o pagamento do débito em até
180 dias para que lhe seja conferida a quitação acompanhada do
saneamento, conforme transcrito a seguir:
“Art. 481. Nos processos com trânsito em julgado até a publicação
desta Resolução o responsável ou interessado que quitar
integralmente o débito ou multa, no prazo de até cento e oitenta
dias, a partir da publicação desta Resolução, saneará o processo, se
não houver sido observado dolo ou má-fé.”
Considerando que os processos anteriormente não estavam sendo
instruídos para a apuração de existência de dolo ou má-fé e nem
mesmo era feita uma análise subjetiva da conduta do gestor, a
exemplo deste, entendo prudente que o TCEES atue no saneamento
dos feitos que preencham os requisitos descritos na referida
Resolução.
De acordo com a jurisprudência do TSE a configuração do dolo é
determinante para fins da LC 64/90 e suas alterações, conforme se
depreende da ementa a seguir transcrita:
IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL DOLO - CARACTERIZAÇÃO NECESSÁRIA.
- Para se considerar insanável a irregularidade reprovada pelo
Tribunal de Contas, é necessário que o candidato tenha agido com
dolo (LC nº 64/90, art. 1º, I, c). (AREspe22942/SP, Acórdão de
23/09/2004, rel. min. Humberto Gomes de Barros)
Pois bem.
O Termo de Verificação nº 05/2012 (fls. 859/860), acompanhado
do DUA nº 1237830203, no valor atualizado de R$1.344,05 (fls.
861), demonstra claramente a quitação do débito, devidamente
atualizado, de responsabilidade do Sr. Elison Cácio Campostrini,
em cumprimento ao Acórdão TC - 098/2010.
Destarte, em face da modificação recentemente introduzida no
Regimento Interno desta Corte e uma vez comprovado o recolhimento
do valor do débito atualizado e não sendo observado dolo ou má-
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fé nos autos correspondentes, entendo por bem dar quitação ao
responsável, com o consequente saneamento do feito.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, VOTO,
com base no art. 148, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c art.
481, do Regimento Interno do TCEES, por dar QUITAÇÃO ao SR.
ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI, em relação aos atos analisados
no Acórdão TC- 098/2010, provendo-lhe o SANEAMENTO.
Dê-se ciência aos interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1939/2009,
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 catorze, à unanimidade, considerar saneado
o presente processo, dando-se a devida quitação ao Sr. Elison
Cácio Campostrini, ordenador de despesas da Prefeita Municipal
de São Domingos do Norte, exercício de 2008, arquivando-se os
autos, após o Trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. 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
- ACÓRDÃO TC-394/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3765/2001
JURISDICIONADO -PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
– EXERCÍCIO DE 2000
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA
RESPONSÁVEL - JOSÉ RENATO BARBOSA DE CARVALHO
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2000 1) PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DO
FALECIMENTO DO SR. GERALDO GOMES DE CARVALHO - 2)
CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 3) CONTAS
IRREGULARES 4) RESSARCIMENTO - 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA:
Cuidam os presentes autos do relatório de auditoria realizada na
Prefeitura Municipal de Ibitirama, de responsabilidade do Sr. Geraldo
Gomes de Carvalho, então Prefeito Municipal, ora falecido, referente
ao exercício de 2000.
Referida auditoria ordinária foi realizada por técnicos da 6ª
Controladoria Técnica, que emitiram o Relatório de Auditoria – RAO
nº 052/2000, de fls. 01/05 e nº 35/2001, com base no qual foi
emitida a Instrução Técnica Inicial nº 21/2001, de fls. 126/133,
sendo elencadas possíveis irregularidades.
Nos termos do voto, de fls. 140/141, do Relator e da Decisão
Preliminar, de fls. 142, o responsável foi regularmente notificado,
conforme Termos de Notificação nº 234/2001, de fls. 143/144,
tendo requerido perante este Egrégio Tribunal prorrogação de
prazo, visando possibilitar sua defesa, sendo o mesmo deferido pelo
Conselheiro Relator, a fl. 146.
Entretanto, expirado o prazo, o Núcleo de Controle de Documentos
– NCD informou a fl. 154, verso, que não foi localizado nenhum
documento em nome do Sr. Geraldo Gomes de Carvalho.
Em seguida a área técnica, através da 5ª Controladoria Técnica,
nos termos da Manifestação Técnica da Chefia nº 83/2007, às fls.
153/158, opinou pela realização de citação do agente responsável.
Tendo em vista a Certidão de Óbito, juntada a fl. 76, a 5ª Controladoria
Técnica, através da Manifestação Técnica Preliminar 12/2011, às fls.
162/168, opinou pelo não encaminhamento de nova citação, sob
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pena de se afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa,
bem como sugeriu diligências junto ao Fórum da Comarca de Guaçuí
e Ibitirama para que informassem se existe processo de inventário
dos bens deixados pelo falecido, Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, o
que foi constado, conforme fl. 181.
Este Relator votou, às fls. 198/201, pela notificação do Sr. José
Renato Barbosa Carvalho, inventariante do espólio de Geraldo Gomes
de Carvalho, para tomar ciência, e caso querendo apresente razões,
em face das pretensas irregularidades, pelo que foi devidamente
acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas,
conforme fl. 202.
O Sr. José Renato Barbosa Carvalho, foi notificado, a fl. 205,
conforme Termo de Notificação nº 0643/2011, entretanto, não
apresentou documentação e justificativas.
O douto Representante do Ministério Público Especial de Contas,
por seu Procurador-Designado, Dr. Luciano Vieira, às fls. 227/228,
manifestou pela citação do Sr. José Renato Barbosa Carvalho.
O Sr. José Renato Barbosa Carvalho foi citado, conforme Termo de
Citação nº 1103/2012, a fl. 236, conforme o voto, de fls. 231/233
e da Decisão Preliminar n° 480/2012, a fl. 235, entretanto, não
apresentou documentação e justificativas, pelo que foi declarado
revel, nos termos da Decisão TC-57132012, a fl. 246, que
acompanhou o voto do Relator, às fls. 243/244.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva nº 6916/2013, às fls. 248/264, manifestou
pela conversão do feito em tomada de contas especial em face da
existência de dano ao erário, presente no item 2.1.1, da mesma
instrução, bem como declarar extinta a punibilidade em relação
ao Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, em razão do seu falecimento,
julgando-se irregulares as contas, no exercício de 2000, condenando
o espólio na pessoa de seu inventariante Renato Barbosa Carvalho,
ao ressarcimento no valor de R$ 2.280,39, equivalente a 2.143,02
VRTE’s.
O douto Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer
de fls. 268/272, de lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano
Vieira, adotando a análise da área técnica, apontou a prescrição da
pretensão punitiva, tendo em vista o decurso do tempo e pugnou
pelo ressarcimento.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário, nos termos do artigo 29 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
Da análise do feito, tenho que assiste razão à área técnica e ao
douto Representante do Ministério Público Especial de Contas, que
posicionaram pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista, o
transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da pretensão punitiva por
parte deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do artigo 71, da
Lei Complementar nº 621/2012.
Assim, a área técnica, opinou, conclusivamente, nos seguintes
termos, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 6916/2013,
às fls. 248/264, verbis:
[...]
2 CONCLUSÃO/ RESPONSABILIDADE
2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre os Relatórios de Auditoria Ordinária 6ªCT/52/2000 e
35/2011 na Prefeitura Municipal de Ibitirama, relativo ao exercício de
2000, entende-se que deve ser mantida a irregularidade analisada
no seguinte item desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 Subsídio dos agentes políticos (item 1.5 desta ITC)
Base Legal: inobservância ao arts. 1º e 2º do Decreto Legislativo
Municipal nº 02/96 Responsável: espólio do Sr. Geraldo Gomes de
Carvalho, na pessoa de seu inventariante, Sr. José Renato Barbosa
de Carvalho Ressarcimento: R$ 2.280,39 (2.143,02 VRTE)
2.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso III3, da
Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
2.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada
de contas especial em face da existência de dano ao erário,
presentificado no item 2.1.1, no montante de R$ 2.280,39 (dois
mil, duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), equivalente
a 2.143,02 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável, espólio do
Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, na pessoa de seu inventariante,
Sr. José Renato Barbosa de Carvalho, já foi devidamente citado
quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162
da Resolução TCE182/2002 e Termos de Citação 370 a 374/2012,
fls.841/84.
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2.2.2 Declarar extinta a punibilidade em relação do Sr. Geraldo
Gomes de Carvalho, Prefeito Municipal de Ibitirama em 2000,
tendo em vista o seu falecimento e a prescrição das irregularidades
constantes dos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7 desta Instrução Técnica
Conclusiva.
2.2.3 Julgar irregulares as contas do Sr. Geraldo Gomes de
Carvalho, Prefeito Municipal de Ibitirama no exercício de 2000,
pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário presentificado no item 2.1.1, condenando seu espólio, na
pessoa de seu inventariante, Sr. José Renato Barbosa de Carvalho
ao ressarcimento no valor de R$ 2.280,39, equivalente a 2.143,02
VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012;
O douto Representante do Ministério Público Especial de Contas,
nos termo do Parecer de fls. 268/272, assim se manifestou, como
transcrito, litteris:
[...]
No vertente caso, com a morte do gestor, extingue-se a punibilidade
pertinente a multa sancionatória. Com isso, em face do princípio da
intransmissibilidade da pena, não é possível a aplicação da aludida
multa sancionatória aos seus herdeiros. Todavia, é admissível a
obrigação de reparar o dano causado ao erário, caso esse venha a ser
caracterizado, e estendido aos sucessores e contra eles executado,
até o limite do patrimônio herdado.
Nesse sentido, o inventariante foi regularmente citado para
apresentar alegações de defesa, contudo não o fez, permanecendo
silente.
Compreende-se que o dever de ressarcir o prejuízo causado é de
natureza indenizatória, dependente e determinado pela apreciação
da má gestão. E uma vez constatada a ocorrência de dano ao
erário, a responsabilidade pela reparação do prejuízo causado, pode
ser estendida ao espólio ou sucessores, na medida do patrimônio
transferido na sucessão, como já dito neste parecer.
Concernente ao pagamento de subsídios dos agentes políticos,
como bem apontado na ITC 6916/2013, o pagamento de verba
de representação ao Vice-Prefeito por ocasião de substituição do
Prefeito, no montante de R$ 2.280,39, equivalente a 2.143,02
VRTE, constitui dano ao erário passível de devolução pelo gestor,
no presente caso, pelos herdeiros, até o limite da herança recebida.
Lado outro, no que tange a contratação dos serviços de assessoria
jurídica foi detectado pela equipe de auditoria que se deu de forma
irregular, uma vez que, por se tratar de atividade fim do Município,
deveria ter se dado por meio de concurso publico.
Todavia, se não bastasse tal situação, verificou-se também que os
serviços contratados não foram efetivamente realizados, embora a
administração tenha realizado pontualmente pagamentos no período
de janeiro a agosto de 2000, no montante de R$ 24.000,00.
Assim, entende-se que diante da liquidação de despesa sem que
os serviços contatados tenham sido verdadeiramente prestados,
constitui dano ao erário passível de devolução.
No entanto, conforme destacado na ITC 6916/2013, a presente
irregularidade não foi objeto de contraditório e ampla defesa e,
diante da imprescritibilidade das ações de ressarcimento, deve ser
formado autos apartados como via se buscar o ressarcimento pelo
dano causado.
Nesse sentido, preceitua o art. 38, parágrafo único, da Res. TC n.
261/13, que “quando da elaboração do parecer a que se refere
o inciso II deste artigo, verificando o Ministério Público junto ao
Tribunal a ocorrência de irregularidades que não constaram da
instrução ou a ausência de agentes na relação processual, essas
poderão ser objeto de instrumento em apartado, sem prejuízo da
continuidade do feito.”
Nada obstante, trata-se de irregularidade cometida no exercício
financeiro de 2000, é dizer, há aproximadamente 14 anos. A
deflagração de processo, após tão longo lapso temporal, tal como
tem entendido o Tribunal de Contas da União, ofende o contraditório
e a ampla defesa, mormente se se considerar que o ônus da prova
recairá sobre o inventariante do ex-gestor.
Por fim, depreende-se que o pagamento no montante de R$
2.280,39, equivalente a 2.143,02 VRTE, realizado indevidamente a
título de verba de representação ao Vice-Prefeito, constitui dano ao
erário e, portanto, deve ser restituído aos cofres públicos.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja convertido o feito em Tomada de Contas Especial, julgando-a
IRREGULAR, tudo conforme os arts. 57, inciso lV, e 84, inciso III, “e”,
da Lei Complementar Estadual n. 621/2012;
2 - com fulcro no art. 134 da LC n. 621/12, seja condenado o espólio
do Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, a ressarcir ao erário a quantia de
R$ 2.280,39, equivalente a 2.143,02 VRTE;
3 – seja decretada a prescrição punitiva em relação às irregularidades
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passíveis tão-somente de multa pecuniária. – grifei negritei.
O caso em apreço refere-se aos atos de gestão praticados pelo Sr.
Geraldo Gomes de Carvalho, então Prefeito Municipal de Ibitirama,
no exercício de 2000, tendo passado cerca de 14 anos, da data dos
fatos, portanto à de se analisar o prazo para a pretensão punitiva.
2. DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
Promovendo-se o cotejo de matéria de fato e de direito, constante
dos autos, verifico que os atos de gestão praticados pelo responsável
Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, dos quais restaram apontes de
irregularidades constantes dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 e 2.1.1 da
Instrução Técnica Conclusiva nº 6916/2013, se deram no ano de
2000.
Verifica-se, também, que o Sr. José Renato Barbosa Carvalho,
inventariante do espólio deixado pelo de cujus, somente foi
cientificado dos fatos em 08/07/2011, conforme Termo de nº
Notificação nº 0643/2011, ou seja, passado mais de 10 anos da data
dos fatos, portanto deve ser reconhecido o instituto da prescrição.
Pois bem, a ocorrência da prescrição em processos de contas há
muito vem sendo discutida pela doutrina e pela jurisprudência, e,
em razão da matéria prescrição ter sido suscita, como prejudicial de
mérito, necessário é tecermos considerações gerais para, somente
após, fixar entendimento, a fim de que o julgamento dos presentes
autos e seus apensos sejam levados a efeito.
É cediço que os Tribunais de Contas para exercer o seu mister
constitucional e legal foi dotado de competências, estabelecidas nos
art. 70 e 71 da CF/88, além do art. 1º da Lei Complementar nº
621/2012, em nosso caso.
Por ser um Tribunal de índole administrativa, este Tribunal de Contas
julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos estaduais e municipais, bem
como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
Com vistas ao bom desempenho de sua missão institucional, os
Tribunais de Contas dispõem de funções básicas, assim agrupadas:
Função fiscalizadora, consultiva, sancionadora, corretiva, reparatória
e normativa, dentre outras.
A Lei Orgânica de nosso Tribunal de Contas, Lei Complementar de nº
621/2012, como forma de assegurar a segurança jurídica em face
do decurso do tempo, assim estabeleceu, verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de
Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo
prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de
processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que
houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em
lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo,
até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação
fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência
de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas grifei e negritei
Bem, o que vem a ser exatamente a prescrição, é, pois, a perda
do direito de exigibilidade de exercício do direito por inércia de
seu titular, in casu, é a perda do direito de expedir determinações,
de fiscalizar ou de punir aqueles atos que inquestionavelmente
encontram-se prescritos.
Acerca do tema prescrição, o Mestre Luís Roberto Barroso, assim
versa:
...em qualquer dos campos do Direito, a prescrição tem como
fundamento lógico o princípio geral de segurança das relações
jurídicas e, como tal, é a regra, sendo a imprescritibilidade situação
excepcional. A própria Constituição Federal de 88 tratou do tema para
prever as únicas hipóteses em que se admite a imprescritibilidade,
garantindo, em sua sistemática, esse princípio geral da perda da
pretensão pelo decurso do tempo. Com efeito, esse sempre foi o
entendimento da melhor doutrina e jurisprudência. - grifei e negritei
Desse modo, salvo nos casos enumerados na constituição, são
prescritíveis todas as demais pretensões, inclusive as que digam
respeito a ilícitos penais ou administrativos causadores de prejuízo
ao erário, ou seja, a prescritibilidade é a regra constitucional, sendo
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a imprescritibilidade a exceção.
Em suma, a prescrição é a extinção da pretensão, em razão da
inércia do seu titular pelo decurso de determinado lapso temporal,
sendo extinta a ação e, quanto ao direito material existe, este fica
incólume. Sobre o tema, cumpre colacionar aos autos a lição de San
Tiago Dantas, como transcrito:
Esta influência do tempo, consumido o Direito pela inércia do titular,
serve a uma das finalidades supremas da ordem jurídica, que é
estabelecer a segurança das relações sociais. Como passou muito
tempo sem modificar-se o atual estado das coisas, não é justo
que se continue a expor as pessoas à insegurança que o direito de
reclamar mantém sobre todos, como uma espada de Dâmocles.
A prescrição assegura que, daqui em diante, o inseguro é seguro;
quem podia reclamar não mais pode. De modo que o instituto
da prescrição tem suas raízes numa das razões de ser da ordem
jurídica: estabelecer a segurança nas relações sociais - fazer que o
homem possa saber com que conta e com o que não conta. - grifei
e negritei
Em sendo assim, a regra é a prescrição e, em não havendo dano ao
erário, forçoso reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição em
face do decurso do tempo. Já quanto à imprescritibilidade da função
reparadora o tema não está de todo sedimentado.
Deste modo, ainda que nos autos reste verificada prescrita a
pretensão punitiva por parte desta Egrégia Corte de Contas, face ao
decurso de tempo que se alonga a mais de 10 anos, referente aos
itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7 da ITC nº 6916/2013, não impede que o
responsável, in casu, o espólio do Sr. Geraldo Gomes de Carvalho,
então Prefeito Municipal de Ibitirama, no exercício de 2000, seja
responsabilizado pelo ressarcimento ao erário, referente ao item
2.1.1 (Subsídio dos agentes políticos), constante da sobredita
Instrução Técnica Conclusiva.
Assim, deflagra dos autos que da data da ocorrência do fato até a
apresentação da referida instrução técnica conclusiva, passaram-se
mais de 05 (cinco) anos, portanto, superior ao prazo que autoriza a
pretensão punitiva desta Corte de Contas.
Feitas estas considerações, por tudo que consta nos autos, entendo
que efetivamente assiste razão a área técnica ao douto representante
do Parquet de Contas que opinaram pela declaração da prescrição
da pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal relativamente aos atos
de gestão.
Registre-se, no que se refere à punibilidade, relativamente à
aplicação da multa pecuniária, entendo que, no caso em tela, a pena
de multa constitui sanção pecuniária de natureza personalíssima,
sendo a mesma intransferível, devendo ser suportada por aquele
que geriu a coisa pública, razão pela qual os herdeiros do de cujus,
o ex-gestor o Sr. Geraldo Gomes de Carvalho, não podem suportar
tal gravame, devendo ser declarada extinta a punibilidade.
Ademais, da análise dos autos, revela-se necessária à conversão
do presente feito em Tomada de Contas Especial, na forma do art.
115, parágrafo único, da Lei complementar nº 621/2012, dada a
ocorrência de dano ao erário, na forma indicada pela área técnica.
Por todo o exposto, acompanhando o entendimento a área técnica e
do douto Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que o Egrégio Plenário assim delibere:
a) Seja reconhecida a prescrição qüinqüenal, relativamente as
irregularidades referentes aos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7 constantes da
Instrução Técnica Conclusiva nº 6916/2013, julgando-se o processo
extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso
IV, do Código de Processo Civil;
b) Sejam CONVERTIDOS os presentes autos em Tomada de
Contas Especial, na forma do art. 57, IV, da Lei Complementar nº
621/2012, em razão de potencial ocorrência de dano ao erário face
ao aponte de irregularidade constante no item 2.1.1 (Subsídio dos
agentes políticos), da Instrução Técnica Conclusiva nº 6916/2013,
nos termos do artigo 115, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012.
c) Seja Julgado irregular os atos de gestão do Sr. Geraldo Gomes
de Carvalho, então Prefeito Municipal de Ibitirama, no exercício
de 2000, em razão do cometimento de irregularidade contida no
item 2.1.1 (Subsídio dos agentes políticos), da Instrução Técnica
Conclusiva nº 6916/2013, imputando ao seu espólio, na pessoa
de seu inventariante, Sr. José Renato Barbosa de Carvalho, o
ressarcimento no valor de R$ 2.280,39, equivalente a 2.143,02
VRTE’s, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar nº 621/2012.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades legais,
em não havendo expediente recursal, encaminhem-se os autos
ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento
da decisão quanto à imputação de ressarcimento decorrente da
irregularidade mantida nesta decisão.
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É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3765/2001,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Reconhecer a prescrição quinquenal relativa as irregularidades
referentes aos itens 1.1,1.2,1.3 e 1.7 constantes na Instrução
Técnica Conclusiva nº 6916/2013, julgando pela extinção do
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso
IV, do Código de Processo Civil ;
2. Converter o presente processo em Tomadas de Contas Especial,
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar nº 621/2012,
em razão de potencial ocorrência de dano ao erário em face da
irregularidade apontada no item 2.1.1, Subsídio dos agentes
políticos, nos termos do artigo 115, parágrafo único, também da Lei
Complementar nº 621/2012;
3. Julgar irregulares as contas, sob a responsabilidade do Sr. José
Renato Barbosa de Carvalho, inventariante do espólio de Geraldo
Gomes de Carvalho, então Prefeito Municipal de Ibitirama, referente
a subsídio dos agentes políticos, no exercício de 2000, em razão da
irregularidade contida no item 2.1.1;
4. Implantar ressarcimento no valor de R$ 2.280,39, equivalente
a 2.143,02 VRTES, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e”, da Lei Complementar nº 621/2012, VRTE, 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;
5. 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, Marco
Antonio da Silva, Relator, e o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. 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 MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
- ACÓRDÃO TC-397/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2225/2008
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO
ASSUNTO - DENÚNCIA - EXERCÍCIOS 2007 E 2008
DENUNCIANTE - JOÃO PEDRO RODRIGUES ALBIM
RESPONSÁVEL - ALCEMAR LOPES PIMENTEL
EMENTA: DENÚNCIA - 1) PROCEDÊNCIA - IRREGULAR - MULTA
- 2) INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL EM RELAÇÃO
AO ITEM 1.1 - 3) DEIXAR DE INSTAURAR TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL EM RELAÇÃO AO ITEM 4.1 - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia, formulada pelo Sr. João
Pedro Rodrigues Albim, em face do Município de São José do Calçado,
acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo Sr. Alcemar
Pimentel, então Prefeito Municipal, nos exercícios de 2007/2008.
Denota-se, às folhas 16/17, que este Relator votou pelo recebimento
da presente denúncia, bem como pelo encaminhamento à área
técnica para apuração dos fatos denunciados, sendo acompanhado
pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme Decisão TC
nº 0556/2009, de fl. 19.
Ato contínuo, os fatos foram apurados em auditoria, originando o
Relatório de Auditoria de Denúncia nº RA-D 21/2009 (fls. 25/36),
com a documentação de suporte, acostada às folhas 37/1114.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial nº 491/2010
(fls. 933/939), este Relator votou, às folhas 943/944, pela realização
de CITAÇÃO do agente responsável para que, no prazo de 45 dias
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improrrogáveis, apresentasse justificativas, em face das pretensas
irregularidades constantes da referida Instrução Técnica Inicial,
sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas,
conforme Decisão Preliminar TC nº 0255/2010, de folha 946.
O gestor foi citado, conforme Termo de Citação nº 0270/2010
(fl. 955), apresentando, a esta Corte de Contas, em sua defesa, a
documentação acostada às folhas 958/965.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
1764/2013 (fls. 969/984), opinou pela procedência da presente
denúncia, em razão das irregularidades relativas aos itens
2.1.1 e 2.1.2, julgando-se irregulares as contas do gestor, por
converter os autos em tomada de contas especial, tendo em vista a
existência de dano, relativo ao item 2.1.1, no valor de R$ 16.553,50
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta
centavos), equivalentes a 9.440,8007 VRTE’s, por rejeitar as
razões de justificativas, em razão das irregularidades nos
itens 1.1 e 1.2, sugerindo aplicação de multa pecuniária,
condenando-o ao ressarcimento do dano supramencionado.
O douto Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de
Contas, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer, exarado, às folhas
988/990, opinou nos seguintes termos, verbis:
[...]
1 – seja convertido o feito em Tomada de Contas Especial, julgando-a
IRREGULAR, tudo conforme os arts. 57, inciso IV, e 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e”, da LC n. 621/2012;
2 – seja condenado o Sr. ALCEMAR LOPES PIMENTEL, a ressarcir
o erário municipal a importância de R$ 16.553,50 (dezesseis mil,
quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), aplicandolhe multa proporcional ao dano, nos termos do art. 87, inciso V c/c
art. 134 da LC n. 621/12 e art. 386 da Resolução TC n. 261/13, em
decorrência do prejuízo descrito no item 1 da ITI;
3 – com espeque no art. 87, inciso IV c/c 135, inciso II, da LC n.
621/12 e art. 382 da Resolução TC n. 261/13, seja cominada multa
pecuniária ao responsável; e,
4 – nos termos dos arts. 38, parágrafo único, e 281 da Resolução
TC n. 261/13, sejam formados autos apartados com a finalidade de
apurar o dano apontado no item 4.1 do RA-D 21/2009, requerendo
o Parquet, desde já, seja expedido ofício à Polícia Federal solicitando
a remessas das informações necessárias à instrução do feito.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico, como já afirmado, que a área técnica
opinou pela procedência da presente denúncia, pela conversão dos
autos em tomada de contas especial, julgando irregulares as contas
do Sr. Alcemar Lopes Pimentel, condenando-o em ressarcimento
ao erário no valor de R$ 16.553,50 (dezesseis mil, quinhentos
e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), equivalentes a
9.440,8007 VRTE’s, com aplicação de multa pecuniária, sendo
acompanhada pelo Parquet de Contas, que pugnou também pela
apuração do dano em processo apartado, expedindo-se ofício à
Polícia Federal solicitando a remessas das informações necessárias
à instrução do feito.
Nesse sentindo, transcrevo o entendimento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 1764/2013 (fls.
969/984), verbis:
[...]
1 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
1.1 Aquisição de material de construção – Destinação e
utilização não evidenciadas.
Base legal: Artigo 37 da Constituição Federal (princípios da
moralidade e impessoalidade) e Artigo 32, da Constituição Estadual
(princípio do interesse público).
Agente responsável: Alcemar Lopes Pimentel – Prefeito Municipal
de São José o Calçado.
[...]
Justificativas
Preliminarmente, o Defendente afirmou que a pessoa que assinou
a denúncia, Sr. João Pedro Rodrigues Albim, não existe, tratandose de pseudônimo de algum inimigo político, o que obstaria o
prosseguimento do feito.
Quanto ao mérito, o Defendente, Sr. Alcemar Lopes Pimentel, afirmou
que todos os materiais foram aplicados no Município, aduzindo que
“não há somente o convênio com a Caixa para a construção de
casas populares, mas também há convênio com outros órgãos com
a mesma destinação”.
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Alega, ainda, que a afirmação de que os materiais empregados na
restauração e construção de meio-fio não puderam ser localizados,
pois o engenheiro da prefeitura e demais funcionários da Secretaria
de Obras não conseguiram identificar os locais de recuperação destes
meios-fios, “não pode indicar desvio de utilização de materiais
de construção, eis que não se declina os nomes do engenheiro e
dos tais funcionários, tampouco declina os locais procurados e/ou
verificados”.
Adverte que, atualmente, “não tem acesso aos referidos processos,
pois os agentes políticos detentores do poder são seus adversários”.
Termina pugnando sua inocência, porém, adverte que “se tiver
que ser penalizado, que seja procedida uma profícua investigação
in loco, juntamente com o ex-Secretário de Obras e o atual”, que,
segundo a defesa, “é o engenheiro da Prefeitura e informa que a ele
nada foi perguntado sobre tais e possíveis irregularidades”.
Análise
Antes de analisar o mérito da irregularidade, cabe ressaltar que
a alegação trazida pelo Defendente de que o feito se baseia em
denúncia anônima não pode prosperar, uma vez que a falta do
cumprimento dos requisitos formais foi sanada pelo d. Relator,
acompanhado do Plenário, conforme despacho de fl. 11 e decisão
TC nº 0556/2009, de fls. 19.
O cerne da presente questão consiste na comprovação do bom
e regular uso do dinheiro público para aquisição de materiais de
construção, que deveriam reverter em favor da população do
Município de São José do Calçado. No entanto, por cuidarem de duas
situações diferentes, serão analisadas em tópicos distintos.
- Dos materiais para construção de casas populares
De acordo com a equipe de auditoria, não houve comprovação de
que os materiais adquiridos com recursos não provenientes das
contas de repasse da CEF foram efetivamente utilizados na aquisição
de insumos para construção de casas populares.
Isso porque, de acordo com os convênios vigentes na ocasião das
compras, tais materiais deveriam ser adquiridos com os recursos
federais repassados ao Município (não com oriundos de outras
fontes). De modo que a aquisição com recursos que não esses se
mostra irregular, indicando sua não utilização para aquela finalidade.
Foi oportunizado, então, ao Sr. Prefeito a comprovação do uso
dos materiais nas obras para construção das referidas habitações.
Entretanto, a defesa não logrou êxito em afastar a pecha.
Fora alegado pelo Defendente que, à época, havia convênios com
outros órgãos com a mesma destinação, dando a entender que as
compras citadas pela equipe técnica destinaram-se a atendê-los.
Todavia, ele não indica quais seriam esses outros convênios: não
aponta seus números, a época em que teriam sido firmados, nem
mesmo quem seriam esses outros órgãos. Muito menos traz algum
documento que sugira sua existência.
O Defendente aduz que “não há provas nos autos de irregularidades
e/ou desvios de materiais de construção”, o que, segundo entende,
é motivo para improcedência da denúncia.
Ocorre que o ônus da prova da boa aplicação dos recursos públicos é
do gestor, não desta Corte de Contas. Não há presunção da correta
aplicação dos bens públicos que milite a favor do ordenador de
despesas.
E nem se cogite o acolhimento da alegação de que o Defendente não
tem mais acesso aos documentos, uma vez que também não provou
sequer que os requereu nem de que os teve negados.
Nesse contexto, oportuno colacionar o entendimento do o Tribunal
de Contas da União, exarado no acórdão nº 50/2003, referente ao
convênio realizado entre a Prefeitura Municipal de Tefé e o Governo
Federal, aplicável ao caso ora sob análise:
“inquestionavelmente o gestor de recursos públicos federais
repassado mediante convênio, como no caso aqui analisado, tem
obrigações de cuidar de apresentar, a tempo e a hora, e em
boa ordem, toda a documentação comprobatória da boa
aplicação do dinheiro que lhe foi conferido.
[...] Essas circunstâncias mostram que, ciente da obrigação de
que deverá prestar contas dos recursos que lhe são confiados, o
administrador precavido deve cuidar não só de organizar
e apresentar logo toda a documentação comprobatória da
aplicação legal e regular daquelas quantias, como também
deve munir-se de prova da entrega da prestação de contas,
ou de duplicatas dos comprovantes, guardando-as pelo
menos pelo prazo prescricional, para evitar o dissabor de
surpresas desagradáveis.” (Acórdão 50/2003) (g.n.)
Com efeito, não há como atestar a regular aplicação dos materiais
adquiridos com verbas não destinadas para a construção de casas
populares, sem a apresentação dos documentos necessários ao
controle externo, sob pena de que seja atribuído ao administrador
público o ressarcimento integral dos valores pagos sem a
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comprovação das despesas.
Também compartilha este entendimento o Tribunal de Contas da
União:
“Em diversas assentadas, tem o TCU entendido que, não havendo
a possibilidade de comprovar a execução regular de um convênio,
dadas as inconsistências na prestação de contas e irregularidades
na execução financeira, atribui-se o débito total ao responsável.
A posição da Corte de Contas é absolutamente coerente com sua
missão de julgar aqueles que estão sujeitos ao dever constitucional
de prestar contas, pois, do contrário, em não sendo possível apurar
a execução do objeto, o TCU presumisse que tivesse sido executado
regularmente, não haveria necessidade de controle para aferir a
regularidade das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir dele”
Processo 425.130/1998-3)
Tal posicionamento vai ao encontro do conteúdo disposto no artigo
93, do Decreto-lei nº 200/67 que, apesar de se limitar ao âmbito
federal, merece citação:
“Quem quer que utilize dinheiros públicos terá que justificar seu
bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e
normas emanadas das autoridades administrativas competentes”.
No mesmo sentido, a Decisão 16/2001, do TCU, que além de
rejeitar as contas da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, GO,
ainda determinou o ressarcimento da quantia correspondente a
R$103.440,00, conforme transcrito no Relatório do Ministro Relator,
Dr. Guilherme Palmeira, transcrito abaixo:
“ônus da prova do bom gerenciamento de gestão de recursos do
erário público pertence ao administrador, conforme determinam
o Decreto-lei 200/67 e reiteradas decisões desta Corte de Contas.”
(g.n.)
Depreende-se da leitura do voto do Ministro Revisor, Dr. Lincoln M.
da Rocha:
“É despiciendo lembrar que o dever de comprovar o emprego
adequado do dinheiro público é do Administrador, não podendo o
ônus da prova da existência do objeto ser transferido a esta Casa.
Restará ao gestor público, oportunidade recursal para apresentar
a competente prestação de contas que, sendo suficiente para
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos transferidos,
poderá reverter o juízo de mérito ora formulado.”
No mesmo sentido, o renomado autor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
faz as seguintes ponderações sobre a responsabilidade do ordenador
de despesas:
Se o processo foi instaurado por dano ao erário decorrente de ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, deverá o agente comprovar que:
a) inexistiu o dano;
b) o ato era legal, revestindo-se de legitimidade ou economicidade;
ou
c) houve um motivo jurídico ponderável para a violação da lei ou da
economicidade.
Assim, sem a efetiva comprovação da correta utilização dos
materiais, não se pode presumir pela ausência de prejuízo ou que os
recursos foram utilizados devidamente, razão pela qual, permanece
latente a possibilidade de prejuízo ao erário público.
Tal postura deve também ser adotada a fim de que não se abra
precedente aos outros gestores públicos que, cientes da atribuição
imposta a esta Corte de Contas, estejam tacitamente autorizados
a não comprovar o uso dos recursos públicos, transferindo o ônus
probandi ao próprio órgão fiscalizador.
Assim, pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade,
sugerindo-se o ressarcimento do dano correspondente (R$
14.875,50, equivalente a 8.483,80 VRTE).
- Da utilização de varas de ferro em meios-fios
Apontou a equipe técnica que a motivação para a compra desses
materiais consta no ofício STO n° 0195/2007 (fl. 418), no seguinte
sentido:
“[...] venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência a
autorização para aquisição dos materiais abaixo discriminados, para
serem utilizados na recuperação de meios-fios de calçamento em
paralelepípedo, da sede e dos distritos deste município, conforme
levantamento elaborado por esta secretaria.”
Aduz a equipe que procurou ter acesso a esse citado levantamento,
mas que não foi encontrado. Apesar de isso ter sido expressamente
mencionado na ITI e no RA-D, o Defendente também não se ocupou
de juntar tal documento aos autos.
Por se tratar de material extraordinário para esse tipo de
construção, que acarreta gastos superiores aos usuais, a motivação
expressa torna-se requisito imprescindível, a fim de demonstrar a
economicidade da opção por essa forma.
A motivação, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso
de Direito Administrativo, 26 ed: Malheiros. São Paulo, 2009, pp.
394-395 e 397), é a
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“exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados
(a) a regra de Direito habilitante, (b) os fatos em o agente se estribou
para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação
da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato
praticado. Não basta, pois, em uma imensa variedade de hipóteses,
apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou como base
para editar o ato. Na motivação transparece aquilo que o agente
apresenta como “causa” do ato administrativo [...]
“Entretanto, se se tratar de ato praticado no exercício de
competência
discricionária,
salvo
alguma
hipótese
excepcional, há de se entender que o ato não motivado está
irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado
por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o
risco de invalidação desse, inventar algum motivo, “fabricar” razões
lógicas para justifica-lo e alegar que as tomou em consideração
quando da prática do ato.” (Destacou-se.)
Hely Lopes Meireles, em Direito Administrativo Brasileiro (36 ed:
Malheiros. São Paulo, 2010, p.p. 157-158), complementa, ensinando
que:
“Hoje, em face da ampliação do princípio do acesso ao Judiciário
(CF, art. 5°, XXXV), conjugado com o da moralidade administrativa
(CF, art. 37, caput), a motivação é, em regra, obrigatória. Só não
será quando a lei a dispensar ou se a natureza do ato for com ela
incompatível. Portanto, na atuação vinculada ou discricionária, o
agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de
justificar a existência do motivo, sem o quê o ato será inválido, ou,
pelo menos, invalidável, por ausência da motivação.”
Portanto, a ausência de motivação para aquisição dos sobreditos
materiais para aquele fim já torna, por si só, irregular a compra.
Embora nada mais seja necessário para a configuração da
irregularidade, no caso, há ainda outro problema, qual seja, persiste
a dúvida sobre a real utilização das varas de ferro no fim descrito.
Para dirimir essa questão, a equipe técnica procurou identificar junto
a funcionários da Secretaria de Obras os locais de recuperação dos
meios-fios, mas não o conseguiram. Nesse tocante, o Defendente
alega que não foram declinados os nomes “dos tais funcionários”,
tampouco dos locais em que procuradas varas de ferro.
Novamente, procurou o Defendente inverter o ônus da prova. Como
dito anteriormente, compete ao gestor a comprovação do bom
uso dos recursos e bens públicos, não ao Tribunal de Contas, de
maneira que não pode prosperar a defesa, no ponto, prevalecendo
o indicativo de não ter havido a destinação apropriada a esses bens.
Por fim, a defesa afirma ser condição para sua condenação a
realização de “profícua investigação in loco”. Olvida-se, no entanto,
que a averiguação dos fatos, no local em que sucederam, já ocorreu,
quando da realização da auditoria. Ademais, seria contraproducente
enviar, novamente, equipe de auditoria ao Município para buscar tais
varas de ferro sem nem a indicação de onde estariam os meios-fios
em que foram utilizados os insumos.
Destarte, opina-se pela manutenção da irregularidade,
sugerindo-se o ressarcimento do dano, correspondente
aos gastos com as varas de ferro, no valor de R$ 1.678,00,
equivalentes a 956,99 VRTE. Ressalte que o montante a ser
ressarcido é de R$ 16.553,50, equivalentes a 9.440,8007
VRTE’s, englobando os materiais de construção adquiridos
com recursos não provenientes de contas da CEF e as vara
de ferro.
1.2 Utilização indevida de veículos e máquinas do poder
público em atividades de interesse particular.
Base legal: Artigo 37 da Constituição Federal (princípios da
moralidade e impessoalidade) e Artigo 32, da Constituição Estadual
(princípio do interesse público).
Responsável: Alcemar Lopes Pimentel – Prefeito Municipal de São
José o Calçado.
[...]
Justificativas
O Defendente, Sr. Alcemar Lopes Pimentel, aduziu que os fatos
narrados no presente item constituem objeto de ação judicial,
de modo que o correto seria aguardar a apuração judicial para a
confirmação ou afastamento da irregularidade.
Embora confesse que veículos e funcionários da Prefeitura tenham
retirado uma piscina de fibra da propriedade em questão, insiste que
isso se deu “sem sua autorização e sem seu conhecimento”.
Em seguida, atribui a responsabilidade pela utilização da mão-deobra e dos bens municipais ao seu filho, “seu inimigo político e
pessoal”, afirmando que:
Ironicamente, Excelências, foi seu próprio filho que solicitou
uma máquina para retirar a piscina, contudo, o maquinário foi
solicitado pelo seu ex-empregado [...]
Conclui ratificando seu desconhecimento dos fatos e pugnando por
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justiça.
Análise
Em primeiro lugar, antes de perscrutar o mérito da irregularidade
em exame, cabe ressaltar a independência existente entre as
instâncias civil, administrativa e penal, bem como a dos órgãos
constitucionalmente incumbidos de missões diversas, como o são o
Ministério Público e o Tribunal de Contas.
Consabidamente, o Princípio da Independência das Instâncias
é consagrado na doutrina e na jurisprudência, como se infere de
diversas decisões do TCU, em especial TC nº 007.483/93-7, Ata
nº 40/94, Decisão nº 278/94-2ª Câmara e TC nº 649.010/92, Ata
nº 001/96, Decisão nº 006/96-1ª Câmara, Acórdão 47/2005 - 1ª
Câmara, Acórdão 22/1998 Plenário e Decisões nº 278/1994 - 2ª
Câmara e nº 431/2000 - 2ª Câmara. A título de ilustração, segue
trecho do voto vencedor do Ministro Relator Benjamin Zymler, no
Acordão TCU 2017/07 – 2ª Câmara:
7. Apenas conferirei destaque à alegação dos responsáveis no
sentido de que a tramitação de uma ação judicial, proposta pela
Prefeitura de (omissis), versando sobre a contratação da empresa
(omissis), teria o condão de ensejar o sobrestamento desta TCE
ou, até mesmo, seu arquivamento. Esse argumento não merece
acolhida. Afinal, em consonância com o Princípio da Independência
das Instâncias, uniformemente aceito nesta Corte (...), a apuração
de possíveis ilícitos administrativos no âmbito do TCU, via de regra,
independe da existência de eventuais ações judiciais cíveis ou
criminais que versem sobre o mesmo assunto. (Grifamos)
8. Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“com a só exceção do reconhecimento judicial da inexistência de
autoria ou da inocorrência material do próprio fato, ou, ainda,
da configuração das causas de justificação penal, as decisões do
Poder Judiciário não condicionam o pronunciamento censório da
Administração Pública.” (MS nº º 21.029-0/DF).
Além disso, eventual absolvição judicial não vincula este Tribunal.
Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 621/2012, “o
Tribunal de Contas possui jurisdição própria e privativa em todo
o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua
competência”.
Resolvida essa questão, passemos à análise do mérito da
irregularidade.
Dos elementos trazidos nas justificativas de fls. 961/965 e também
na defesa prévia (fls. 812/851) e na contestação (fls. 870/908),
resta incontroverso o uso de veículos e servidores públicos para a
retirada de benfeitorias da propriedade particular, em atendimento
a interesse privado do então Prefeito.
A controvérsia que persiste é acerca da reponsabilidade do Prefeito
pelo uso indevido.
Na defesa prévia e na contestação oferecidas na ação judicial, o
Defendente alegou que “seus empregados, mesmo contrariando
suas ordens, solicitaram junto a Secretaria de Obras do Município a
utilização das máquinas”.
No mesmo sentido, as justificativas apresentadas neste processo,
em que o Defendente ratifica que “o maquinário foi solicitado pelo
seu ex-empregado Sebastião Marques da Costa (conhecido como
Tata) ao então responsável pela liberação de maquinário”.
Ora, se eram empregados seus, realizando serviço em seu interesse e
agindo em seu nome, a responsabilidade é sua, conforme determina
o art. 932, III, CC, que trata de hipóteses de responsabilidade civil
objetiva, vejamos:
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais
e prepostos, no exercício dos trabalhos que lhes competir, ou em
razão dele;
Também não o exime de responsabilidade a alegação de que
desconhecia os fatos. Isso porque o elemento subjetivo (dolo
ou culpa) não constitui um dos requisitos da responsabilidade
objetiva, e, mesmo que constituísse, incidiria o Defendente em
culpa in elegendo – por ter escolhido mal empregados, que não os
comunicavam seus atos – e in vigilando – por desconhecer as ações
que seus funcionários tomavam em seu nome.
Muito menos se ventile a possibilidade de afastamento da
irregularidade ao fundamento – apresentado na ação judicial,
mas não neste feito – de que “a utilização de máquinas por
produtores rurais é legalmente prevista e inclusive é incentivado
pela administração municipal”. Isso porque, segundo suas
defesas judiciais, o empréstimo dos bens que o Município fazia
aos agricultores tinha o fim de incrementar a produção rural ou
melhorar as condições de vida no campo. Evidentemente, a remoção
de benfeitorias na propriedade do ex-Prefeito não se enquadra em
nenhuma das hipóteses.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, evidenciada
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está à ilegalidade e a responsabilidade do então Prefeito, Sr.
Alcemar Lopes Pimentel, pelo que se opina pela manutenção da
irregularidade.
2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1. Levando em conta as análises procedidas e as motivações
adotadas, conclui-se com amparo no artigo 95, inciso II, da
LC 621/2012, pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA apresentada
diante da constatação da seguinte irregularidade:
2.1.1 Aquisição de material de construção – Destinação e
utilização não evidenciadas, conforme narrado no item 1.1
desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: Artigo 37 da Constituição Federal (princípios da
moralidade e impessoalidade) e Artigo 32, da Constituição Estadual
(princípio do interesse público).
Responsável: Alcemar Lopes Pimentel – Prefeito Municipal de São
José o Calçado.
Ressarcimento: sendo passível de ressarcimento ao erário o
valor de R$ 16.553,50, equivalente a 9.440,8007 VRTE’s.
2.1.2. Utilização indevida de veículos e máquinas do poder
público em atividades de interesse particular, conforme
narrado no item 1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: Artigo 37 da Constituição Federal (princípios da
moralidade e impessoalidade) e Artigo 32, da Constituição Estadual
(princípio do interesse público).
Responsável: Alcemar Lopes Pimentel – Prefeito Municipal de São
José o Calçado
2.2. Tendo em vista a existência de DANO, presentificado no
item 2.1.1, no valor de R$ 16.553,50 (dezesseis mil quinhentos
e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), equivalente a
9.440,8007 VRTE, sugere-se, preliminarmente, a conversão
dos autos em tomada de contas especial na forma do artigo
57, inciso IV, da Lei Complementar nº 621/2012, ressaltando
que o responsável já foi devidamente citado quanto à
possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da
Resolução TCE182/2002 e Termo de Citação n° 486/2009,
fl. 294;
2.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC nº 182/02, conclui-se opinando por:
2.3.1. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Alcemar
Lopes Pimentel, em razão das irregularidades dispostas no
item 1.1 e 1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo
a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo
62 da LC nº 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93;
2.3.2. Julgar irregulares as contas do senhor Alcemar Lopes
Pimentel – Prefeito Municipal de São José do Calçado no
exercício de 2007, pela prática de atos ilegais presentificados
no item 2.1.1 e 2.1.2 e pelo cometimento de infração
que causou dano injustificado ao erário condenando ao
ressarcimento no valor de R$ 16.553,50, equivalentes a
9.440,8007 VRTE’s, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012;
grifei e negritei
Lado outro, o douto Representante do Parquet de Contas, nos
termos do Parecer, exarado, às folhas 988/990, opinou nos seguintes
termos, verbis
[...]
Quanto ao mérito dos apontamentos de irregularidades, evitando-se
repetições desnecessárias, nesta manifestação, limitar-se-á a tecer
argumentos adicionais à percuciente instrução técnica conclusiva
acerca dos indicativos atinentes ao desvio de verbas destinadas à
construção de casas populares (item 4.1 do RA-D 21/2009).
Restou apontado na MTP 41/20108 a seguinte conclusão:
Diante da constatação de que o que fora detectado pela equipe
de auditores não pôde ser traduzido em um quantitativo a ser
possivelmente ressarcido ao erário, forçoso concluir que a melhor
atitude a se tomar, salvo melhor juízo, é sobrestar a matéria em
destaque até que toda documentação que se encontra em poder da
Polícia Federal, relacionada aos fatos narrados, seja disponibilizada.
Todavia, encerrada a instrução processual, observa-se que nenhuma
medida foi adotada em relação ao indicativo de irregularidade a fim
de quantificar o dano ao erário.
Dessa forma, havendo indícios de desvio de verbas públicas, que
por si só configura irregularidade grave, imperativa é a formação de
autos apartados, nos termos do art. 38, parágrafo único, 281 e 282
da Resolução TC n. 261/13, sem prejuízo à continuidade deste feito,
devendo, pois, naqueles autos serem providenciados os devidos
oficiamentos para a apuração do dano causado naquela hipótese
específica.
Ademais, importante salientar que, conforme art. 71, § 5º, da LC n.
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621/2012, “a prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação
fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência
de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas”.
Por fim, há de salientar que, comprovada a existência de dano
injustificado ao erário, deve-se converter o feito em tomadas de
contas especial, julgando-a, inexoravelmente, irregular, na forma
da lei.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja convertido o feito em Tomada de Contas Especial,
julgando-a IRREGULAR, tudo conforme os arts. 57, inciso IV,
e 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da LC n. 621/2012;
2 – seja condenado o Sr. ALCEMAR LOPES PIMENTEL, a
ressarcir o erário municipal a importância de R$ 16.553,50
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta
centavos), aplicando-lhe multa proporcional ao dano, nos
termos do art. 87, inciso V c/c art. 134 da LC n. 621/12 e art.
386 da Resolução TC n. 261/13, em decorrência do prejuízo
descrito no item 1 da ITI;
3 – com espeque no art. 87, inciso IV c/c 135, inciso II, da
LC n. 621/12 e art. 382 da Resolução TC n. 261/13, seja
cominada multa pecuniária ao responsável; e,
4 – nos termos dos arts. 38, parágrafo único, e 281 da
Resolução TC n. 261/13, sejam formados autos apartados
com a finalidade de apurar o dano apontado no item 4.1
do RA-D 21/2009, requerendo o Parquet, desde já, seja
expedido ofício à Polícia Federal solicitando a remessas das
informações necessárias à instrução do feito.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica enfrentou ponto
a ponto as irregularidades, relativamente aos itens: 1.1 e 1.2
constantes da Instrução Técnica Conclusiva nº 1764/2013, tendo
opinado pela manutenção das irregularidades ali indicadas, sendo
que o douto Representante do Parquet de Contas acompanhou a
área técnica em suas razões, acrescendo opinamento no sentido de
que fosse expedido ofício à Polícia Federal, solicitando a remessa das
informações necessárias à instrução do feito.
Desse modo, entendo que a irregularidade constante no item
1.1 (Aquisição de material de construção – Destinação e
utilização não evidenciadas), da sobredita Instrução Técnica
Conclusiva deve ser apurada, através de instauração de tomada de
contas, em face de ocorrência de dano ao erário, no que se refere
ao quantum, vez que a autoria já estaria determinada relativamente
ao Sr. Alcemar Pimentel.
Afinal, quanto à questão de compra de material de construção
não restou definitivamente demonstrada o quantum do prejuízo
ocorrido, embora pareça patente o prejuízo, motivo pelo qual se faz
necessária à instauração de tomada de contas especial para efeito
de quantificação do dano ocorrido seja no que se refere à utilização
de varas de ferro em meios-fios, seja em decorrência da construção
de casas populares.
Entretanto, no que se refere à irregularidade constante no item 1.2
(Utilização indevida de veículos e máquinas do poder público
em atividades de interesse particular), acompanho in totum o
posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva nº 1764/2013 e do douto representante do Parquet de
Contas, conforme Parecer, exarado, às folhas 988/990, em razão do
uso de veículos e servidores públicos para a retirada de benfeitorias
de propriedade particular, em atendimento a interesse privado do
então Prefeito.
De fato, entendo que há elementos que justificam a responsabilização
do agente, Sr. Alcemar Pimentel, em razão da utilização indevida de
veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de São José do Calçado
para finalidades particulares, caracterizando o uso indevido do bem
público.
Assim, da análise dos autos, em cotejo com a instrução procedida,
deixo de acolher a sugestão da área técnica e do douto representante
do Parquet de Contas, quanto à conversão dos autos em tomada de
contas especial, posto que determinada a instauração de tomada de
contas especial ao atual gestor da municipalidade para quantificação
do prejuízo.
Deixo, também, de acolher a solicitação de expedição de ofício
à Polícia Federal, neste momento, solicitando a remessas das
informações necessárias à instrução do feito, posto que é medida
que insere dentro do contexto da tomada de contas especial
que foi objeto de determinação relativamente ao atual gestor da
municipalidade.
Em sendo assim, acompanhando parcialmente a era técnica e o
doutor representante do Parquet de Contas, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva nº 1764/2013, bem como do Parecer, exarado,
às folhas 988/990, quanto à procedência da presente denúncia, tão
somente quanto à irregularidade constantes do itens 1.2 da referida
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Instrução Técnica Conclusiva.
Por todo o exposto, acompanhando, parcialmente, o entendimento
da área técnica e parcialmente do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO no sentido de que a 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal
de Contas assim delibere:
1) Pela PROCEDÊNCIA DA PRESENTE DENÚNCIA, considerando
IRREGULAR os atos de gestão do Sr. Alcemar Pimentel, então
Prefeito Municipal de São José do Calçado, nos exercícios de
2007/2008, em razão da manutenção da irregularidade constante
do item 1.2 (Utilização indevida de veículos e máquinas
do poder público em atividades de interesse particular),
aplicando-lhe multa pecuniária, no valor de 1.000 VRTE’s;
2) Seja DETERMINADO à Prefeitura Municipal de São José do
Calçado, através de seu atual gestor, o Sr. José Carlos de Almeida,
Prefeito Municipal, a Instauração de Tomada de Contas Especial,
quanto ao item 1.1 (Aquisição de material de construção –
Destinação e utilização não evidenciadas), em razão de indício
de irregularidade com potencial ocorrência de dano ao erário, no
prazo de 90 (noventa) dias, com comunicação em 15 dias, nos
termos da Instrução Normativa n° 08/2008, a fim de apurar o
quantum de possível ressarcimento ao erário, para efeito de decisão
quanto à responsabilidade do gestor;
3) Deixe de converter os autos em tomada de contas especial, bem
como de expedir ofício à Polícia Federal solicitando a remessa das
informações e cópias de documentos necessários à instrução do
feito, relativamente ao “desvio de verbas destinadas à construção de
casas populares”, indicados no Item 4.1, do Relatório de Auditoria de
Denúncia nº RA-D 21/2009, em razão da determinação de instauração
de tomada de contas especial ao atual gestor da municipalidade,
medidas estas que inserem no contexto da determinação formulada.
4) Dê-se ciência aos interessados quanto ao teor desta decisão,
observadas as formalidades legais.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2225/2008,
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, por maioria, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Considerar procedente a presente denúncia, considerando
irregulares os atos de gestão do Sr. Alcemar Lopes Pimentel, então
Prefeito Municipal de São José do Calçado, nos exercícios de 2007 e
2008, em razão da manutenção da irregularidade constante do item
1.2 (Utilização indevida de veículos e máquinas do poder público em
atividades de interesse particular), aplicando-lhe multa pecuniária,
no valor de 1.000 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;
2. Determinar à Prefeitura Municipal de São José do Calçado,
através de seu atual gestor, o Sr. José Carlos de Almeida, Prefeito
Municipal, a Instauração de Tomada de Contas Especial, quanto
ao item 1.1 (Aquisição de material de construção – Destinação e
utilização não evidenciadas), em razão de indício de irregularidade
com potencial ocorrência de dano ao erário, no prazo de 90
(noventa) dias, com comunicação em 15 (quinze) dias, nos termos
da Instrução Normativa n° 08/2008, a fim de apurar o quantum de
possível ressarcimento ao erário, para efeito de decisão quanto à
responsabilidade do gestor;
3. Deixar de converter os autos em tomada de contas
especial, bem como de expedir ofício à Polícia Federal solicitando
a remessa das informações e cópias de documentos necessários à
instrução do feito, relativamente ao “desvio de verbas destinadas
à construção de casas populares”, indicados no Item 4.1, do
Relatório de Auditoria de Denúncia nº RA-D 21/2009, em razão da
determinação de instauração de tomada de contas especial ao atual
gestor da municipalidade, medidas estas que inserem no contexto
da determinação formulada;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencido parcialmente o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo que acompanhou a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas quanto à imputação do ressarcimento.
Composição Plenária
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Marco
Antonio da Silva, Relator, e a Conselheira convocada 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.
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Sala das Sessões, 11 de junho de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
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
- ACÓRDÃO TC-396/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1872/2011
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEIS - MARILENES BELISÁRIO E ARTHUR CARDOSO
FILHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
- 1) CONTAS IRREGULARES - MULTA - 2) DETERMINAÇÕES 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Brejetuba, referente ao exercício de 2010, de
responsabilidade da Sra. Marilenes Belisário, Secretária Municipal de
Saúde e Gestora do Fundo.
Foram as Contas apresentadas, tempestivamente, a este Tribunal,
em 31/03/2011, e analisadas pela 5ª Secretaria de Controle
Externo, que emitiu o Relatório Técnico Contábil - RTC nº 205/2011
e a Instrução Técnica Inicial - ITI nº 808/2011 (fls. 247/300),
sugerindo a CITAÇÃO e a NOTIFICAÇÃO da responsável, em face
dos indicativos de irregularidade constantes dos itens 4.1, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4 e 5.5, e ausência de documentos listados nos itens 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5.
Regularmente citada e notificada, conforme voto, Decisão Preliminar
TC nº 584/2011, Termos de Notificação nº 1040/2011 e de Citação
nº 1034/2011 e documentos e informações sequentes (fls.
305/310 e 392/393), bem como o Edital de Citação nº 005/2012
e documentação sequente (fls. 399/404), a responsável trouxe aos
autos, tempestivamente, às fls. 313/391 e 407/483, documentação,
analisada pela 4ª Secretaria de Controle Externo, que emitiu a
Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 194/2012, acostada às fls.
488/510, onde opinou pela IRREGULARIDADE das Contas, em face
da mantença dos seguintes itens:
1.2.1- Contas de natureza orçamentária e patrimonial movimentadas
entre as receitas e despesas extraorçamentárias no Balanço
Financeiro.
1.2.2- Utilização de contas com denominação imprecisa na
Demonstração das Variações Patrimoniais impede a identificação
das alterações ocorridas no patrimônio - Arts. 85, 89 e 104, da Lei
4.320/64, art. 127, inc. XII, da Resol. TC. nº 182/02 e art. 45, § 2º,
da Constituição Estadual.
1.2.3- Ausência de registro contábil das aquisições de bens móveis arts. 85, 89, 94, 95, 100, 104 e 105, da Lei nº 4.320/64.
1.2.4- Demonstrativos divergem quanto ao registro das aquisições
de bens imóveis - arts. 85, 89, 94, 95, 100, 104 e 105, da Lei nº
4.320/64.
1.2.5- Demonstrativos divergem quanto ao registro das
movimentações de bens em almoxarifado - arts. 85, 100, 104 e
105, da Lei nº 4.320/64.
1.2.6- Demonstrativos divergem quanto ao total de inscrições em
Restos a Pagar - arts. 36, 85, 87, 89 e 92, da Lei nº 4.320/64.
Sugeriu, ainda, a área técnica, com base na Resolução CFC nº
803/1996, art. 1º, incisos XVI e XXXVI da Lei Complementar
nº 621/2012, a assinalação de prazo à Agente Responsável,
para apuração das responsabilidades funcional e profissional
do contabilista e remessa do resultado a este Tribunal, face às
irregularidades de cunho contábil.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e análises
Conclusivas - NEC, nos termos regimentais, a Unidade emitiu a
Manifestação Técnica Preliminar - MTP nº 182/2012 (fls. 512/513),
opinando pela realização de CITAÇÃO do contabilista, em face dos
itens 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 do Relatório Técnico Contábil - RTC
nº 205/2011 e da Instrução Técnica Inicial nº 808/2011.
Procedida à citação do contabilista, conforme Decisão Monocrática
Preliminar nº 118/2012, Termo de Citação nº 1322/2012 e
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documentação sequente (fls. 515/517), o qual trouxe aos autos os
esclarecimentos e demonstrações contábeis corrigidas (fls. 524/551)
para substituição das que constavam dos autos, documentação esta,
examinada pela Chefia da 4ª Secretaria de Controle Externo, que
emitiu a Manifestação Técnica de Chefia nº 10/2013 (fls. 555/559)
reiterando os termos da Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº
194/2012 (fls. 488/510), observando que a documentação juntada
não acrescentou em nada a análise já efetuada.
Sendo os autos novamente encaminhados ao Núcleo de Estudos
e Análises Conclusivas - NEC, este emitiu a Instrução Técnica
Conclusiva - ITC nº 2320/2013, concluindo pela IRREGULARIDADE
das Contas e dos atos praticados pelo contador e sugerindo a
aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis.
O douto Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer PPJC
nº 1745/2013, exarado, às folhas 586/588, em consonância com a
área técnica, manifestou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas em 28/01/2014, para emissão de Relatório e Voto para efeito
de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos
termos do art. 29 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos verifico que a área técnica e o douto Parquet
de Contas opinaram pela irregularidade das Contas e dos atos
praticados pelo contabilista, com apenamento dos responsáveis com
multa pecuniária, tendo o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC se manifestado, conforme Instrução Técnica
Conclusiva nº 2320/2013 (fls. 561/580), verbis:
[...]
3 - Conclusão
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas, da senhora Marilenes Belisário, no exercício
2010, chega-se às seguintes conclusões:
3.1.1 - Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu
a Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 194/2012 pela
permanência das seguintes irregularidades:
3.1.1.1. Contas de natureza orçamentária e patrimonial
movimentadas
entre
as
despesas
e
receitas
extraorçamentárias no Balanço Financeiro.
Base Normativa: artigos 85, 86 e 103 da Lei Federal nº 4.320/1964
(item 1.2.1 da ICC nº 194/2012).
3.1.1.2. Utilização de contas com denominação imprecisa
na Demonstração das Variações Patrimoniais impede a
identificação das alterações ocorridas no patrimônio.
Base Normativa: artigos 85, 89 e 104 da Lei Federal nº 4.320/1964;
artigo 45, parágrafo 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
artigo 127, Inciso XII, da Resolução TCEES nº 182/2002. (item 1.2.2
da ICC nº 194/2012).
3.1.1.3. Ausência de registro contábil das aquisições de bens
móveis.
Base Normativa: artigos 85, 89, 94, 95, 100, 104 e 105 da Lei
Federal nº 4.320/1964. (item 1.2.3 da ICC nº 194/2012).
3.1.1.4. Demonstrativos divergem quanto ao registro das
aquisições de bens imóveis.
Base Normativa: artigos 85, 89, 94, 95, 100, 104 e 105 da Lei
Federal nº 4.320/1964. (item 1.2.4 da ICC nº 194/2012).
3.1.1.5. Demonstrativos divergem quanto ao registro das
movimentações de bens em almoxarifado.
Base Normativa: artigos 85, 100, 104 e 105 da nº Lei 4.320/64.
(item 1.2.5 da ICC nº 194/2012).
3.1.1.6. Demonstrativos divergem quanto ao total de
inscrições de restos a pagar.
Base Normativa: artigos 36, 85, 87, 89 e 92 da Lei Federal nº
4.320/1964. (item 1.2.6 da ICC nº 194/2012).
3.12. – Ressalta-se que o PAA 2011 não contemplou o Fundo
Municipal de Saúde de Brejetuba no rol de entes e órgãos a
serem objeto de auditoria ordinária no exercício de 2010.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 79, inciso
III, da Res. TC nº 182/02, conclui-se opinando pela:
3.2.1. Irregularidade das contas da senhora Marilenes
Belisário, no exercício de 2010, tendo em vista a prática
de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, bem como o
cometimento de grave infração à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial, presentificadas nos itens desta Instrução
Contábil Conclusiva ICC nº 194/2012, na forma das alíneas
“c” e “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar nº
621/2012.
3.2.2. Irregularidade dos atos praticados pelo senhor Arthur
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Cardoso Filho, contador responsável pela elaboração das
demonstrações contábeis no exercício 2010, tendo em vista
a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, bem
como o cometimento de grave infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial, presentificadas nos itens desta
Instrução Contábil Conclusiva ICC, na forma das alíneas
“c” e “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar nº
621/2012.
3.3. Por derradeiro sugere-se a aplicação de sanção pecuniária
aos responsáveis, a ser dosada em conformidade com o
disposto no art. 96 da Lei Complementar nº 32/93. – grifei e
negritei
O douto Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer
PPJC nº 1745/2013 (fls. 586/588) lavrado pelo Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica,
assim se manifestou:
II - ANÁLISE FÁTICO-JURÍDICA
In casu, como bem demonstrado pela 4ª SCE e pelo NEC, a
gestora não apresentou provas suficientes para o afastamento das
irregularidades que maculam as contas apresentadas, as quais
consubstanciam ato ilegal, praticado com grave infração à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial, conforme art. 84, III, “c” e “d”, da LC
n. 621/12.
Noutra ponto, graves são os atos praticados pelo contabilista
responsável, Arthur Cardoso Filho, onde violou disposições contábeis
aplicados aos casos ora examinados.
Dessa forma, as justificativas e documentos acostados pelos
responsáveis não se afiguram aptos a afastar as irregularidades
destacadas pelo corpo técnico na prestação de contas do órgão
jurisdicionado.
Cumpre sublinhar o item 3.12 da ITC 2320/2013, onde ressalta
a área técnica “que o PAA 2011 não contemplou o Fundo Municipal
de Saúde de Brejetuba no rol de entes e órgãos a serem objeto de
auditoria ordinária no exercício de 2010”.
III - CONCLUSÃO:
Diante do exposto, o Ministério Público de Contas anui em
todos os seus termos a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
2320/2013, fls. 561/580.
Pugna, ainda, seja remetida cópia integral dos autos ao
Conselho Regional de Contabilidade para apurar a conduta
do contabilista Arthur Cardoso Filho. – grifei e negritei
Assim, em razão da confirmação da análise procedida pela área
técnica, embasando-me nas suas conclusões, na documentação
contida nos autos e na legislação aplicada, afastando, de pronto,
as irregularidades elencadas sob os números 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5 do Relatório Técnico Contábil nº 205/2011
relativos a ausência de documentos, que foram sanadas conforme
documentação acostada às fls. 313/391 e análise levada a efeito na
Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 194/2012, às fls. 489/492,
que dispensa maiores considerações.
Desse modo, passo a analisar detida dos itens de irregularidade
mantidos na mesma Instrução Contábil Conclusiva (fls. 492/508),
utilizando a numeração do Relatório Técnico Contábil nº 205/2011,
a saber:
4.1
Contas de natureza orçamentária e patrimonial
movimentadas
entre
as
receitas
e
despesas
extraorçamentárias no Balanço Financeiro.
Vejo da demonstração apresentada pelo subscritor da Instrução
Contábil Conclusiva, à fl. 492, que, em verdade, todas as contas
questionadas são de natureza patrimonial e foram registradas,
tanto no Balanço Financeiro como na Demonstração das Variações
Patrimoniais, por força do sistema (programa) contábil utilizado,
conforme demonstrativos (fls. 23 e 25) e esclarecimentos
apresentados pelo Gestor (fls. 421) acompanhado de novos
demonstrativos para substituição (fls. 460/462).
O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva, em sua análise às fls.
492/498, contra-argumenta, em suma:
- A inclusão das referidas contas no Balanço Financeiro provocara
distorção nos resultados da receita e da despesa extraorçamentárias,
indicando movimentação de recursos financeiros superiores aos que
realmente fora movimentado.
- A alegada dificuldade imposta pelo sistema informatizado de
contabilidade não se presta para justificar a irregularidade.
- Ante o envio de novo Balanço há que se registrar que tal procedimento
vai de encontro às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas
ao setor público, além do fato de que o novo Balanço Financeiro
encaminhado possui informações discrepantes das diversas peças
constantes nos autos.
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- Cita e transcreve a NBC T 16.5 aprovada pela Resol. CFC nº
1132/2008, sobre “Registro Contábil” que estabelece no seu item 24,
que o “reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores, devendo ser realizado à
conta do Patrimônio Líquido e evidenciado em notas explicativas”.
Em análise às alterações efetuadas no novo Balanço Financeiro
observa-se:
- A conta Transferências Financeiras Recebidas evidencia o valor
de R$ 3.285.775,36, divergente do valor lançado no Balanço
Consolidado do Município (Proc. TC nº 1853/2011) que apresenta o
valor de R$ 3.179.846,69.
- Não se informou quais os lançamentos efetivados para exclusão
das contas patrimoniais questionadas.
- A conta Restos a Pagar sofreu decréscimo de valor tanto na
receita quanto na despesa. O valor pago é superior ao inscrito,
sendo que no início do exercício não havia saldo anterior, e que fora
lançado indevidamente, saldo do exercício anterior no valor de R$
219.548,00.
- Quanto à conta saldo do exercício anterior (Disponibilidade
Financeira), a contabilidade simplesmente atribuiu um valor de
R$ 936.921,53, que não consta de nenhum outro demonstrativo
constante dos autos como o Balanço Financeiro inicial (fls. 23),
Resumo Geral de Disponibilidades Financeiras (fls. 39) e Balancete
de Verificação (fls. 161), que apresentam saldo anterior nulo.
- Considerando que a solicitação de cadastramento do Fundo como
Unidade Gestora ocorreu em 29/03/2010 (fls. 259), é natural que o
saldo disponível do exercício anterior seja nulo.
- Considerando que a responsável não apresentou justificativas
plausíveis, limitando-se a substituir o Balanço Financeiro, retroagindo
efeitos de forma irregular a exercício já encerrado, o qual evidencia
contas e valores indevidos, não sendo possível concebê-los como
confiáveis e fidedignos, mantemos a irregularidade.
Atendendo a citação que lhe foi endereçada, o contabilista responsável
apresentou esclarecimentos e novos demonstrativos contábeis para
substituição (fls. 524/529), os quais não foram analisados, conforme
a Manifestação Técnica de Chefia (fls. 555/559).
Verifico dos Balanços Financeiros trazidos aos autos (fls. 23, 460 e
526), que apresentam o mesmo saldo disponível em 31/12/2010,
o qual confere com o valor registrado no Balanço Patrimonial (fls.
24, 461 e 527) e com o Termo de Verificação de Disponibilidades
Financeiras (fls. 38/41), e que o somatório das colunas de receita
e de despesa do referido demonstrativo apresentado por duas
vezes para substituição nos autos (fls. 460 e 526) corresponde ao
mesmo valor, havendo divergência dos dois em relação ao que fora
encaminhado inicialmente, somente em face da exclusão das contas
patrimoniais e pequenos ajustes nas contas remanescentes, o que
não é suficiente para arguir a sua nulidade.
Quanto ao saldo Disponível do exercício anterior no valor de R$
936.921,53, não procedem os argumentos da área técnica de que
tal saldo inexiste porque a contabilidade do Fundo como Unidade
Gestora teve início em 29 de março de 2010, pois, as contas do
Fundo já existiam e eram movimentadas, em 2009, pela Prefeitura,
sendo natural que o referido saldo tenha sido transferido para a nova
UG em 29/03/2010, para que ela pudesse pagar os seus passivos
que também lhe foram transferidos, como os Restos a Pagar e os
Depósitos, além do mais, todos esses valores (Disponibilidades
Financeiras, Depósitos e Restos a Pagar) estavam registrados no
Balanço Financeiro (fls. 23), como se pode ver em rápido exame,
sem se ater a cálculos matemáticos, e apenas foram organizados em
contas próprias nos demonstrativos de fls. 460/ 526.
Por essas razões, e por se tratar da primeira Prestação de Contas Anual
do Fundo, sendo essas as suas primeiras demonstrações contábeis,
entendo deva ser reconhecida a impossibilidade de substituição de
peças contábeis, devendo ser mantida a irregularidade, todavia
mitigada seus feitos, em face da possibilidade de reconhecimento de
ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em
anos anteriores, devendo ser realizado à conta do Patrimônio Líquido
do exercício corrente, bem como evidenciado em notas explicativas.
5.1 Utilização de contas com denominação imprecisa da
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Sobre este fato, assim analisou o subscritor da Instrução Conclusiva
Contábil nº 194/2012 (fls. 499/500):
Na análise técnica contábil inicial, verificou-se que, face ao uso de
denominações genéricas, não foram possíveis identificarem a que se
referem diversas contas no Anexo 15.
Após citação, o responsável encaminhou novo Anexo 15 (fls. 462),
que se apresenta de forma analítica, possibilitando identificar as
alterações ocorridas no patrimônio, mas que, conforme observado
no item anterior, à substituição de peças contábeis vai de encontro
às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 16.5), as quais
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devem ser observadas na elaboração dos Balanços e demais peças
contábeis, de acordo com o art. 101 da Resolução TC nº 182/02.
Não foram justificadas as alterações feitas no demonstrativo,
limitando-se a responsável a substituir a peça, razão porque,
mantém-se a inconsistência.
Observa-se que a utilização de contas genéricas constitui medida
que impossibilita a análise da utilização dos recursos públicos
envolvidos, devendo ser reconhecida como medida que importa
afronta às normas legais e regulamentares, motivo pelo qual
acompanho a área técnica e o Parquet de Contas e mantenho a
presente irregularidade.
5.2 Ausência de registro contábil das aquisições de bens
móveis.
Sobre este item, analisou o subscritor da Instrução Contábil
Conclusiva (fls. 500/501), e informou que no demonstrativo de fl. 25
não foi registrado o valor de R$ 28.274,00, constante do inventário,
o qual também não consta do Balanço Patrimonial (fl. 24), e que
os referidos demonstrativos foram reapresentados, corrigidos (fls.
461/462), para substituição, os quais registram incorporação dos
bens móveis ao patrimônio do Fundo, contudo, em face da NBC T
16.5, não podem os demonstrativos serem substituídos nos autos,
mantendo-se a inconsistência.
Da mesma maneira que no item anterior, entendo que deva ser
mantida a irregularidade, posto que os bens adquiridos devem ser
objeto de escrituração imediata, visto que a ausência de controle
propicia desvios, seja advindos de erros ou de fraude, motivo pelo
qual acompanho a área técnica e o Parquet de Contas e mantenho
a irregularidade.
5.3 Demonstrativos divergem quanto ao registro de bens
imóveis.
O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva, em sua análise, às
fls. 501/502, demonstra que o novo Anexo 15 apresentado à fl.
462, foi devidamente corrigido, mas não pode ser aceito em face
das Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC T 16.5, segundo
a qual, “o reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e
erros ocorridos em anos anteriores, devendo ser realizado à conta
do Patrimônio Líquido e evidenciado em notas explicativas”, razão
porque, mantém a inconsistência.
Da mesma maneira que explicitado no primeiro item, é patente a
impossibilidade de substituição de peças contábeis, devendo ser
mantida a irregularidade, todavia mitigada seus feitos, em face
da possibilidade de reconhecimento de ajustes decorrentes de
omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores, devendo
ser realizado à conta do Patrimônio Líquido do exercício corrente,
bem como evidenciado em notas explicativas.
5.4
Demonstrativos divergem quanto ao registro das
movimentações de bens em almoxarifado.
O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva, em sua análise,
às fls. 503/504, demonstra como no item anterior, que embora a
defendente tenha encaminhado os Anexos 14 e 15 corrigidos (fls.
461/462) para substituição, não podem ser aceitos em face da NBC
T 16.5, razão porque mantém a inconsistência.
Da mesma maneira que explicitado no item anterior, é patente a
impossibilidade de substituição de peças contábeis, devendo ser
mantida a irregularidade, todavia mitigada seus feitos, em
face da possibilidade de reconhecimento de ajustes decorrentes de
omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores, devendo
ser realizado à conta do Patrimônio Líquido do exercício corrente,
bem como evidenciado em notas explicativas.
5.5 Demonstrativos divergem quanto ao total de inscrição de
Restos a Pagar.
Neste item são feitas os mesmos questionamentos do item 4.1,
envolvendo a referida conta e os Balanços Financeiro e Patrimonial
e o Anexo 17, cujas divergências foram plenamente corrigidas nos
últimos demonstrativos juntados, às fls. 526/529, pelo contabilista
em atenção á citação a ele endereçada, os quais não foram
analisados pela área técnica, conforme a Manifestação Técnica de
Chefia acostada às fls. 555/559.
O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva, em sua análise,
às fls. 504/508, assim como nos itens anteriores, concluiu pela
impossibilidade de substituição das peças contábeis em face da NBC
T 16.5 aprovada pela Resol. CFC nº 1132/08 e divergências ainda
não sanadas.
Da mesma maneira que explicitado no item anterior, é patente a
impossibilidade de substituição de peças contábeis, devendo ser
mantida a irregularidade, todavia mitigada seus feitos, em face
da possibilidade de reconhecimento de ajustes decorrentes de
omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores, devendo
ser realizado à conta do Patrimônio Líquido do exercício corrente,
bem como evidenciado em notas explicativas.
No que se refere aos atos praticados pelo contabilista, a sua
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responsabilidade decorre das irregularidades mantidas nesta decisão
relativamente ao gestor e á sua atuação como profissional contábil.
Por todo o exposto, dissentindo em parte da área técnica e do douto
Ministério Público Especial de Contas que adotou a sua análise, e,
fundamentado nos artigos 58, 84, caput e inciso II, e artigo 86, da
Lei Complementar nº 621/2012, VOTO no sentido de que a Primeira
Câmara desta egrégia Corte de Contas assim delibere:
a) Seja julgada IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Brejetuba, referente ao exercício de 2010,
de responsabilidade da Sra. Marilenes Belisário, aplicando-a
multa pecuniária no valor de 1.000 VRTE’s, bem como apenando
o contabilista responsável, Sr. Arthur Cardoso Filho, no valor
de 1.000 VRTE’s em razão do ato de gestão praticado, em razão
das irregularidades mantidas relativamente aos itens 5.1 e 5.2,
conforme razões antes expendidas.
b) Sejam mantidas, porém mitigadas, as irregularidades relativas
aos itens 4.1, 5.3, 5.4 e 5.5, em face das razões antes expendidas;
c) Sejam afastadas as irregularidades relativas aos itens 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5, sanadas, conforme razões expendidas
pela área técnica adotas como razões de decidir;
d) Deixe de acolher a proposta de remessa de cópia integral dos
autos ao Conselho Regional de Contabilidade para apurar a conduta
do contabilista Arthur Cardoso Filho, posto que se trata da primeira
prestação de contas do fundo;
e) Sejam expedidas as seguintes DETERMINAÇÕES ao atual
Gestor do Fundo e ao contabilista responsável:
1) Providencie-se a inclusão de Contas de Ajustes Ativos e Passivos
do Patrimônio Líquido para comprovação do atendimento ao item 24
da NBC T 16.5 aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade;
2) Promova-se nas próximas prestações de contas, ajustes
necessários nas demonstrações contábeis que afetem o Saldo
Patrimonial, fazendo constar em notas explicativas os esclarecimentos
sobre as correções efetuadas.
VOTO, ainda, no sentido de que se dê ciência à Secretaria Geral de
Controle Externo - SEGEX para que se monitore o cumprimento das
determinações constantes desta decisão, na forma do art. 1º, inciso
XXXVI, da Lei Complementar nº 621/2012.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades
legais, em não havendo expediente recursal, encaminhem os autos
ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento do
que aqui fora decidido.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1872/2011,
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 em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Brejetuba, referente ao exercício de 2010,
sob a responsabilidade dos Srs. Marilenes Belisário e Arthur Cardoso
Filho, aplicando multa pecuniária individual no valor de 1.000 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;
2. Determinar ao atual gestor e contabilista responsável que:
2.1. Providencie-se a inclusão de Contas de Ajustes Ativos e Passivos
do Patrimônio Líquido para comprovação do atendimento ao item 24
da NBC T 16.5 aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade;
2.2. Promova-se nas próximas prestações de contas, ajustes
necessários nas demonstrações contábeis que afetem o Saldo
Patrimonial, fazendo constar em notas explicativas os esclarecimentos
sobre as correções efetuadas.
3. 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, Marco
Antonio da Silva, Relator e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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 MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
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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-433/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2292/2012 (APENSO: TC-1330/2012)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDENBERG
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2011
RESPONSÁVEL - ASTERVAL ANTÔNIO ALTOÉ E MICHELA PINA
COUTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À SRA.
MICHELA PINA COUTO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREITA
PINTO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Governador Lindemberg, relativas ao
exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Asterval Antônio
Altoé.
A 4ª Controladoria Relatório Técnico Contábil RTC 386/2012, fls.
1260 a 1292, que ressaltou os seguintes aspectos e indícios de
irregularidades:
Aspectos:
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao TCEES através
do Ofício 48/2012 - GAB, sendo autuada em 30 de março de
2012, tempestivamente e devidamente assinada pelo Gestor e
Contabilista Responsável.
- Confrontando-se a Receita Arrecadada (R$ 26.230.832,65) com
a Receita Prevista (R$ 34.225.019,34), constata-se um Déficit de
Arrecadação da ordem de R$ 7.994.186,69.
- Confrontando-se a Despesa Fixada (R$ 34.290.019,34) com
a Despesa Realizada (R$ 26.051.929,82) constata-se uma
Economia Orçamentária da ordem de R$ 8.238.089,52.
- Confrontando-se a Receita Arrecadada (R$ 26.230.832,65)
com a Despesa Realizada (R$ 26.051.929,82), constata-se um
Superávit Orçamentário da ordem de R$ 178.902,83.
- O Balanço Financeiro aponta uma disponibilidade para o exercício
seguinte da ordem de R$ 4.948.794,17.
- Houve um Superávit Financeiro (Ativo Financeiro R$
5.066.587,36 – Passivo Financeiro R$ 3.721.164,59), da ordem de
R$ 1.345.422,77.
- O Balanço Patrimonial aponta uma Variação Patrimonial Ativa,
no exercício de 2011 da ordem de R$ 3.962.862,89, aumentando
o Resultado Patrimonial do exercício de 2010 R$ 15.701.949,22
para R$ 19.664.812,11.
LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS:
Dos levantamentos efetuados, restou constatado que o município
em análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL, no
exercício de 2011, o montante de R$ 22.604.293,06.
O Poder Executivo realizou despesa com pessoal e encargos
sociais no montante de R$ 11.357.045,34, resultando, desta
forma, numa aplicação de 50,24% em relação à receita corrente
líquida apurada para o exercício, estando portanto, dentro do limite
prudencial de 51,30% e legal de 54%.
Os gastos com pessoal e encargos sociais consolidados com o
Poder Legislativo foram da ordem de R$ 11.878.879,38, ou seja,
52,55% em relação à receita líquida, estando portanto, abaixo do
limite prudencial de 57% e legal de 60%.
A Dívida Consolidada Líquida não extrapolou o limite de 120%
da Receita Corrente Líquida.
LIMITES CONSTITUCIONAIS
O total aplicado em ações e serviços públicos de saúde foi de
R$ 3.879.986,56, após as deduções, resultando assim em um
percentual efetivamente aplicado de 22,33%, cumprindo assim,
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o limite mínimo a ser aplicado na saúde de 15%.
Foi apurada uma aplicação de 80,17% da cota-parte recebida
do FUNDEB (R$ 1.914.734,89), na remuneração do magistério
da educação básica (R$ 1.535.059,45), cumprindo assim o
percentual mínimo de 60,00%.
O total aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
foi de R$ 4.779.017,19, resultando assim em um percentual
efetivamente aplicado de 27,51%, cumprindo assim o percentual
mínimo a ser aplicado de 25%.
Foi repassado para o Poder Legislativo Municipal, a título de
duodécimo, o valor de R$ 1.116.047,16, em conformidade com o
limite constitucional (R$ 1.125.445,09).
A Lei Municipal 416, de 27 de novembro de 2008, fixou, em seu
artigo 1º, o subsídio mensal do Prefeito e Vice-Prefeito para
a legislatura 2009-2012, em respectivamente R$ 8.900,00 e R$
3.000,00.
Uma vez que a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
dos Secretários municipais deveria ocorrer até 90 dias antes
do pleito municipal, entendeu a Área Técnica ser passível de
ressarcimento a importância de R$ 173.500,80 (cento e setenta
e três mil, quinhentos reais e oitenta centavos) por parte do Prefeito
e R$ 65.775,88 (sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos, por parte do Vice-Prefeito).
Indícios de Irregularidades:
4.1 - Ausência de comprovação do saldo bancário de diversas contas
correntes, impossibilitando aferir o saldo contábil das respectivas
contas no final do exercício financeiro de 2011.
4.2 - Divergências na conciliação de diversas contas bancárias.
4.3 - Valor repassado à Câmara Municipal superior ao disposto na
Lei Orçamentária Anual - Lei Municipal 514/2010.
5.1 - Ausência de identificação dos restos a pagar cancelados, bem
como não fora enviada documentação que comprove a regularidade
de tal cancelamento.
8.1 - Pagamento de subsídio ao Prefeito tendo como base lei inválida
– fixação do valor do subsídio em data posterior ao pleito eleitoral.
8.2 - Pagamento de subsídio ao Vice-Prefeito tendo como base lei
inválida – fixação do valor do subsídio em data posterior ao pleito
eleitoral.
9.1 - Lei referente à revisão geral anual exclui os servidores do
magistério municipal.
Conclui o presente Relatório opinando pela citação do Sr. Asterval
Antônio Altoé, Prefeito Municipal de São José do Calçado, bem
como da contabilista responsável, Sra. Michela Pina Couto, para
apresentação de justificativas quanto aos indícios de irregularidades
apontados.
Tais inconsistências geraram a Instrução Técnica Inicial ITI
nº 1008/2012, fls. 1382 a 1391, que opinou pela citação dos
responsáveis para que no prazo da avença apresentassem os
documentos e as razões que julgarem necessários acerca dos
indicativos de irregularidades constantes do Relatório Técnico
Contábil RTC 386/2012, bem como os seguintes indícios de
irregularidades, em face da respectiva Instrução Técnica Inicial ter
considerado que a Lei Municipal nº 416/2008 padece do vício de
inconstitucionalidade :
1.1 - Incidente de Inconstitucionalidade
1.2 - Pagamento irregular de subsídio ao Prefeito – em valor superior
ao estabelecido na Lei Municipal nº 199/2004
1.3 - Pagamento irregular de subsídio ao Vice-Prefeito – em valor
superior ao estabelecido na Lei Municipal nº 199/2004
Devidamente citados conforme Decisão Monocrática Preliminar
DECM 354/2012, fls. 1393 a 1395 e Termos de Citação nº 0008 e
0009/2013, fls. 1396 e 1397, o Sr. Asterval Antônio Altoé e a Sra.
Michela Pina Couto encaminham documentos e justificativas às fls.
1402 a 1407 e 1428 a 1526 respectivamente.
A 4ª Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Contábil
Conclusiva ICC 260/2013, fls. 1528 a 1543, ressaltando que não
iria se manifestar acerca dos itens 8.1 e 8.2 do RTC 386/2012,
bem como acerca dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da ITI 1008/2012, posto
que se referem à questões jurídicas ( sugere que fiquem a cargo
do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC ), fls.
1532, opina pela manutenção dos itens 4.3, 5.1 e 9.1 do referido
RTC. Consequentemente, quanto ao aspecto técnico-contábil, opina
pela emissão de PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO das Contas em
exame.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC
elabora Instrução Técnica Conclusiva ITC 1539/2014, fls. 1545
a 1573, encampando o entendimento exarado pela 4ª Secretaria
de Controle Externo, quanto à manutenção dos itens 4.3, 5.1 e
9.1 do RTC 386/2012 e afastando os indícios de irregularidades
referentes aos itens 8.1 e 8.2 do referido RTC, e também acerca
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dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da ITI 1008/2012.
Sendo assim opina pelo seguinte:
- Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Asterval Antônio
Altoé, Prefeito Municipal de Governador Lindenberg no exercício de
2011, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012, em face das irregularidades dispostas especificamente
nos itens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 ( itens 4.3, 5.1 e 9.1 do RTC 386/2012;
- Seja extinto sem resolução do mérito o processo em relação à
senhora Michela Pina Couto, por ser parte ilegítima neste feito,
com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do Código de
Processo Civil.
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer, fls. 1669
a 1680, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira,
manifesta-se em consonância com a Área Técnica, pugnando
pelo seguinte:
1 – seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Sra. Michela Pina
Couto, contadora, extinguindo-se o processo sem resolução
do mérito em relação à mesma, nos termos do artigo 267, VI, do
Código de Processo Civil c/c artigo 70 da LC nº. 621/12;
2 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal
de Governador Lindenberg, referente ao exercício de 2011, sob
responsabilidade de Asterval Antônio Altoé, na forma do art. 80,
inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição
do Estado do Espírito Santo;
Assim vieram-me instruídos os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE DIVERSAS
CONTAS CORRENTES, IMPOSSIBILITANDO AFERIR O
SALDO CONTÁBIL DAS RESPECTIVAS CONTAS NO FINAL
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. DIVERGÊNCIAS
NA CONCILIAÇÃO DE DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS.
VALOR REPASSADO À CÂMARA MUNICIPAL SUPERIOR AO
DISPOSTO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LEI MUNICIPAL
514/2010. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS
A PAGAR CANCELADOS, BEM COMO NÃO FORA ENVIADA
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A REGULARIDADE DE
TAL CANCELAMENTO. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO AO
PREFEITO TENDO COMO BASE LEI INVÁLIDA – FIXAÇÃO
DO VALOR DO SUBSÍDIO EM DATA POSTERIOR AO PLEITO
ELEITORAL. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO AO VICE-PREFEITO
TENDO COMO BASE LEI INVÁLIDA – FIXAÇÃO DO VALOR
DO SUBSÍDIO EM DATA POSTERIOR AO PLEITO ELEITORAL.
LEI REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL EXCLUI OS
SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. 1.1 - INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO IRREGULAR
DE SUBSÍDIO AO PREFEITO – EM VALOR SUPERIOR
AO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 199/2004.
PAGAMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIO AO VICE-PREFEITO –
EM VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL
Nº 199/2004. REGULAR COM RESSALVA E DETERMINAÇÃO.
VOTO
Inicialmente insta ressalta que o gestor cumpriu com todos os
limites legais e constitucionais, bem como apresentou bons
indicadores administrativos, o que é de elevado interesse
público.
Das três irregularidades remanescentes, duas (Restos a pagar
cancelados - item 5.1 do RTC e Revisão geral anual excluindo
servidores do magistério municipal – item 9.1 do RTC) são
perfeitamente sanáveis em exercícios posteriores e não
importam em dano injustificado ao erário.
Com relação à terceira irregularidade remanescente ( Repasse de
Duodécimo – item 7.3 do RTC ), entendo que apesar do gestor
ter efetuado um repasse à Câmara Municipal da ordem de R$
1.116.047,16 ( hum milhão, cento e dezesseis mil, quarenta e sete
reais e dezesseis centavos ), ultrapassando em R$ 55.829,98 (
cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e
oito centavos ), o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual – Lei
Municipal 514/2010, ou seja, R$ 1.060.217,18 ( hum milhão,
sessenta mil, duzentos e dezessete reais e dezoito centavos ), bem
como ter deixado de apresentar qualquer esclarecimento
ante a situação descrita, ressalto que a Área Técnica, quando da
verificação dos limites legais e constitucionais, destacou à fls.
1278, que o repasse ora mencionado não ultrapassou o limite
máximo constitucional da ordem de R$ 1.125.445,09 ( hum
milhão, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco
reais e nove centavos ).
Não tenho como justo macular as contas de gestores que tenham
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primado pela preservação do interesse público, cumprindo limites
legais e constitucionais e que tenham incorrido em erros
formais que não denotem dolo, má-fé ou prejuízo ao erário e
que possam ser corrigidos em exercícios futuros, tendo votado
diversas vezes nesse sentido.
No mesmo sentido, foi o voto de vistas vencedor prolatado no
Processo TC 1871/2012, que cuida da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Linhares, onde o Conselheiro Rodrigo
Chamoun, naquela oportunidade, pontuou a distinção existente
entre a prestação de “contas de governo” e a prestação das
“contas de gestão”.
A meu sentir, ainda que se tenha conhecimento da jurisprudência
dominante da matéria, que acena no sentido de que o gestor deva
se pautar pelo limite estabelecido na LOA, em consideração aos
bons indicadores administrativos devidamente discriminados no
relatório acima, entendo que, no caso concreto, não ser justo
macular as contas em exame, em função ter extrapolado em
apenas 5,26% ( cinco vírgula vinte e seis por cento ) o valor
estabelecido na LOA em referência, ou seja R$ 55.829,98 (
cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e
oito centavos ), de um total de R$ 1.060.217,18 ( hum milhão,
sessenta mil, duzentos e dezessete reais e dezoito centavos ). Tal
excepcionalidade deve ser enfrentada por esta Corte de Contas,
nos moldes como se apresenta.
Ante o exposto, divergindo integralmente do entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público, VOTO no sentido de que seja
emitido PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal
a REGULARIDADE COM RESSALVA das contas do Executivo
Municipal de Governador Lindenberg, referente ao exercício de
2011, sob responsabilidade de Asterval Antônio Altoé.
VOTO também no sentido seja reconhecida a ilegitimidade passiva
da Sra. Michela Pina Couto, contadora, extinguindo-se o
processo sem resolução do mérito em relação à mesma, nos
termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 70
da LC nº. 621/12.
VOTO ainda, no sentido de determinar ao atual gestor que
cumpra a Lei Orçamentária Anual – LOA no que tange a repasse
de duodécimos à Câmara Municipal.
É como VOTO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2292/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e cinco de junho de dois mil e catorze, à unanimidade, extinguir o
processo sem resolução de mérito em relação à Sra. Michela Pina
Couto, por ser parte ilegítima neste feito, com fulcro no artigo 70 da
Lei Complementar nº. 621/12 c/c o artigo 267, inciso VI, do Código
de Processo Civil, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
- ACÓRDÃO TC-450/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2633/2014
JURISDICIONADO - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013
RESPONSÁVEIS: TYAGO RIBEIRO HOFFMANN E SAMIR
FURTADO NEMER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
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ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual
Sobre Drogas – FESAD do exercício financeiro de 2013, sob a
responsabilidade dos senhores Tyago Ribeiro Hoffmann e Samir
Furtado Nemer, ambos Secretários de Estado de Governo.
A Prestação de Contas foi encaminhada pelo senhor Samir Furtado
Nemer - Secretário de Estado, através do OFÍCIO SEG Nº 028/2014,
protocolizado sob o nº 004305 em 31/03/2014, estando, portanto,
dentro do prazo regimental, em conformidade com o art. 139 da
Resolução TC nº 261/2013 e IN 28/2013.
Em seguida os autos foram levados à 1ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou a Análise Inicial de Conformidade AIC
44/2014 [fls. 03/05], que concluiu que o processo encontra-se
apto para análise e instrução técnica na forma regimental. Após,
confeccionou-se o Relatório Técnico Contábil RTC 162/2014 [fls.
07/14], que conclui pela regularidade da prestação de contas.
Ato contínuo, a 1ª Secretaria de Controle Externo elaborou a
Instrução Contábil Conclusiva ICC 95/2014 [fls. 16/18], na qual
conclui pela regularidade da prestação de contas, conforme segue:
[...]
ANÁLISE CONTÁBIL DA PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL.
Considerando a análise da Prestação de Contas Anual do FESAD,
referente o exercício de 2013, da UG 100901 – Fundo Estadual Sobre
Drogas, demonstrada no Relatório Técnico Contábil – RTC 162/2014
(fls. 07 a 13), o signatário daquela peça processual concluiu pela
ausência de indicativos de irregularidades contábeis.
Entretanto, conforme Relatório Técnico Contábil – RTC 162/2014,
ainda existe registros contábeis de saldos remanescentes da UG
460905 - Fundo Estadual antidrogas que era vinculo a SEJUS (Ativo/
Passivo R$ 740,00 e contas de compensação R$ 60.000,00). Estes
saldos já deveriam ter sido encerrados ou transferidos para o Fundo
Estadual Sobre Drogas - FESAD, UG 100901, vinculado a SEG pela
LC 605/2011. Por esse motivo entende que não há mais motivação
para a existencia da UG 460905 – Fundo Estadual Antidrogas porque
foi transferida fisicamente para a estrutura do SEG.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, sob o ponto de vista contábil, nos termos do
posicionamento lançado no Relatório Técnico Contábil – RTC
162/2014, conclui-se pela ausência de indício de irregularidade na
Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual Sobre Drogas - FESAD,
referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do
senhor Tyago Ribeiro Hoffmann e Samir Furtado Nemer.
Em virtude de não terem sido encerrados ou transferidos os saldos
patrimoniais da UG 460905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS,
vinculado a SEJUS (conforme item 2.2.1 do RTC 162/2014),
sugerimos ao Relator que expeça recomendação ao atual gestor
da SEJUS, para que sejam providenciados os acertos pertinentes
ao encerramento da UG 460.905, tendo em vista que a Lei
Complementar Estadual 605/2011 transferiu a estrutura e a gestão
do Fundo Estadual antidrogas para SEG, que passou a ter nova
denominação e UG - Fundo Estadual Sobre Drogas – UG 100901.
Diante dos fatos, não há mais motivação para permanência da
existência da UG 460905 – Fundo Estadual antidrogas, vinculada
à SEJUS uma vez que, todas as suas atividades foram encerradas
e transferidas para a UG 100901 – Fundo Estadual Sobre Drogas,
vinculada à SEG.
Vitória, 29 de maio de 2014.
Cleilson Rodrigues Meirelles
Auditor de Controle Externo
Mat.203206
Com base na análise técnica realizada pela 1ª SCE, extraem-se do
Relatório Técnico Contábil RTC 162/2014 e dos demais documentos
contábeis os seguintes valores:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Autorizada
Despesa Executada
Economia Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 111.414,80
Financeiro
Permanente
R$ 334.039,07
Permanente
Compensado
R$ 0,00
Compensado
ATIVO REAL
R$ 445.453,87
PASSIVO REAL
Passivo Real a Descoberto
Déficit Financeiro

R$ 3.820.859,00
R$ 2.279.336,61
R$ 1.541.522,39
R$ 385,90
R$ 111.414,80

R$ 1.083.009,47
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.083.009,47
R$ 637.555,60
R$ 971.594,67
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Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, às fls. 20-23, opinou-se pela regularidade das
contas do senhor Tyago Ribeiro Hoffmann e do senhor Samir Furtado
Nemer, ambos Secretários de Estado de Governo, frente ao Fundo
Estadual Sobre Drogas - FESAD, no exercício de 2013.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 25.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO nos
seguintes termos:
a) Pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelo senhor
Tyago Ribeiro Hoffmann e do senhor Samir Furtado Nemer, ambos
Secretários de Estado de Governo, frente ao Fundo Estadual Sobre
Drogas - FESAD, no exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo
84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
b) Pela RECOMENDAÇÃO ao atual gestor da SEJUS, para que
sejam providenciados os acertos pertinentes ao encerramento da
UG 460.905, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual
605/2011 transferiu a estrutura e a gestão do Fundo Estadual
antidrogas para SEG, que passou a ter nova denominação e UG Fundo Estadual Sobre Drogas – UG 100901. Diante dos fatos, não
há mais motivação para permanência da existência da UG 460905
– Fundo Estadual antidrogas, vinculada à SEJUS uma vez que,
todas as suas atividades foram encerradas e transferidas para a UG
100901 – Fundo Estadual Sobre Drogas, vinculada à SEG.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2633/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Julgar regulares as contas do Fundo Estadual Sobre Drogas - FESAD,
referentes ao exercício de 2013, sob a responsabilidade dos Srs.
Tyago Ribeiro Hoffman e Samir Furtado Nemer, dando-lhes a devida
quitação;
Recomendar ao atual gestor da Secretaria de Estado do Governo
- SEJUS para que sejam providenciados os acertos pertinentes
ao encerramento da UG 460.905, tendo em vista que a Lei
Complementar Estadual nº 605/2011 transferiu a estrutura e a
gestão do Fundo Estadual Antidrogas para a Secretaria do Estado
do Governo - SEG, que passou a ter nova denominação e UG, quais
sejam: Fundo Estadual Sobre Drogas e UG 100901;
Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Manoel Nader Borges, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes De Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 02 de julho de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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
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-055/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2292/2012 (APENSO: TC-1330/2012)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDENBERG
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011
www.tce.es.gov.br
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RESPONSÁVEL - ASTERVAL ANTÔNIO ALTOÉ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - 2)
DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Governador Lindemberg, relativas ao
exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Asterval Antônio
Altoé.
A 4ª Controladoria Relatório Técnico Contábil RTC 386/2012, fls.
1260 a 1292, que ressaltou os seguintes aspectos e indícios de
irregularidades:
Aspectos:
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao TCEES através
do Ofício 48/2012 - GAB, sendo autuada em 30 de março de
2012, tempestivamente e devidamente assinada pelo Gestor e
Contabilista Responsável.
- Confrontando-se a Receita Arrecadada (R$ 26.230.832,65) com
a Receita Prevista (R$ 34.225.019,34), constata-se um Déficit de
Arrecadação da ordem de R$ 7.994.186,69.
- Confrontando-se a Despesa Fixada (R$ 34.290.019,34) com
a Despesa Realizada (R$ 26.051.929,82) constata-se uma
Economia Orçamentária da ordem de R$ 8.238.089,52.
- Confrontando-se a Receita Arrecadada (R$ 26.230.832,65)
com a Despesa Realizada (R$ 26.051.929,82), constata-se um
Superávit Orçamentário da ordem de R$ 178.902,83.
- O Balanço Financeiro aponta uma disponibilidade para o exercício
seguinte da ordem de R$ 4.948.794,17.
- Houve um Superávit Financeiro (Ativo Financeiro R$
5.066.587,36 – Passivo Financeiro R$ 3.721.164,59), da ordem de
R$ 1.345.422,77.
- O Balanço Patrimonial aponta uma Variação Patrimonial Ativa,
no exercício de 2011 da ordem de R$ 3.962.862,89, aumentando
o Resultado Patrimonial do exercício de 2010 R$ 15.701.949,22
para R$ 19.664.812,11.
LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS:
Dos levantamentos efetuados, restou constatado que o município
em análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL, no
exercício de 2011, o montante de R$ 22.604.293,06.
O Poder Executivo realizou despesa com pessoal e encargos
sociais no montante de R$ 11.357.045,34, resultando, desta
forma, numa aplicação de 50,24% em relação à receita corrente
líquida apurada para o exercício, estando portanto, dentro do limite
prudencial de 51,30% e legal de 54%.
Os gastos com pessoal e encargos sociais consolidados com o
Poder Legislativo foram da ordem de R$ 11.878.879,38, ou seja,
52,55% em relação à receita líquida, estando portanto, abaixo do
limite prudencial de 57% e legal de 60%.
A Dívida Consolidada Líquida não extrapolou o limite de 120%
da Receita Corrente Líquida.
LIMITES CONSTITUCIONAIS
O total aplicado em ações e serviços públicos de saúde foi de
R$ 3.879.986,56, após as deduções, resultando assim em um
percentual efetivamente aplicado de 22,33%, cumprindo assim,
o limite mínimo a ser aplicado na saúde de 15%.
Foi apurada uma aplicação de 80,17% da cota-parte recebida
do FUNDEB (R$ 1.914.734,89), na remuneração do magistério
da educação básica (R$ 1.535.059,45), cumprindo assim o
percentual mínimo de 60,00%.
O total aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
foi de R$ 4.779.017,19, resultando assim em um percentual
efetivamente aplicado de 27,51%, cumprindo assim o percentual
mínimo a ser aplicado de 25%.
Foi repassado para o Poder Legislativo Municipal, a título de
duodécimo, o valor de R$ 1.116.047,16, em conformidade com o
limite constitucional (R$ 1.125.445,09).
A Lei Municipal 416, de 27 de novembro de 2008, fixou, em seu
artigo 1º, o subsídio mensal do Prefeito e Vice-Prefeito para
a legislatura 2009-2012, em respectivamente R$ 8.900,00 e R$
3.000,00.
Uma vez que a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
dos Secretários municipais deveria ocorrer até 90 dias antes
do pleito municipal, entendeu a Área Técnica ser passível de
ressarcimento a importância de R$ 173.500,80 (cento e setenta
e três mil, quinhentos reais e oitenta centavos) por parte do Prefeito
e R$ 65.775,88 (sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos, por parte do Vice-Prefeito).
Indícios de Irregularidades:
4.1 - Ausência de comprovação do saldo bancário de diversas contas
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correntes, impossibilitando aferir o saldo contábil das respectivas
contas no final do exercício financeiro de 2011.
4.2 - Divergências na conciliação de diversas contas bancárias.
4.3 - Valor repassado à Câmara Municipal superior ao disposto na
Lei Orçamentária Anual - Lei Municipal 514/2010.
5.1 - Ausência de identificação dos restos a pagar cancelados, bem
como não fora enviada documentação que comprove a regularidade
de tal cancelamento.
8.1 - Pagamento de subsídio ao Prefeito tendo como base lei inválida
– fixação do valor do subsídio em data posterior ao pleito eleitoral.
8.2 - Pagamento de subsídio ao Vice-Prefeito tendo como base lei
inválida – fixação do valor do subsídio em data posterior ao pleito
eleitoral.
9.1 - Lei referente à revisão geral anual exclui os servidores do
magistério municipal.
Conclui o presente Relatório opinando pela citação do Sr. Asterval
Antônio Altoé, Prefeito Municipal de São José do Calçado, bem
como da contabilista responsável, Sra. Michela Pina Couto, para
apresentação de justificativas quanto aos indícios de irregularidades
apontados.
Tais inconsistências geraram a Instrução Técnica Inicial ITI
nº 1008/2012, fls. 1382 a 1391, que opinou pela citação dos
responsáveis para que no prazo da avença apresentassem os
documentos e as razões que julgarem necessários acerca dos
indicativos de irregularidades constantes do Relatório Técnico
Contábil RTC 386/2012, bem como os seguintes indícios de
irregularidades, em face da respectiva Instrução Técnica Inicial ter
considerado que a Lei Municipal nº 416/2008 padece do vício de
inconstitucionalidade :
1.1 - Incidente de Inconstitucionalidade
1.2 - Pagamento irregular de subsídio ao Prefeito – em valor superior
ao estabelecido na Lei Municipal nº 199/2004
1.3 - Pagamento irregular de subsídio ao Vice-Prefeito – em valor
superior ao estabelecido na Lei Municipal nº 199/2004
Devidamente citados conforme Decisão Monocrática Preliminar
DECM 354/2012, fls. 1393 a 1395 e Termos de Citação nº 0008 e
0009/2013, fls. 1396 e 1397, o Sr. Asterval Antônio Altoé e a Sra.
Michela Pina Couto encaminham documentos e justificativas às fls.
1402 a 1407 e 1428 a 1526 respectivamente.
A 4ª Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Contábil
Conclusiva ICC 260/2013, fls. 1528 a 1543, ressaltando que não
iria se manifestar acerca dos itens 8.1 e 8.2 do RTC 386/2012,
bem como acerca dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da ITI 1008/2012, posto
que se referem à questões jurídicas ( sugere que fiquem a cargo
do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC ), fls.
1532, opina pela manutenção dos itens 4.3, 5.1 e 9.1 do referido
RTC. Consequentemente, quanto ao aspecto técnico-contábil, opina
pela emissão de PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO das Contas em
exame.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC
elabora Instrução Técnica Conclusiva ITC 1539/2014, fls. 1545
a 1573, encampando o entendimento exarado pela 4ª Secretaria
de Controle Externo, quanto à manutenção dos itens 4.3, 5.1 e
9.1 do RTC 386/2012 e afastando os indícios de irregularidades
referentes aos itens 8.1 e 8.2 do referido RTC, e também acerca
dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da ITI 1008/2012.
Sendo assim opina pelo seguinte:
- Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo
Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Asterval Antônio
Altoé, Prefeito Municipal de Governador Lindenberg no exercício de
2011, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012, em face das irregularidades dispostas especificamente
nos itens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 ( itens 4.3, 5.1 e 9.1 do RTC 386/2012;
- Seja extinto sem resolução do mérito o processo em relação à
senhora Michela Pina Couto, por ser parte ilegítima neste feito,
com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do Código de
Processo Civil.
O Ministério Público de Contas, por meio de Parecer, fls. 1669
a 1680, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira,
manifesta-se em consonância com a Área Técnica, pugnando
pelo seguinte:
1 – seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Sra. Michela Pina
Couto, contadora, extinguindo-se o processo sem resolução
do mérito em relação à mesma, nos termos do artigo 267, VI, do
Código de Processo Civil c/c artigo 70 da LC nº. 621/12;
2 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal
de Governador Lindenberg, referente ao exercício de 2011, sob
responsabilidade de Asterval Antônio Altoé, na forma do art. 80,
inciso III, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição
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do Estado do Espírito Santo;
Assim vieram-me instruídos os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE DIVERSAS
CONTAS CORRENTES, IMPOSSIBILITANDO AFERIR O
SALDO CONTÁBIL DAS RESPECTIVAS CONTAS NO FINAL
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. DIVERGÊNCIAS
NA CONCILIAÇÃO DE DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS.
VALOR REPASSADO À CÂMARA MUNICIPAL SUPERIOR AO
DISPOSTO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LEI MUNICIPAL
514/2010. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS
A PAGAR CANCELADOS, BEM COMO NÃO FORA ENVIADA
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A REGULARIDADE DE
TAL CANCELAMENTO. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO AO
PREFEITO TENDO COMO BASE LEI INVÁLIDA – FIXAÇÃO
DO VALOR DO SUBSÍDIO EM DATA POSTERIOR AO PLEITO
ELEITORAL. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO AO VICE-PREFEITO
TENDO COMO BASE LEI INVÁLIDA – FIXAÇÃO DO VALOR
DO SUBSÍDIO EM DATA POSTERIOR AO PLEITO ELEITORAL.
LEI REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL EXCLUI OS
SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. 1.1 - INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO IRREGULAR
DE SUBSÍDIO AO PREFEITO – EM VALOR SUPERIOR
AO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 199/2004.
PAGAMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIO AO VICE-PREFEITO –
EM VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL
Nº 199/2004. REGULAR COM RESSALVA E DETERMINAÇÃO.
VOTO
Inicialmente insta ressalta que o gestor cumpriu com todos os
limites legais e constitucionais, bem como apresentou bons
indicadores administrativos, o que é de elevado interesse
público.
Das três irregularidades remanescentes, duas (Restos a pagar
cancelados - item 5.1 do RTC e Revisão geral anual excluindo
servidores do magistério municipal – item 9.1 do RTC) são
perfeitamente sanáveis em exercícios posteriores e não
importam em dano injustificado ao erário.
Com relação à terceira irregularidade remanescente ( Repasse de
Duodécimo – item 7.3 do RTC ), entendo que apesar do gestor
ter efetuado um repasse à Câmara Municipal da ordem de R$
1.116.047,16 ( hum milhão, cento e dezesseis mil, quarenta e sete
reais e dezesseis centavos ), ultrapassando em R$ 55.829,98 (
cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e
oito centavos ), o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual – Lei
Municipal 514/2010, ou seja, R$ 1.060.217,18 ( hum milhão,
sessenta mil, duzentos e dezessete reais e dezoito centavos ), bem
como ter deixado de apresentar qualquer esclarecimento
ante a situação descrita, ressalto que a Área Técnica, quando da
verificação dos limites legais e constitucionais, destacou à fls.
1278, que o repasse ora mencionado não ultrapassou o limite
máximo constitucional da ordem de R$ 1.125.445,09 ( hum
milhão, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco
reais e nove centavos ).
Não tenho como justo macular as contas de gestores que tenham
primado pela preservação do interesse público, cumprindo limites
legais e constitucionais e que tenham incorrido em erros
formais que não denotem dolo, má-fé ou prejuízo ao erário e
que possam ser corrigidos em exercícios futuros, tendo votado
diversas vezes nesse sentido.
No mesmo sentido, foi o voto de vistas vencedor prolatado no
Processo TC 1871/2012, que cuida da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Linhares, onde o Conselheiro Rodrigo
Chamoun, naquela oportunidade, pontuou a distinção existente
entre a prestação de “contas de governo” e a prestação das
“contas de gestão”.
A meu sentir, ainda que se tenha conhecimento da jurisprudência
dominante da matéria, que acena no sentido de que o gestor deva
se pautar pelo limite estabelecido na LOA, em consideração aos
bons indicadores administrativos devidamente discriminados no
relatório acima, entendo que, no caso concreto, não ser justo
macular as contas em exame, em função ter extrapolado em
apenas 5,26% ( cinco vírgula vinte e seis por cento ) o valor
estabelecido na LOA em referência, ou seja R$ 55.829,98 (
cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e
oito centavos ), de um total de R$ 1.060.217,18 ( hum milhão,
sessenta mil, duzentos e dezessete reais e dezoito centavos ). Tal
excepcionalidade deve ser enfrentada por esta Corte de Contas,
nos moldes como se apresenta.
Ante o exposto, divergindo integralmente do entendimento da
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Área Técnica e do Ministério Público, VOTO no sentido de que seja
emitido PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal
a REGULARIDADE COM RESSALVA das contas do Executivo
Municipal de Governador Lindenberg, referente ao exercício de
2011, sob responsabilidade de Asterval Antônio Altoé.
VOTO também no sentido seja reconhecida a ilegitimidade passiva
da Sra. Michela Pina Couto, contadora, extinguindo-se o
processo sem resolução do mérito em relação à mesma, nos
termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 70
da LC nº. 621/12.
VOTO ainda, no sentido de determinar ao atual gestor que
cumpra a Lei Orçamentária Anual – LOA no que tange a repasse
de duodécimos à Câmara Municipal.
É como VOTO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2292/2012,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e cinco de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Governador Lindenberg
a aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, referente ao
exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Asterval Antônio
Altoé, Prefeito Municipal à época;
2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Governador
Lindenberg que cumpra a Lei Orçamentária Anual – LOA, no que
tange ao repasse de duodécimos à Câmara Municipal;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a apreciação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Adjunto das Sessões
- PARECER PRÉVIO TC-050/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1291/2010 (APENSO: TC-1610/2009)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DO CANAÃ
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - PALMERINDO ANTONIO BARATELA
ADVOGADO - RUI DE SOUSA ANDRADE (OAB-ES Nº 2.172)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2008 PREFEITO: PALMERINDO ANTÔNIO BARATELA - CONTAS
IRREGULARES - PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO - RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO - CONHECER - PROVIMENTO REFORMULAR PARECER PRÉVIO TC-106/2009 - APROVAÇÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Cuidam os autos de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO interposto
pelo Sr. PALMERINDO ANTONIO BARATELA, na qualidade de Prefeito
Municipal de São Roque do Canaã, face ao parecer prévio 106/2009
que recomendou ao legislativo municipal a Rejeição de contas nos
seguintes termos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2008 - PREFEITO:
PALMERINDO ANTÔNIO BARATELA CONTAS IRREGULARES PARECER PELA REJEIÇÃO.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1610/2009,
em que são analisadas as contas da Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã, referentes ao exercício de 2008, sob a responsabilidade
do então Prefeito, Sr. Palmerindo Antônio Baratela.
Considerando que é da competência deste Tribunal apreciar as
contas prestadas pelos Prefeitos Municipais, conforme artigo 71,
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inciso II, da Constituição Estadual;
Considerando que, na emissão do Parecer Prévio, não serão
apreciados os atos de gestão do responsável pelo Executivo
Municipal, sendo estes examinados em processo apartado, nos
termos do artigo 126, §60, da Resolução TC n° 182/2002, com
redação dada pela Instrução Normativa n° 002, publicada no Diário
Oficial deste Estado no dia 08/02/2008;
Considerando que a 4a Controladoria Técnica opinou pela emissão de
Parecer Prévio recomendando a Rejeição das contas;
Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou no
mesmo sentido;
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze de novembro
de dois mil e nove, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator,
Conselheiro Umberto Messias de Souza, recomendar ao Legislativo
Municipal a Rejeição das contas sob a responsabilidade do Sr.
Palmerindo Antônio Baratela, Prefeito Municipal de São Roque do
Canaã no exercício de 2008, com base no artigo 78, caput, da Lei
Complementar n° 32/93 c/c o artigo 126, caput, da Resolução TC
n° 182/2002, tendo em vista a ausência de autorização legal para
a abertura de créditos suplementares provenientes de excesso
de arrecadação e de superávit financeiro do exercício anterior,
infringindo, assim, o disposto no artigo 20 da Lei n° 408/2007, no
artigo 4°, § 1°, da Lei n° 426/2007, e nos artigos 1° e 2° da Lei n°
479/2008.
Acompanham este Parecer, integrando-o, a Instrução Técnica
Conclusiva n° 5018/2009, da 4a Controladoria Técnica, o Parecer n°
7091/2009, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas, e o voto
do Relator.
Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros
Marcos Miranda Madureira, Presidente, Umberto Messias de Souza,
Relator, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Elcy de Souza, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e o Conselheiro em
substituição Marco Antônio da Silva.
Notificado da análise das contas, através do termo de Notificação
n.º 2529/2009, o Recorrente interpôs o presente Recurso de
Reconsideração objetivando tornar sem efeito o Parecer Prévio
exarado por este Tribunal.
Encaminhado os autos à área técnica a 3ª Secretaria de Controle
Externo que confeccionou a Manifestação Contábil de Recurso – MCR
29/2013, concluindo nos seguintes termos:
Tendo em vista as contra-argumentações do defendente, após
análise das Leis Municipais mencionadas pelo Agente Responsável
em fase recursal, manifesta-se pelo provimento total do presente
recurso, face ao afastamento dos indicativos de irregularidade
mantidos na Instrução Técnica Conclusiva nº 5018/2009.
Dessa forma, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de
São Roque do Canaã, recomendando a APROVAÇÃO das contas
do Senhor PALMERINDO ANTÔNIO BARATELA, Prefeito Municipal
durante o exercício de 2008, conforme dispõem o inciso I1, art. 132,
da Resolução TC 261/2013 e o inciso I, art. 80, da Lei Complementar
621/2012.
Após os autos foram encaminhados a 8.ª Secretaria de Controle
Externo, em manifestação do Auditor de Controle Externo Jasiomar
Oliveira de Souza na INSTRUÇÃO TÉCNICA DE RECURSO – ITR
7/2014 ut fls. 31/33, opinou nos seguintes termos:
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do recurso e,
quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas sobre
os aspectos técnico-contábeis, somos pelo seu TOTAL PROVIMENTO,
nos termos da Manifestação Contábil de Recurso – MCR 29/2013
(fls. 18/28), exarada pela 3ª Secretaria de Controle Externo.
Encaminhado os autos ao Ministério Público Especial de Contas, em
promoção de lavra do Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador
de Contas Luciano Vieira, pugnou pelo conhecimento do recurso e,
no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO para reformar, in totum, o
v. Parecer Prévio recorrido, bem assim recomendar ao Legislativo
Municipal a aprovação daquelas contas.
Após os autos vieram a este gabinete para manifestação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observase que a parte é capaz, possui interesse e legitimidade processual.
Considerando também que o Recorrente teve conhecimento do teor
do Parecer Prévio TC 106/2009, por meio do termo de notificação nº
2529/2009, na data de 29/12/2009 e juntado em 12/01/2010 e em
12/02/2010, o recorrente interpôs suas razões recursais, portanto,
sendo tempestivo o manejo do Recurso de Reconsideração.
O Recorrente, em suas razões recursais, aduziu que todas as
realizações de despesas foram autorizadas por lei, motivo pelo qual,

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

Página 34
pretende a revisão do opinamento do plenário desta corte de Contas
acostado no Parecer Prévio TC 106/2009.
Comungando com as manifestações das áreas técnica, trata-se de
matéria de fácil deslinde, haja vista que a documentação apresentada
pelo Recorrente, fornece lastro probatório em tal sentido.
Compulsando os autos depreende-se do teor do texto legal previsto
no art. 4º O artigo 4º caput da Lei 426/2007, Lei Orçamentária Anual
para o exercício de 2008, a autorização para abertura de Créditos
Adicionais Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento)
do total das despesas fixadas para o exercício de 2008.
Comprova ainda, que no decorrer do exercício de 2008 foi editada a
Lei 479/2008, alterando o artigo 20 da lei 408/2007 (LDO), alterada
pela Lei 421/2007, e a própria Lei 426/2007 cujos artigos 1º e 2º
passaram a ter a seguinte redação:
Lei 479/2008, artigos 1º e 2º, in verbis:
Ante a sucinta alegação apresentada pelo Recorrente e considerando
que conforme o que determina o artigo 7º caput, inciso I, o artigo
42, ambos da Lei Federal 4.320/64, e ainda a Lei Municipal 426/2007
em seu artigo 4º, alterado pela também lei Municipal 479/2008,
não vislumbro qualquer ilegalidade no exercício de ordenador de
despesa do Município de São Roque do Canaã, pois, houve recursos
para as suplementações necessárias, devidamente autorizadas
pelas leis supracitadas, que foram superávit financeiro e excesso
de arrecadação, não havendo que se falar em irregularidades
praticadas.
Neste diapasão, por toda fundamentação anterior, não há como
se manter o teor da manifestação acostada ao Parecer Prévio TC
106/2009, razão pela qual passo a decidir.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, seguindo o entendimento da Área Técnica, bem
como do H. Ministério Público de Contas, e, obedecidos todos os
trâmites processuais e legais, submeto a matéria à apreciação do
Egrégio Plenário, propugnando o seguinte VOTO:
1 – Conhecer do Recurso de Reconsideração interposto em face do
Parecer Prévio TC-106/2009 e, no mérito, dar provimento, a fim de
afastar as irregularidades apontadas e, com fundamento no artigo
80, I, da Lei Complementar nº 621/2012, recomendar ao Legislativo
Municipal de São Roque do Canaã a aprovação das contas referente
ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. Palmerindo
Antônio Baratela.
2 – Dar ciência desta Decisão ao Sr. Palmerindo Antônio Baratela,
então Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, referente às contas
por ele prestadas, ao exercício de 2008.
3 – Encaminhe-se após a confecção do acordão este autos
ao Ministério Público Especial de Após o trânsito em julgado
administrativo arquivem-se os presentes autos.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1291/2010,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze
de junho de dois mil e cartoze, à unanimidade, preliminarmente,
conhecer do presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito,
dar-lhe provimento total, reformulando o Parecer Prévio TC106/2009, a fim de afastar as irregularidades apontadas e, com
fundamento no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar 621/2012,
recomendar ao Legislativo Municipal de São Roque do Canaã
a aprovação das contas referentes ao exercício de 2008, sob a
responsabilidade do Sr. Palmerindo Antônio Baratela, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Manoel Nader Borges, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
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 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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
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[ATOS DOS RELATORES]
PROCESSO TC - 2790/2014
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO
EXERCÍCIO - 2013
RESPONSÁVEL - EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
DETERMINO, nos termos dos artigos 56, I, e 63, III, da Lei
Complementar nº 621/2012, c/c o artigo 138, § 3º, do RITCEES,
a NOTIFICAÇÃO do Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI,
Prefeito Municipal, para que no prazo de dez dias, observando os
termos da Instrução Normativa 28/2013 – Anexo 03, providencie
a regularização da PCA/2013 conforme demonstrado na
Instrução Técnica Inicial ITI 1220/2014, e na Análise de Inicial de
Conformidade AIC 324/2014, fls. 04/06, cuja cópia deverá ser
enviada ao interessado juntamente com o Termo de Notificação, sob
pena de multa pecuniária, conforme o previsto no art. 389, VIII, da
Res. 261/2013 (RITCEES).
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator.
PROCESSO TC - 2797/2014
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA
EXERCÍCIO - 2013
RESPONSÁVEL - EDUARDO MAROZZI ZANOTTI – PREFEITO
DETERMINO, nos termos dos artigos 56, I, e 63, III, da Lei
Complementar nº 621/2012, c/c o artigo 138, § 3º, do RITCEES,
a NOTIFICAÇÃO do Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI,
Prefeito Municipal, para que no prazo de dez dias, observando os
termos da Instrução Normativa 28/2013 – Anexo 02, providencie
a regularização da PCA/2013 conforme demonstrado na
Instrução Técnica Inicial ITI 1219/2014, e na Análise de Inicial de
Conformidade AIC 323/2014, fls. 28/30, cuja cópia deverá ser
enviada ao interessado juntamente com o Termo de Notificação, sob
pena de multa pecuniária, conforme o previsto no art. 389, VIII, da
Res. 261/2013 (RITCEES).
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator.
PROCESSO TC - 3124/2014
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO - 2013
RESPONSÁVEL - JOSÉ WANDERLEI ASTORI
DETERMINO, nos termos dos artigos 56, I, e 63, III, da Lei
Complementar nº 621/2012, c/c o artigo 138, § 3º, do RITCEES, a
NOTIFICAÇÃO do Sr. JOSÉ WANDERLEI ASTORI, Presidente da
Câmara Municipal de Guarapari, para que no prazo de dez dias,
observando os termos da Instrução Normativa 28/2013, providencie
a regularização da PCA/2013 encaminhando a complementação
da documentação solicitada, conforme demonstrado na Análise de
Inicial de Conformidade AIC 304/2014 e na Instrução Técnica
Inicial ITI 1191/2014, fls. 16/17, cuja cópia deverá ser enviada
ao interessado juntamente com o Termo de Notificação, sob pena
de multa pecuniária, conforme o previsto no art. 389, VIII, da Res.
261/2013 (RITCEES).
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator.
PROCESSO TC - 3155/2014
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO - 2013
RESPONSÁVEL - JOÃO CABRAL RODRIGUES CONCIGLIERI
DETERMINO, nos termos dos artigos 56, I, e 63, III, da Lei
Complementar nº 621/2012, c/c o artigo 138, § 3º, do RITCEES, a
NOTIFICAÇÃO do Sr. JOÃO CABRAL RODRIGUES CONCIGLIERI,
Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano, para que no
prazo de dez dias, observando os termos da Instrução Normativa
28/2013, providencie a regularização da PCA/2013 encaminhando
a complementação da documentação solicitada, conforme
demonstrado na Análise de Inicial de Conformidade AIC 295/2014
e na Instrução Técnica Inicial ITI 1156/2014, fls. 13/15, cuja
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cópia deverá ser enviada ao interessado juntamente com o Termo
de Notificação, sob pena de multa pecuniária, conforme o previsto
no art. 389, VIII, da Res. 261/2013 (RITCEES).
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator.
PROCESSO TC - 3158/2014
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO - 2013
RESPONSÁVEL - ANDERSON KLEBER DA SILVA
DETERMINO, nos termos dos artigos 56, I, e 63, III, da Lei
Complementar nº 621/2012, c/c o artigo 138, § 3º, do RITCEES, a
NOTIFICAÇÃO do Sr. ANDERSON KLEBER DA SILVA, Presidente
da Câmara Municipal de Conceição da Barra, para que no prazo
de dez dias, observando os termos da Instrução Normativa
28/2013, providencie a regularização da PCA/2013 encaminhando
a complementação da documentação solicitada, conforme
demonstrado na Análise de Inicial de Conformidade AIC 287/2014
e na Instrução Técnica Inicial ITI 1110/2014, fls. 14/15, cuja
cópia deverá ser enviada ao interessado juntamente com o Termo
de Notificação, sob pena de multa pecuniária, conforme o previsto
no art. 389, VIII, da Res. 261/2013 (RITCEES).
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator.
PROCESSO TC - 4344/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
EXERCÍCIO - 2002
RESPONSÁVEIS - DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO – EXPREFEITO MUNICIPAL
SANTA MARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN
O presente feito cuida de Representação apresentada pelo Tribunal
de Contas da União, por intermédio do Presidente da 2ª Câmara,
Exmo. Ministro Augusto Nader, protocolizado sob o nº 08.273, na
data de 14/06/2012, referente ao Acórdão nº 3914/2012 – TCU –
2ª Câmara, proferido nos autos do processo nº TC 021.763/20094, que imputou por irregulares fatos ocorridos no Município de
São Domingos do Norte, por ocasião da execução do convênio nº
724/2001, firmado entre o município e o Ministério da Saúde.
Registra-se que, o mencionado convênio teve o valor total de R$
96.000,00, sendo R$ 80.000,00 transferidos pelo Ministério da
Saúde e R$ 16.000,00 de contrapartida do Município. Tendo o
TCU imputado débito com relação ao recurso de origem federal,
providenciou o encaminhamento de expediente a este Tribunal para
deliberação quanto ao recurso de origem municipal.
A priori, conforme Decisão TC-4844/2012, de fls. 123, foram os
presentes autos convertidos em Tomada de Contas Especial,
e citados os Srs. Domingos Malacarne Sobrinho, ex-Prefeito
de São Domingos do Norte, Luiz Antônio Trevisan Vedoin,
bem como a sociedade empresária Santa Maria Comércio e
Representações Ltda., para apresentarem justificativas e/ou
recolhessem a importância devida apontada na Instrução Técnica
Inicial nº 791/2012.
No que se refere ao Sr. Luiz Antônio Trevisan Vedoin e à sociedade
empresária Santa Maria Comércio e Representações Ltda.,
após inúmeras tentativas infrutíferas de citação, foi promovida a
citação por meio de Edital, conforme se depreende da Decisão TC2296/2013, fls. 160. Deixaram os interessados transcorrer in albis o
prazo para apresentação de defesa, fls. 164/165, razão pela qual foi
decretada a revelia de ambos, fls. 167.
Retorna-me o feito, contendo a Manifestação Técnica Preliminar
MTP 499/2014, fls. 307/311, a qual contém proposta de
encaminhamento no sentido de que seja ratificada Instrução
Técnica Inicial nº 791/2012, efetuando, assim, a citação ao
responsável que não o foi de forma cabal, no caso, o ex-Prefeito de
São Domingos do Norte, Sr. Domingos Malacarne Sobrinho.
Compulsando os autos, percebe-se que o Termo de Citação nº
1458/2012, encaminhado ao Sr. Domingos Malacarne Sobrinho, foi
recebido por terceira pessoa não identificada, conforme se depreende
do documento de fls. 133. Como também, não compareceu o
interessado espontaneamente aos autos para apresentar qualquer
documentação, e ainda, mesmo sem ter apresentado sua defesa,
não fora decretada sua revelia nos presentes autos.
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Assim, a fim de se evitar futuras arguições de nulidade, acompanho
a proposta de encaminhamento da 5ª SCE, com base no art. 56, II,
da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 157, II, do Regimento
Interno do TCEES, DETERMINO que seja reiterada a CITAÇÃO ao
Sr. Domingos Malacarne Sobrinho, ex-Prefeito Municipal de
São Domingos do Norte, ratificando em todos os seus termos a
Instrução Técnica Inicial nº 791/2012, fls. 110/116, cuja cópia
deverá ser encaminhada juntamente com o Termo de Citação, bem
como cópia das fls. 02/27 destes autos. Para tanto, concedo ao
interessado o prazo de trinta dias, para manifestação.
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator.
PROCESSO TC - 6742/2014 (vols. I e II)
INTERESSADO - FREDERICO DOS SANTOS ROSA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISO
RESPONSÁVEL - WALDELES CAVALCANTE – PREFEITO MUNICIPAL
(2009/2012)
O presente feito cuida de expediente encaminhado pelo Delegado
de Polícia Federal, Frederico dos Santos Rosa, ofício n° 0360/2014
– DPF/SMT/ES com cópia do Inquérito Policial nº 0107/2013 e dos
Termos de Declaração prestados àquele órgão policial.
Autuado como Representação, foi encaminhado à área técnica
para análise e manifestação quanto às questões levantadas pelo
autor, especialmente no que se refere à suposta falta de previsão
orçamentária para despesa essencial e má gestão das contas
públicas, no período de 2009 a 2012, em que figurava como Prefeito
do Município de Barra de São Francisco, o Sr. Waldeles Cavalcante.
Conforme destaca a 6ª Secretaria de Controle Externo, em sua
Manifestação Técnica MTP 474/2014, fls. 297/299, resta no
presente feito, de forma remanescente, indício de irregularidade
pela Ausência de Controle da Execução Orçamentária, supondo-se
que o descuido com a obrigação de gerir o orçamento de forma
satisfatória comprometeu o cumprimento de outra obrigação que é
o pagamento de pessoal do magistério nos últimos meses de 2012.
Portanto, elaborou-se a Instrução Técnica Inicial ITI 1072/2014,
fls. 300/303, com base na MTP 474/2014, sugerindo a citação do
Sr. Walmir Fanti (contador municipal) e, solidariamente, a do Sr.
Waldeles Cavalcante (ex-prefeito).
Assim, acompanhando o entendimento da área técnica, DETERMINO,
nos termos dos artigos 56, I, e 63, I, da Lei Complementar nº
621/2012, a CITAÇÃO do Sr. WALMIR FANTI, contador municipal,
e do Sr. WALDELES CAVALCANTE, ex-Prefeito Municipal, para que
no prazo de trinta dias, apresentem as justificativas que julgarem
pertinentes, em razão dos indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial ITI 1072/2014, cuja cópia deverá ser
encaminhada juntamente com os respectivos Termos de Citação.
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
PROCESSO TC - 7113/2014
INTERESSADO - Air Liquide Brasil LTDA
ASSUNTO - Representação
JURISDICIONADO - Superintendência Regional de Saúde de
Cachoeiro de Itapemirim.
Cuida-se de representação proposta pela sociedade empresária Air
Liquide Brasil Ltda em desfavor da Secretaria de Estado de Saúde,
por meio da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim, em face de supostas irregularidades contidas no edital
de Pregão Eletrônico 002/2014, que tem por objeto a contratação
de empresa para prestação de serviços de Assistência Domiciliar,
Monitoramente, Instalação e Locação de Equipamentos de CPAP,
BIPAP e Umidificador.
Impetrada a presente Representação nesta Corte de Contas
em 04 de agosto do corrente, o Eminente Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun no exercício da Presidência, em
razão de me encontrar em gozo de férias, proferiu a Decisão
Monocrática Preliminar nº 1162/2014, promovendo a notificação do
Superintendente Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim em
nome do Sr. Galhardo Pacheco Areas e do Pregoeiro Oficial, para
que no prazo de cinco dias prestassem os esclarecimentos acerca da
presente Representação e notificação de 05 (cinco) dias ao pregoeiro
oficial para que encaminhassem cópia do procedimento licitatório.
O Sr. Galhardo Pacheco Areas peticionou à fl. 212 esclarecendo
que desde o dia 14 de agosto de 2014 não mais exercia o cargo
de Superintendente daquela Regional, informando, ainda, que
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a pregoeira oficial do processo foi Luci Aparecida Paschoal Brites
constando na notificação o nome da servidora Rosane Guimarães
Moreira Nascimento e quanto ao processo licitatório o mesmo
encontra-se na PGE para análise.
Compulsando os autos, observo que, de fato o Termo de Notificação
nº 1640/2014 de fl. 204 e o Termo de Notificação nº 1641/2014 de
fl. 205, constam os nomes dos senhores Galhardo Pacheco Areas e
Rosane Guimarães Moreira Nascimento.
Observo, ainda, que à fl. 208 a Srª. Pregoeira Oficial Luci e a Srª
Rosane tiveram ciência da DECM nº 1162/2014 em 11/08/2014,
confirmando o recebimento do e-mail encaminhado pela SGS
deste Tribunal, como também o Sr. Galhardo, teve ciência no dia
12/08/2014, conforme se verifica à fl. 209. Nesse contexto, visualizo
que as notificações foram regularmente realizadas.
Consoante informação do Sr. Galhardo o processo licitatório
encontrava no dia 18 de agosto próximo passado na Procuradoria
Geral do Estado para análise, o que prejudicou o cumprimento da
Decisão suso mencionada.
Nesse contexto, considerando que compete ao Relator a presidência
instrutória do feito, e considerando ainda os princípios da efetividade
na atividade judicante desta Corte e da celeridade processual, defiro
o pedido de prorrogação do prazo por mais 05 (cinco) dias.
Cientifiquem-se as autoridades acima informadas, que exercem
atualmente os cargos, por meio eletrônico, com remessa da presente
decisão, certificando-se nos autos os servidores responsáveis pelo
recebimento das comunicações.
Após a manifestação dos notificados ou decorrido o prazo em aberto,
encaminhe-se os autos a este Gabinete para análise da medida
cautelar pretendida.
Em 27 de agosto de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
PROCESSO TC - 7535/2014
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA
PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – CIDADES-WEB
REFERÊNCIA - 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL - HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGA
Nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar nº 621/12, c/c os
artigos 358, I, e 359, do Regimento Interno do TCEES, DETERMINO
a CITAÇÃO do Sr. HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGA, Prefeito
Municipal de São Gabriel da Palha, para que no prazo de quinze
dias, apresente as justificativas relacionadas à omissão do envio dos
dados acima mencionados, tendo em vista ter sido o responsável já
notificado, conforme Termo de Notificação Eletrônico – Sistema
Cidades-Web, fls. 02, ressaltando que a presente citação não o
isenta de encaminhar a referida documentação, advertindo-o,
ainda, de que o não cumprimento de tal providência o sujeitará às
penalidades legais, nos termos do artigo 389, IX da Res. 261/2013.
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
PROCESSO TC - 7513/2014
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – CIDADES-WEB
REFERÊNCIA - 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL - LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar nº 621/12, c/c os
artigos 358, I, e 359, do Regimento Interno do TCEES, DETERMINO
a CITAÇÃO do Sr. LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA, Prefeito
Municipal de Domingos Martins, para que no prazo de quinze dias,
apresente as justificativas relacionadas à omissão do envio dos
dados acima mencionados, tendo em vista ter sido o responsável já
notificado, conforme Termo de Notificação Eletrônico – Sistema
Cidades-Web, fls. 02, ressaltando que a presente citação não o
isenta de encaminhar a referida documentação, advertindo-o,
ainda, de que o não cumprimento de tal providência o sujeitará às
penalidades legais, nos termos do artigo 389, IX da Res. 261/2013.
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
PROCESSO TC - 7684/2014
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
REFERÊNCIA - 3º BIMESTRE/2014
RESPONSÁVEL - ROBERTO FORTUNATO FIORIN
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O presente feito cuida de Prestação de Contas Bimestral, referente ao
3º bimestre de 2014, de responsabilidade do Sr. Roberto Fortunato
Fiorin.
O responsável foi ciente através da Notificação Eletrônica em
10/06/2014, conforme se vê pela Consulta Débitos das Unidades
Gestoras, fls. 02 dos autos. Entretanto, verificado pela 3ª SCE –
Secretaria de Controle Externo, através do Sistema Cidades-Web,
até a data de 18/08/2014 os dados não tinham sido encaminhados
pelo jurisdicionado.
Dessa forma, em cumprimento ao disposto no art. 24, § único, da
Resolução TC 247/2012, c/c o art. 2º da Resolução TC 219/2010,
DETERMINO, com base no art. 56, I, da LC 621/2012 c/c o art.
359 do RITCES, a CITAÇÃO do Sr. Roberto Fortunato Fiorin,
Agente Responsável, para que no prazo de quinze dias apresente
a Prestação de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014,
da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, conforme demonstrado
na Instrução Técnica Inicial ITI nº 1077/2014, de fls. 01,
ressaltando que a presente citação não o isenta de encaminhar os
referidos dados, advertindo-o, ainda, de que o não cumprimento de
tal providência o sujeitará às penalidades legais, conforme dispõe o
art. 389, VIII e IX da Res. 261/2013.
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
PROCESSO TC - 7683/2014
INTERESSADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO
CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
REFERÊNCIA - 3º BIMESTRE/2014
RESPONSÁVEL - GABRIELLE ROVETA MELO
O presente feito cuida de Prestação de Contas Bimestral,
referente ao 3º bimestre de 2014, de responsabilidade do Sra.
Gabrielle Roveta Melo.
A responsável foi ciente através da Notificação Eletrônica em
06/08/2014, conforme se vê pela Consulta Débitos das Unidades
Gestoras, fls. 02 dos autos. Entretanto, verificado pela 3ª SCE
– Secretaria de Controle Externo, através do Sistema CidadesWeb, até a data de 18/08/2014 os dados não tinham sido
encaminhados pelo jurisdicionado.
Dessa forma, em cumprimento ao disposto no art. 24, § único,
da Resolução TC 247/2012, c/c o art. 2º da Resolução TC
219/2010, DETERMINO, com base no art. 56, I, da LC 621/2012
c/c o art. 359 do RITCES, a CITAÇÃO da Sra. Gabrielle Roveta
Melo, Agente Responsável, para que no prazo de quinze
dias apresente a Prestação de Contas Bimestral, referente ao
3º bimestre de 2014, do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo
Chaves, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
ITI nº 1076/2014, de fls. 01, ressaltando que a presente citação
não a isenta de encaminhar os referidos dados, advertindo-a,
ainda, de que o não cumprimento de tal providência a sujeitará
às penalidades legais, conforme dispõe o art. 389, VIII e IX da
Res. 261/2013.
Em 02 de setembro de 2014.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator

PORTARIA P 241
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012, e tendo
em vista o que consta do caderno processual TC- nº 2864/2002,
RESOLVE:
Conceder a servidora MAGALI DE OLIVEIRA FRANÇA, matrícula nº
203.030, ocupante do cargo efetivo de Auditor de Controle Externo,
3(três) meses de férias-prêmio com base no art. 118 da Lei
Complementar nº 46/1994, referente ao decênio de 08/05/2002
a 07/05/2012, a partir de 22/09/2014.
Vitória, 11 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 243
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 13,
Inciso IV, da Lei Complementar 621, de 8/3/2012,
RESOLVE:
efetuar a progressão por tempo dos servidores efetivos,
Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, observando o disposto nos artigos 11 a 14 da LC
622/2012, conforme a seguinte relação, com vigência a partir de
1º/09/2014:
MATR.

SERVIDOR

203104

Adriane de
Paiva Lima
José Claudio
Del Pupo
Guilherme
Nunes
Fernandes
Lenita Loss
Paulo Roberto
da Silva
Idarlene
Araujo de
Oliveira
Marques
Raymar
Araujo Belfort
Paula
Paraguassu
Belote Silva
Leila Maria
de Oliveira
Sokoloski
Silvio
Henrique
Brunoro Grillo
José Eduardo
Miguel Assad
Marcos
Martinelli
Marcelo
Rodrigues da
Rosa
Odilson Souza
Barbosa Junior
SERVIDOR

202619
203199
203174
203171
203200

203101
203258
203146
203249
202651
203179
202903
203208
MATR.

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 6949/2014,
RATIFICOU a contratação direta, por inexigibilidade de licitação,
da empresa Aprimora Treinamentos Ltda. - EPP, objetivando
a inscrição de oito servidores desta Corte de Contas, no curso de
capacitação e aperfeiçoamento - Processos nos Tribunais de
Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos, no
valor de R$ 13.520,00 (treze mil, quinhentos e vinte reais) por
inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, II c/c art. 13, VI
da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 11 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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203214

202542

OPÇÃO PELO NÍVEL
SUBSÍDIO
01/08/2012
III

REF.
10

01/08/2012

III

14

02/08/2012

III

10

06/08/2012
09/08/2012

III
III

9
8

13/08/2012

III

8

13/08/2012

III

10

21/08/2012

II

6

27/08/2012

III

9

28/08/2012

II

8

30/08/2012

III

13

30/08/2012

II

5

31/08/2012

III

13

31/08/2012

III

10

OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO PROGRESSÃO
SUBSÍDIO
DO
POR TEMPO
ARTIGO 13INCISO VI
NOVO
INTERSTÍCIO
28/05/12
15/08/14 (79
III 7
dias)

JOSÉ
HENRIQUE
GARCIA DA
SILVA
APARECIDA B. 15/06/12
DE OLIVEIRA

17/08/14 (63
dias)

II 9

Vitória, 10 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 245
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar o servidor, GIULIANO MEDINA SILVA matrícula nº
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de setembro de 2014
203.607, ocupante do cargo efetivo de Analista Administrativo, para
ocupar a função de coordenação técnica FG-3, da Diretoria Geral
de Secretaria, substituindo o coordenador REGIS VICENTINI
SILOTTI, matrícula nº 203.204, afastado da referida função por
motivo de férias, a contar de 09/09/2014, enquanto durar o seu
afastamento.
Vitória, 12 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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PORTARIA P Nº 246
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
nomear MARCELO DEMONER MASSAD, para exercer o cargo em
comissão de Assessor de Controle Externo.
Vitória, 12 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente

www.tce.es.gov.br

