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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.
ACÓRDÃO TC-529/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3271/2011 (APENSOS: TC-1987/2009 E TC2090/2009)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
INTERESSADO - SUELI PASSONI TONINI
JURISDICIONADO - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2008
- RESPONSÁVEL: SUELI PASSONI TONINI - 1) REJEITAR
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE 2) CONTAS
IRREGULARES - MULTA - 3) RECOMENDAÇÃO AO GESTOR RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECER - PROVIMENTO
PARCIAL - REFORMULAR O ACÓRDÃO TC-443/2010 - MANTER
MULTA - 2) MANTER RECOMENDAÇÃO - 3) DETERMINAÇÕES 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
interposto pela senhora Sueli Passoni Tononi, Diretora Presidente do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, no
exercício de 2008, protocolado em 08 de junho de 2011, em face do
ACORDÃO TC-443/2010 (fls. 417/420 do TC 1987/2009) que julgou
irregulares as contas da recorrente, relativas ao exercício de 2008,
com multa de 500 VRTE e recomendação à gestora para o próximo
exercício, em virtude dos seguintes procedimentos perpetrados pela
gestora:
1.1. Divergência entre o Disponível registrado na contabilidade e
aquele demonstrado nos Extratos e conciliações bancárias no valor
correspondente a R$ 48.058,58 (quarenta e oito mil, cinqüenta e oito
reais e cinqüenta e oito centavos)- infringência ao artigo 85 c/c artigo
89 da Lei nº 4.320/64;
1.2. Ausência de comprovação de inviabilidade de competição
necessária para contratação por inexigibilidade de procedimento
licitatório para locação de espaço físico para realização da II Feira e

Fórum Técnico Científico Econegócios e Tecnologias Limpas - FIETEC infringência aos artigos 2º, 3º, e 25, caput, todos da Lei nº 8.666/93,
e aos Princípios da Impessoalidade e da Igualdade;
1.3. Inobservância às condições de preço na contratação – infringência
ao artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
Recomendar ao atual gestor que proceda aos ajustes contábeis
pendentes de regularização na conta bancária nº 8.807.893 - Banestes,
alocada sob a rubrica contábil 11112.9901.
Notificada, a recorrente interpôs o Recurso de Reconsideração sob
apreciação, visando tornar sem efeito a decisão de mérito prolatada
por esta Corte, às fls. 1/11 dos autos, trazendo tão somente sua
manifestação acerca do item 1.1 acima, qual seja a divergência entre
o Disponível registrado na contabilidade e aquele demonstrado nos
Extratos e conciliações bancárias.
Por derradeiro, requereu que não prevaleça o entendimento de
irregularidades aduzidas no processo TC nº 1987/2009, para que
sejam consideradas regulares as contas apresentadas referentes ao
exercício financeiro de 2008.
Seguindo os trâmites procedimentais aplicáveis à espécie foram os
autos submetidos à análise da 8ª Secretaria de Controle Externo que
solicitou o encaminhamento destes à área técnica competente para
manifestar-se, eis que os aspectos guerreados em sede recursal são
de índole exclusivamente contábil, para proceder à análise da nova
documentação.
Desta feita, a 1ª Secretaria de Controle Externo, em exame dos autos,
elaborou a Manifestação Técnica de Recurso MTR 2/2014 (fls.17/21),
onde conclui sugerindo o afastamento da irregularidade descrita
no item 1.1 do Acórdão TC 443/2010 no processo TC 1987/2009 e
recomendações, conforme abaixo:
3 – Conclusão:
Tendo em vista a constatação do registro intempestivo da receita de
Convênios, entendemos afastada a irregularidade apontada no item
1.1. do Acórdão TC – 443/2010 referente ao Processo TC – 1987/2009.
Quanto aos demais itens remanescentes do Acórdão TC – 443/2010
(fls. 417/420), não nos manifestamos tendo em vista a alínea “b” do
Inciso III do art. 47 do Regimento Interno.
Sugere-se ao Plenário, entretanto, e, independente do julgamento
de mérito do presente Recurso, com base no § 2º do art. 162 do
Regimento Interno, sejam determinadas ao atual Gestor as seguintes
providências:
Se ainda não realizada, proceda à conciliação de todas as contas
bancárias procedendo aos registros necessários à regularização das
contas patrimoniais daquela Autarquia;
Proceda, tempestivamente, ao registro das receitas obtidas, nos
termos do art. 39 da lei 4.320/64.
Os autos encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo, esta
emitiu a Instrução Técnica de Recurso ITR 39/2013 (fls.23/26)
onde analisa os pressupostos recursais e o mérito, concluindo pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do recurso e, quanto
ao mérito, somos pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, nos termos
da Manifestação Técnica de Recurso - MTR 2/2014 (fls. 17/21), ora
encampada por esta área técnica, bem como nos termos das demais
considerações externadas na presente instrução.
Ressaltamos, por fim, que a recorrente deixa consignado o seu
interesse em realizar sustentação oral na ocasião do julgamento do
presente feito.
É a nossa manifestação.
Em, 19 de setembro de 2014.
Vanessa de Oliveira Ribeiro
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Auditora de Controle Externo
Matrícula TCE-ES nº 203.253
Ato contínuo, o Ministério Público Especial de Contas emitiu parecer
MMPC 1249/2014, da lavra do eminente Procurador, doutor Luis
Henrique Anastácio da Silva, visto à fl. 29, manifestando concordância
com os termos da ITR 39/2014.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade por possuir a Recorrente
interesse e legitimidade recursal e o recurso ter sido interposto
tempestivamente, uma vez que foi interposto na data de 08 de junho
de 2011, e a contra-fé da notificação encaminhada à gestora foi
juntada aos autos na data de 10 de maio de 2011.
Em análise de mérito, a irregularidade ensejadora do julgamento pela
irregularidade das contas foi a seguinte:
1 .1 - Disponível x Termo de Verificação de Disponibilidade.
Conforme consta na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2834/2010,
esclarecemos:
a) Dos Fatos
A diferença entre os extratos e conciliações bancárias foi justificada no
item 4.1, entretanto o Disponível demonstrado no Balanço Patrimonial
está divergente do valor apresentado nas conciliações bancárias em
R$ 48.058,58.
Disponível –
Extratos Bancários
Conciliações
Balanço Financeiro
Bancárias
11.806.966,15
12.457.458,73
11.855.024,73
Alega a recorrente que:
“Foi protocolado neste Egrégio Tribunal de Contas sob o n° 005360, os
esclarecimentos quanto aos questionamentos contidos no RTC 31/2010
contendo novo Termo de Verificação de Disponibilidade Financeira, que
apresentamos em anexo, tendo em vista que o mesmo encaminhado
junto com a PCA/2008 encontrava-se com valores divergentes dos
constantes no Saldo do Extrato e no Saldo Contábil.
Esclarecemos que tais divergências se deram por um equivoco
na digitação dos saldos das contas, a saber: Conta C Banestes n°
8.807.893, Conta Poupança Caução Banestes n° 10.908.051 e Conta
de Aplicação Banestes 11.128.857, conforme extratos em anexo.
Assim a tabela acima apresentada passa a ser:
Disponível Extratos Bancários
Conciliações
Balanço Financeiro
Bancárias
11.806.966,15
12.415.948,50
11.806.966,15
DAS POSTULAÇÕES
Diante do arrazoado de informações, requeremos que não prevaleça o
entendimento de irregularidades aduzida no processo TC n° 1987/2009,
considerando REGULARES as contas do TEMA - INSTITUTO ESTADUAL
DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, relativas ao exercício de
2008.”
A área técnica analisa as alegações e documentos recursais e manifestase na MTR 2/2014 (fls. 17/21), nos seguintes termos:
“ Análise dos argumentos de defesa:
Segundo consta no item 2 da Nota Explicativa constante do Termo
de Verificação de Disponibilidades Financeiras visto às paginas 05 do
presente processo, o valor de R$ 47.969,00, refere-se a assinatura
de convênio com a Samarco Mineração que não foi registrado no
SIAFEM/2008 em tempo hábil.
Conclui-se, portanto, que a diferença existente entre os saldos
apresentados nos extratos bancários, necessariamente, deveriam estar
divergentes em, pelo menos, R$ 47.969,00 daqueles apresentados
no grupo de contas do Disponível do Balanço Patrimonial, vez que o
responsável afirma que não foram efetuados, tempestivamente, os
devidos registros da receita de convênios obtidos.
No mesmo sentido, constatou-se a ausência de registro dos valores
constantes do item 03 da Nota Explicativa do Termo de Verificação de
Disponibilidades Financeiras visto às paginas 05 do presente processo,
no valor de R$ 62,65, relativo à rendimentos de aplicação financeira
de recursos destinados ao pagamento de PASEP – Servidores efetivos.
A ausência de registro tempestivo da receita inobserva ao que
determina o art. 39 da lei 4.320/64. No entanto, o responsável não foi
citado sobre tal aspecto.
Consultado o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado
(SIAFEM) colhe-se a informação de que em 10.02.2009, mediante
Guia de Recebimento nº 00007, (2009GR00007), foi registrado o
recebimento dos recursos relativos ao acordo de Cooperação Técnica
entre a Samarco Mineração S/A e o IEMA, no valor de R$ 47.969,00.
Já os rendimentos de aplicação financeira oriundos dos Recursos de
Pagamento de PASEP (R$ 62,65), não foram detectados registros no
exercício subsequente.”
A 8ª Secretaria de Controle Externo assim se pronunciou:
DO MÉRITO
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Verifica-se que os argumentos lançados pela recorrente dizem
respeito à matéria exclusivamente contábil, motivo pelo qual as razões
recursais foram devidamente apreciadas pela 1ª SCE, por meio da
Manifestação Técnica de Recurso - MTR 2/2014 (fls. 17/21), à
qual nos reportamos e cuja conclusão transcrevemos:
Tendo em vista a constatação do registro intempestivo da receita de
convênios, entendemos afastada a irregularidade apontada no item
1.1 do Acórdão TC-443/2010 referente ao Processo TC-1987/2009.
Quanto aos demais itens remanescentes do Acórdão TC-443/2010 (fls.
417/420), não nos manifestamos tendo em vista a alínea “b” do Inciso
III do art. 47 do Regimento Interno.
Sugere-se ao Plenário, entretanto, e, independente do julgamento
de mérito do presente Recurso, com base no §2º do art. 162 do
Regimento Interno, sejam determinadas ao atual Gestor as seguintes
providências:
Se ainda não realizada, proceda à conciliação de todas as contas
bancárias procedendo aos registros necessários à regularização das
contas patrimoniais daquela Autarquia;
Proceda, tempestivamente, ao registro das receitas obtidas, nos
termos do art. 39 da lei 4.320/64.
No que tange às demais irregularidades apontadas no acórdão
recorrido, há que se destacar que a recorrente não apresentou
quaisquer justificativas ou documentos objetivando afastá-las.
Desse modo, tem-se que ocorreu para a recorrente o fenômeno
processual da preclusão, cuja previsão legal encontra-se no artigo 152,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012 (LOTCEES), senão
vejamos:
A interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera
preclusão consumativa.
A referida imposição está inserida no Princípio do Devido Processo
Legal, que impõe que o processo é sempre um caminhar em frente,
não podendo perdurar indefinidamente, ainda que esta Corte de
Contas tenha por objetivo buscar a verdade real. E assim deve ser,
uma vez que, os prazos processuais devem ser cumpridos dentro do
prescrito em lei, sob pena de se causarem instabilidade jurídica e, por
consequência, graves injustiças.
Portanto, inexistindo razões recursais a serem analisadas quanto aos
itens 2 e 3 do acórdão recorrido, somos pela sua manutenção.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do recurso e, quanto
ao mérito, somos pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, nos termos
da Manifestação Técnica de Recurso - MTR 2/2014 (fls. 17/21), ora
emcampada por esta área técnica, bem como nos termos das demais
considerações externadas na presente instrução.
Ressaltamos, por fim, que a recorrente deixa consignado o seu
interesse em realizar sustentação oral na ocasião do julgamento do
presente feito.
De nossa parte, não temos qualquer reparo a fazer à fundamentação
aduzida pela Área Técnica e o Parecer do Douto representante do
Ministério Público de Contas.
Face ao exposto, acolho o Recurso de Reconsideração com o fim de
proceder à reforma do Acórdão TC-443/2010, com as recomendações
da parte conclusiva da Manifestação Técnica de Recurso MTR 2/2014.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando as razões expendidas pela Recorrente,
obedecido todo o trâmite processual e corroborando com a Área
Técnica e com o Ministério Público, submeto a matéria à apreciação
desta Corte, propugnando o seguinte VOTO:
3.1 Conhecer do presente Recurso de Reconsideração em face do
Acórdão TC 443/2010, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL;
3.2 Proceder à reforma do Acórdão TC 443/2010, afastar a
irregularidade descrita no item 1.1 deste, e para julgar IRREGULARES
as contas apresentadas pela senhora Sueli Passoni Tononi, responsável
pelo Instituto Estadual do Meiom Ambiente e Recursos Hídricos, no
exercício de 2008, nos termos do artigo 84, inciso III, da LC 621/2012,
com a permanência das irregularidades expostas nos itens 1.2 e 1.3
do Acórdão TC 443/2010, mantendo-se a multa original aplicada de
500 VRTE.
3.3 Por fim, VOTO por manter a recomendação original e o
acréscimo das determinações incluídas pela MTR 02/2014 ao atual
gestor do IEMA, com amparo no artigo 86 da LC 621/2012:
3.2.1 Se ainda não realizada, proceda à conciliação de todas as contas
bancárias procedendo aos registros necessários à regularização das
contas patrimoniais daquela Autarquia;
3.2.2 Proceda, tempestivamente, ao registro das receitas obtidas, nos
termos do art. 39 da lei 4.320/64.
Ressalto que a recorrente deixou consignado seu interesse em realizar
sustentação oral na ocasião do julgamento do presente feito.
Solicito à Secretaria-Geral das Sessões que proceda às comunicações
processuais necessárias.
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Após o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os presentes
autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3271/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e dois de julho de
dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Conhecer do Recurso de Reconsideração interposto, dando-lhe
provimento parcial, com consequente reformulação do Acórdão
TC-443/2010, afastando a irregularidade descrita no item 1.1, para
julgar irregulares as contas apresentadas pela Senhora Sueli Passoni
Tononi, Diretora Presidente do Instituto Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - IEMA, no exercício de 2008, nos termos do artigo
84, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, mantendo
as irregularidades expostas nos itens 1.2 e 1.3 do Acórdão original,
mantendo-se a multa original aplicada de 500 VRTE;
2. Manter a Recomendação ao atual gestor para que proceda aos
ajustes contábeis pendentes de regularização na conta bancária nº
8.807.893 - Banestes, alocada sob a rubrica contábil 11112.9901;
(peguei do Acórdão original: TC-443/2010)
3. Determinar ao atual gestor do Instituto Estadual do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos – IEMA que:
3.1 Se ainda não realizada, proceda à conciliação de todas as contas
bancárias procedendo aos registros necessários à regularização das
contas patrimoniais daquela Autarquia;
3.2 Proceda, tempestivamente, ao registro das receitas obtidas, nos
termos do art. 39 da lei 4.320/64;
4. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à 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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO 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. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-420/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2971/2013 (APENSO TC-5339/2013)
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - VANDERSON ALONSO LEITE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO 2) DETERMINAÇÃO - 3) RECOMENDAÇÕES - 4) REPRESENTAR
À SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - 5)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual [fls. 1/336] da Secretaria
de Estado de Esportes e Lazer – SESPORT do exercício financeiro
de 2012, sob a responsabilidade do senhor Vanderson Alonso Leite,
Secretário de Estado.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo senhor
Vanderson Alonso Leite – Secretário de Estado, através do Ofício
SESPORT/GAB OF. Nº 062/2013, protocolizado sob o nº 003751/2013,
em 27/03/2013, estando, portanto, dentro do prazo regimental, em
conformidade com o art. 105, caput, da Resolução TC nº 182/02,
vigente à época.
Em seguida os autos foram levados à 2ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 182/2013 (fls.
339/346), pautando-se na verificação dos demonstrativos contábeis,
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onde as contas apresentadas encontraram-se inconsistentes, opinando
pela citação do senhor Vanderson Alonso Leite – Secretário de Estado,
para apresentar esclarecimentos quanto os indicativos de irregularidade
apontados, em síntese:
Divergência de R$ 54.031,32 entre o saldo contábil demonstrado no
Balanço Patrimonial (fl. 25) e aquele demonstrado pelo resumo do
Inventário de Bens Móveis (fl. 240).
Divergência de R$ 764.706,75 entre o saldo contábil demonstrado
no Balanço Patrimonial (fl. 25) e aquele demonstrado no resumo do
Inventário de Bens em Amoxarifado (fl. 226).
O senhor Vanderson Alonso Leite – Secretário de Estado foi devidamente
citado de acordo com o Termo de Citação Nº 1796/2013, juntado às
fls. 355/verso dos autos.
O responsável apresentou documentação de forma tempestiva (fls.
359/417), na data de 04/10/2013, protocolizado sob o número TC
014480/2013.
Os autos foram encaminhados à 2ª Secretaria de Controle Externo, a
qual elaborou Instrução Contábil Conclusiva ICC 17/2014 (fls.421/428),
na qual conclui pela regularidade com ressalvas da prestação de contas.
A área técnica sugeriu ainda a expedição de DETERMINAÇÃO ao
atual Gestor da SESPORT para que regularize os registros contábeis
de entradas e saídas de material de distribuição gratuita para
que a contabilidade reflita a realidade da movimentação ocorrida
no almoxarifado, e providencie no Sistema Integrado de Gestão
Administrativa – SIGA a transferência no valor de R$ 23.273,23 de
Material Permanente para Material de Consumo.
Ainda, diante da análise realizada, extraem-se da Instrução Contábil
Conclusiva ICC 17/2014 [fls. 421/428], bem como do Relatório
Técnico Contábil RTC 182/2013 e dos demais documentos contábeis,
os seguintes valores:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fls.23)
Despesa Fixada
R$ 123.095.012,75
Despesa Executada
R$ 76.178.121,79
Economia Orçamentária
R$ 46.916.890,96
BALANÇO FINANCEIRO (fls.24)
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
R$ 3.342.955,00
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
R$ 11.933.336,72
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL (fls.25)
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 11.974.589,70 Financeiro
R$ 29.241.797,52
Permanente
R$ 58.087.252,55 Permanente
R$ 0,00
Compensado R$ 92.760.960,65 Compensado
R$ 92.760.960,65
ATIVO REAL
R$ 162.822.802,90 PASSIVO REAL R$ 122.002.758,17
Ativo Real Liquido
R$ 40.820.044,73
Déficit Financeiro
R$ 17.267.207,82

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conclusivas que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n° 1192/2014, fls. 430/439,
manifestando-se, ao final, pela regularidade com ressalvas das contas
apresentadas pelo Sr. Vanderson Alonso Leite - Secretário de Estado,
frente à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SESPORT, exercício
de 2012, na forma do inciso II, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsáve, nos termos do art. 86 do
mesmo diploma legal, tendo em vista que a irregularidade detectada é
de natureza formal, não grave, não tendo representando comprovado
dano ao erário.
Ao final, a área técnica opina que seja expedida DETERMINAÇÃO ao
atual gestor da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SESPORT
para que regularize os registros contábeis de entradas e saídas de
material de distribuição gratuita para que a contabilidade reflita a
realidade da movimentação ocorrida no almoxarifado, e providencie
no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA a transferência
no valor de R$ 23.273,23 de Material Permanente para Material de
Consumo.
Sugere, ainda, com fulcro no § 2º do artigo 206 c/c § 7º do artigo
329, ambos da Resolução TC-261/2013, que se RECOMENDE ao atual
Secretário de Estado que: 3.5.1. Em futuras contratações de empresas
de organização de eventos exija o cumprimento dos procedimentos
relacionados à formalização dos documentos fiscais entre seus
contratantes nos exatos termos em que fora pactuado; e,
3.5.2. Em futuras contratações de empresas de organização de eventos,
faça constar dos processos de pagamento a identificação nominal de
todos os beneficiários dos serviços de hospedagem e alimentação,
por estabelecimento comercial, com o objetivo de aprimorar os dados
necessários à regular liquidação de despesa, bem como favorecer a
verificação do atendimento do interesse público.
Por derradeiro, em face da matéria tributária envolvida, a área técnica
sugere, também, REPRESENTAR, nos termos do inciso XX do artigo 1º
da LC 621/2012, à Secretaria Municipal de Fazenda do Município de
Vitória, local onde tem sede a empresa citada nos autos do Processo
TC 5339/2013, dando ciência dos fatos apurados pela Equipe de
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 22 de setembro de 2014
Auditoria, juntando cópia do Relatório de Fiscalização - RAO 55/2013
(fls.10/39), para que, no interesse, verifique a existência de burla à
legislação tributária municipal.
O Ministério Público Especial de Contas através do Procurador Luiz
Henrique Anastácio da Silva, fls. 441, manifesta-se de acordo com os
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 1192/2014.
Verifica-se que foi realizada auditoria ordinária, na Secretaria de
Estado de Esportes e Lazer – SESPORT, referente ao exercício de 2012,
de responsabilidade dos gestores acima citados.
Conforme consta do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 55/2013
[fls. 10/39] do processo TC 5339/2012, em apenso, a equipe técnica
não constatou indícios de irregularidades, estando, portanto, dentro
dos preceitos estabelecidos na legislação em vigor, expedindo-se
recomendações à administração auditada com vista à solução de falhas
formais detectadas durante os trabalhos de auditoria.
É o relatório.
DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA RTC 182/2013
E INCORPORADOS PELA ITI 672/2013.
II.1 – Item 1.1.1 “a” da ITI 672/2013:
Divergência de R$ 54.031,32 no saldo de Bens Móveis.
Base Legal: art. 85 c/c arts. 83 e 89, Lei Federal nº 4.320/1964.
(...)
Apesar do inventário apresentado por subelemento registrar um valor
total semelhante ao da contabilidade, há diferenças entre o valor
físico e contábil em alguns subelementos, que se compensam no final.
Portanto, faz-se necessário que a SESPORT ajuste as diferenças desses
subelementos.
Ante o exposto, fica saneada a irregularidade deste item.
II.2 – Item 1.1.2 “a” DA ITI 672/2013:
Divergência no saldo de Bens em Almoxarifado (Estoque).
Bases Legais: art. 85 c/c arts. 83 e 89, Lei Federal nº 4.320/1964.
(...)
Pelo que se vê a divergência não está no inventário, e sim na
contabilidade, que registra a saída automática desses bens.
A contabilidade deve evidenciar a movimentação de entradas e saídas,
bem como o saldo inicial e final do almoxarifado, o que não ocorreu
nesse caso.
Por fim, quanto à divergência de R$ 23.273,23, referente a estoque
material permanente, esses bens foram incluídos indevidamente como
material permanente no Sistema Integrado de Gestão Administrativa SIGA e corretamente como Material de Consumo no SIAFEM, conforme
justifica o citado. Portanto esses bens devem ser transferidos no
sistema SIGA de Material Permanente para Material de Consumo.
Isto posto, fica mantida a irregularidade desse item.
Na forma das análises expostas na ICC 17/2014, as justificativas e
documentos apresentados não foram suficientes para elidirem a
seguinte irregularidade:
Bens Em Almoxarifado (Estoque) (corresponde ao item 4.3.1.3 do RTC
182/2013 e item II.2 ICC 17/2014) Base Legal: Artigo 85 c/c Artigos
83 e 89 da Lei Federal 4.320/64
A área técnica considerou que trata-se de impropriedade meramente
formal no momento do registro contábil, sugerindo que as contas fosse
julgadas regulares com ressalvas.
Acompanho o entendimento da área técnica para considerar a
irregularidade meramente formal.
Ressalta-se que foi realizada auditoria na Secretaria de Estado de
Esportes e Lazer – SESPORT, referente ao exercício de 2012, processo
tombado sob o nº TC 5339/2013, em apenso, não sendo constatadas
irregularidades na execução dos contratos analisados.
VOTO
Ante todo exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO:
por considerar REGULARES COM RESSALVAS as contas apresentadas
pelo Sr. Vanderson Alonso Leite, frente à Secretaria de Estado de
Esportes e Lazer – SESPORT, exercício de 2012, na forma do inciso
II, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
Seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual gestor da Secretaria de
Estado de Esportes e Lazer – SESPORT para que regularize os registros
contábeis de entradas e saídas de material de distribuição gratuita
para que a contabilidade reflita a realidade da movimentação ocorrida
no almoxarifado, e providencie no Sistema Integrado de Gestão
Administrativa – SIGA a transferência no valor de R$ 23.273,23 de
Material Permanente para Material de Consumo.
3- ainda, com fulcro no § 2º do artigo 206 c/c § 7º do artigo 329,
ambos da Resolução TC-261/2013, para que se RECOMENDE ao atual
Secretário de Estado que:
A) Em futuras contratações de empresas de organização de eventos
exija o cumprimento dos procedimentos relacionados à formalização
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dos documentos fiscais entre seus contratantes nos exatos termos em
que fora pactuado; e,
B) Em futuras contratações de empresas de organização de eventos,
faça constar dos processos de pagamento a identificação nominal de
todos os beneficiários dos serviços de hospedagem e alimentação,
por estabelecimento comercial, com o objetivo de aprimorar os dados
necessários à regular liquidação de despesa, bem como favorecer a
verificação do atendimento do interesse público.
4- Por derradeiro, em face da matéria tributária envolvida, REPRESENTESE, nos termos do inciso XX do artigo 1º da LC 621/2012, à Secretaria
Municipal de Fazenda do Município de Vitória, local onde tem sede a
empresa citada nos autos do Processo TC 5339/2013, dando ciência dos
fatos apurados pela Equipe de Auditoria, juntando cópia do Relatório
de Fiscalização - RAO 55/2013 (fls.10/39), para que, no interesse,
verifique a existência de burla à legislação tributária municipal.
Após os trâmites de estilo, os autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2971/2013,
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 quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, relativa ao exercício de
2012, sob a responsabilidade do Sr. Vanderson Alonso Leite, dando-lhe
a devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor da Secretaria de Estado de Esportes e
Lazer para que regularize os registros contábeis de entradas e saídas
de material de distribuição gratuita, para que a contabilidade reflita a
realidade da movimentação ocorrida no almoxarifado, e providencie
no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA a transferência
no valor de R$ 23.273,23, de Material Permanente para Material de
Consumo;
3. Recomendar para que sejam efetuadas:
3.1. Em futuras contratações de empresas de organização de eventos
exija o cumprimento dos procedimentos relacionados à formalização
dos documentos fiscais entre seus contratantes nos exatos termos em
que fora pactuado;
3.2. Em futuras contratações de empresas de organização de eventos,
faça constar dos processo de pagamento a identificação nominal de
todos os beneficiários dos serviços de hospedagem e alimentação,
por estabelecimento comercial, com o objetivo de aprimorar os dados
necessários à regular liquidação de despesa, bem como favorecer a
verificação do atendimento do interesse público;
4. Por derradeiro, em face da matéria tributária envolvida, representese, nos termos do inciso XX do artigo 1º da LC 621/2012, à Secretaria
Municipal de Fazenda do Município de Vitória, local onde tem sede a
empresa citada nos autos do Processo TC 5339/2013, dando ciência dos
fatos apurados pela Equipe de Auditoria, juntando cópia do Relatório
de Fiscalização - RAO 55/2013 (fls.10/39), para que, no interesse,
verifique a existência de burla à legislação tributária municipal;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento 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. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 24 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO 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. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-438/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8427/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE
CONTAS -EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - JOÃO CARLOS COSER
EMENTA: COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADAS DE
CONTAS - CONVÊNIO Nº 007/2010 - PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos sobre Comunicação de Tomada de
Contas instaurada no Município de Vitória, com o intuito de apurar
a não apresentação, no prazo, de Prestação de Contas, referente
ao Convênio nº 07/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Vitória e a Federação Capixaba de Muay Thai Tradicional – processo
administrativo PMV nº 115200/2010.
A Federação reconheceu a dívida estabelecida no processo
administrativo e firmou acordo para o parcelamento da dívida junto
à Secretaria de Fazenda, quitando apenas as três primeiras parcelas,
podendo, caso necessário, ajuizamento da ação de execução fiscal
por parte da Procuradoria Geral do Município, visando o ressarcimento
ao erário, conforme se depreende do ofício GAB/226, fls. 82.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, através da Manifestação
Técnica de Chefia MTC 28/2014, de fls. 91, propõe o arquivamento
dos presentes autos, nos seguintes termos:
Verifico nos autos a existência da Decisão TC-0119/2013-Plenário,
de 22 de janeiro de 2013 (fl.63) deliberando pelo arquivamento do
feito, com fundamento no art. 12, inciso IV da Instrução Normativa
TC nº 08/2008 e que foram ultimadas as providências cabíveis ao
caso pela administração da Prefeitura de Vitória, tendo incluído o
débito inferior ao valor de alçada estabelecido por este Tribunal em
dívida ativa e ajuizada a Execução Fiscal para a cobrança do débito.
Nesse sentido, com as devidas vênias, dissentindo parcialmente
da manifestação técnica do então Secretário de Controle Externo,
especificamente quanto à proposição contida na alínea “c” (fls. 87),
nos termos do art. 330, incisos I e III do RITCEES, aprovado pela
Resolução TC-261/2013, proponho o arquivamento dos presentes
autos.
O Ministério Público Especial de Contas, através do PPJC 1817/2014,
fls. 94, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhou na íntegra a Manifestação Técnica de Chefia MTC
28/2014, pugnando pelo arquivamento do feito.
Assim, encampando a posição técnica, subscrita na Manifestação
Técnica de Chefia MTC 28/2014, bem como pelo Ministério Público
de Contas, através do parecer PPJC 1817/2014, VOTO pelo
arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 330, incisos
I e III do Regimento Interno, Res. TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8427/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia primeiro de
julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto Relator, Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à 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.
Sala das Sessões, 1º 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
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ACÓRDÃO TC-439/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4613/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata-se de documento protocolizado pelo Tribunal de Contas
da União nesta Corte de Contas sob o nº 006692, autuado como
Representação, encaminhando cópia do Acórdão da Segunda
Câmara daquele Tribunal que entendeu pela ausência de requisitos
de admissibilidade quanto a representação formulada pelo Ministério
Público Estadual do espírito Santo solicitando àquele Tribunal a
proceder com inspeção técnica nas planilhas detalhadas dos valores
provenientes dos Royalties recebidos pelo Município de São Mateus
no período de 2009 a 2011.
Considerando a abrangência de vários exercícios em Sessão
Ordinária ocorrida no dia 12/07/12 (fl. 14), foi promovido o sorteio
cabendo a mim a relatoria.
A 4ª SCE através de Manifestação Técnica Preliminar nº 151/2014
de fls. 58/65, analisando a representação e documentos acostados
assim concluiu:
“Neste contexto, submeto à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento: a) Não conhecer da presente
Representação, em virtude do não atendimento aos requisitos de
admissibilidade dispostos no artigo 94, incisos II e III6 c/c 99, §
2º7, da Lei Complementar n. 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES; e
b) Arquivar a presente Representação, como consequência legal de
seu não conhecimento, haja vista o estabelecido no artigo 176, § 3º,
inciso I8, c/c 182, parágrafo único9, da Resolução TC n. 261/2013”.
É como pensamos.
Na forma regimental, encaminhados os autos ao Ministério
Público Especial de Contas, o Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, através do Parecer 1813/2014, fls. 69/70, manifestou-se
de acordo com a proposição da área técnica, pugnando pelo NÃO
CONHECIMENTO da Representação.
Sendo o Relator do feito, retornam-me os autos para deliberação.
Compulsando os autos, observo que a presente Representação
teve como origem denúncia apresentada na ouvidoria do Ministério
Público Estadual do Estado do Espírito Santo noticiando de possíveis
gastos irregulares com recursos dos Royalties do petróleo e
engenheiros da Petrobrás que estariam adulterando a quantidade
de barris produzidos no município.
Como bem sopesado pela área técnica quanto à suposta adulteração
na quantidade de barris, trata-se de matéria de possível ilícito
administrativo e/ou penal fora do âmbito de competência do Tribunal
de Contas da União, tendo aquele órgão se manifestado acerca de
tal fato.
Quanto ao suposto emprego irregular de recursos provenientes dos
royalties de petróleo penso como mencionado pela equipe técnica,
encontrar a competência abarcada por este Tribunal de Contas.
A Lei Orgânica desta Corte de Contas traz em seu art. 94, incisos e
parágrafos c/c art. 99, §2º, os seguintes mandamentos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria
de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e
endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§1º - A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§2º - Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§3º- Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser
submetida ao Plenário.
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os
documentos encaminhados por agentes públicos comunicando
a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham
conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função,
bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.
§2º. Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas
à denúncia”.
Analisando os autos, verifico que embora a denúncia apresentada
na ouvidoria do MPES noticia possível malversação de verba pública,
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não há comprovação de indícios de provas nem tampouco apresenta
narrativa clara e elementos aptos para que se tenha um juízo
de convicção sobre a ocorrência dos fatos, não se enquadrando,
portanto, nos requisitos de admissibilidade contidos nos incisos II
e III do art. 94.
Dessa forma, acolhendo o entendimento da área técnica desta Casa,
encampado pelo Ministério Público de Contas, com fundamento no
artigo 94, II e III c/c 99, §2º da Lei Complementar nº 621/2012,
VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Representação, com o
seu consequente ARQUIVAMENTO.
Dê-se conhecimento ao Ministério Público Estadual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4613/2012,
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, não conhecer da
Representação, em virtude do não atendimento aos requisitos de
admissibilidade dispostos no artigo 94, incisos I, II e III, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à 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, 1º 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-408/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1781/2005
JURISDICIONADO - BANESTES S/A
ASSUNTO              - AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIOS 2001/2005
RESPONSÁVEIS   - DEOSDETE JOSÉ LORENÇÃO, JOÃO LUIZ DE
MENEZES TOVAR, ARMANDO ANTUNES LIMA, JOÃO FELÍCIO
SCÁRDUA, SEBASTIÃO BUSSULAR JÚNIOR, RANIERI FERES
DOELLINGER E ROBERTO DA CUNHA PENEDO
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL – 1) REVELIA DE ARMANDO
ANTUNES LIMA – 2) PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – 3)
DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I - Do Relatório:
Tratam os presentes autos de Auditoria Especial realizada no
BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo S.A, em
atendimento à solicitação do Conselheiro Enivaldo Euzébio dos Anjos,
motivada por matéria divulgada no site do Tribunal Superior do
Trabalho. A fiscalização visava averiguar a regularidade do Convênio
de cooperação técnica mantido entre o banco e a Associação
Brasileira de Bancos Estaduais e Regionais – ASBACE, cujo objeto
consistia na prestação de serviços de compensação bancária.
Após as devidas apurações – RAO 202/2006 (fls. 30/69), elaborouse a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 210/2008 (fls. 394) e ITI
Complementar 563/2008 (fls. 417/419), que ensejaram as
respectivas defesas (fls. 409/415, 449/455, 457/460, 464/467 e
471/477).
Posteriormente, a 1ª Controladoria Técnica elaborou a peça conclusiva
– ITC 1472/2011 (fls. 493/502), que manteve a irregularidade,
registrando naquela ocasião a ausência de atendimento ao termo
de Citação pelo Sr. Amaro Antunes Lima, conforme informação da
Secretaria Geral das Sessões (fls. 479).
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Encaminhados os autos à Controladoria Geral Técnica, houve
manifestação pugnando pela prescrição quinquenária (fls. 504/507),
no entanto, à época o Ministério Público de Contas aventou que o
prazo prescricional aplicável aos feitos desta Corte era de dez anos,
restando, segundo o seu entendimento, que este feito não teria sido
alcançado, e, acompanhando o entendimento da ITC 1472/2011,
manteve a irregularidade.
Os autos vieram para minha relatoria e, tendo em vista o advento
da Lei Complementar 621/2012, retornei os autos ao Parquet de
Contas (fls. 524), o qual sugeriu o encaminhamento do feito para
a área técnica para reanálise da questão, com o propósito de tratar
sobre o instituto da prescrição e suas implicações à luz da nova Lei
Orgânica deste TCE-ES – MMPC 793/2013 (fls. 525).
A área técnica elaborou a ITC Complementar nº 2769/2014 (fls.
530/536), reconhecendo a consumação da prescrição da pretensão
punitiva quanto aos fatos sob análise, uma vez as irregularidades
tratadas não configuraram dano ao erário e o prazo prescricional de
cinco anos, fixado pelo art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012,
contados a partir das citações ocorridas em julho, outubro e
novembro de 2008, teria transcorrido in albis, sem decisão por parte
deste Tribunal.
Ademais, foi sugerida a decretação de revelia do Sr. Armando
Antunes Lira, diante da não apresentação de defesa (fls. 447), bem
como a expedição de determinação ao atual gestor do Banestes,
no sentido de se abster de contratar terceiros para atendimento
a atividades típicas de servidor de carreira, com ingresso no setor
público através de regular concurso público.
Novamente, o MPEC se manifestou, através do Parecer – MCR
17/2014 (fls. 538), acompanhando integralmente os termos da ITC
nº 2769/2014.
É o relatório. Passo ao voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1- Da Preliminar de revelia:
Examinando os autos verifico que, embora devidamente citado,
através do Termo de Citação nº 363/2008 (fls. 432), Sr. Armando
Antunes Lima não apresentou defesa, deixando transcorrer in albis
o prazo a ele concedido, cujo vencimento se deu em 12/12/2008,
conforme informou o NCD (fls. 479) e a Secretaria Geral das Sessões
(fls. 482).
Nesse sentido, VOTO pela sua REVELIA, nos termos do art. 65, da Lei
Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei Complementar n° 621/12).
II.2 – Da Prescrição:
Da análise dos autos face ao instituto jurídico da prescrição,
constato que a pretensão punitiva por parte desta Corte de
Contas resta prejudicada, considerando a data em que ocorreram
os atos inquinados de irregularidades (2001 a 2005), bem como
as respectivas citações (2008), vez que atingida pela prescrição
administrativa, nos termos do § 2º, inciso II c/c o § 4º, inciso I,
todos do art. 71 da LC 621/12.
Contudo, ante a doutrina balizada sobre a matéria, bem como os
dispositivos legais encartados na ITC nº 2769/2014 (fls. 530/536),
entendo que o assunto dispensa maiores explanações.
Neste contexto, decreto, de ofício, a prescrição administrativa,
em conformidade com o §1º do supracitado art. 71 da LC 621/12,
que atinge a irregularidade registrada nas ITI 210/2008 e ITI
Complementar 563/2008, qual seja:
Ausência de realização de concurso público para contratação de
pessoal, por intermédio da empresa terceirizada ASBACE, para
prestação de serviços de compensação bancária, considerada
atividade-fim para as instituições bancárias, em infringência ao art.
37, inciso II da CRF/88.
Ressalto, por derradeiro, que encampo à determinação ao atual
gestor do Banestes, da forma sugerida pela área técnica, no sentido
de deixar de terceirizar atividade-fim daquela instituição, me
respaldando nos argumentos contidos na ITC, conforme trecho que
ora reproduzo:
“Por fim, ressalte-se que o que se extingue com a prescrição é a
pretensão punitiva desta Corte, conforme redação unívoca da caput
do art. 71, da LC 621/2012, não estando ela tolhida de tomar outras
medidas que não sancionatórias, mas corretivas, como a imposição
de ressarcimento e a expedição de recomendações e determinações.”
III – CONCLUSÃO:
Ante todo o exposto, VOTO acompanhando as manifestações da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para que o
Colegiado adote a seguinte decisão:
Decretar a REVELIA do Sr. Armando Antunes Lima, nos termos do
art. 65, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei Complementar
n° 621/12);
Decretar, de ofício, a PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA, em
conformidade com o §1º do supracitado art. 71 da LC 621/12,
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que atinge a irregularidade registrada na ITI 210/2008 e ITI
Complementar 563/2008, não sujeita ao ressarcimento;
Determinar ao atual gestor do Banestes, que se abstenha de
terceirizar atividade-fim da instituição, em obediência aos termos
contidos no art. 37, II da CRF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1781/2005,
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. Decretar a revelia do Sr. Armando Antunes Lima, nos termos do
artigo 65 da Lei Complementar 621/2012;
2. Decretar, de ofício, a prescrição administrativa, em conformidade
com o artigo 71, §1º, da Lei Complementar 621/2012, que atinge a
irregularidade registrada na Instrução Técnica Inicial nº 210/2008
e Instrução Técnica Inicial Complementar nº 563/2008, não sujeita
ao ressarcimento;
3. Determinar ao atual gestor do Banestes que se abstenha de
terceirizar atividade-fim da instituição, em obediência aos termos
contidos no artigo 37, inciso II, da CF/88;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. 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-500/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9096/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2013
REPRESENTANTE - COMPACTA GESTÃO SMS LTDA
RESPONSÁVEIS - ROBERTINO BATISTA DA SILVA E MARCOS
ROBERTO RAMOS FERREIRA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARATAÍZES - EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Nº 001/2013 - - 1) CONHECER - IMPROCEDENTE- 2)
ENCAMINHAR CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL - 3) CITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS - 4)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Representação apresentada pela empresa COMPACTA
GESTÃO SMS LTDA, com pedido de liminar, na qual se apontou a
presença de supostas irregularidades no procedimento licitatório
adotado na Concorrência 001/2013, da Prefeitura Municipal
de Marataízes, alegando ter havido ato abusivo praticado pela
Comissão de Licitação, em razão de sua desclassificação na primeira
fase de habilitação, pretendendo a reabertura do processo licitatório
nessa fase, ou ainda, que fosse suspensa a execução do contrato
administrativo.
Aduziu ainda o representante a inabilitação de outras licitantes por
excesso de formalismo, a não aplicação do efeito suspensivo nos
recursos administrativos, e por fim, o descumprimento de ordem
judicial.
Da análise dos termos da presente representação, a 5ª Secretaria
de Controle Externo concluiu pela legalidade dos procedimentos
adotados pela Comissão de Licitação, relativamente à Concorrência
001/2014, através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 071/2014
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(fls. 154/164), encaminhando a seguinte proposta:
“3.1 – acompanhando a sugestão do Coordenador do Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), determinar a
tramitação dos autos sob o rito ordinário, nos termos da manifestação
de fl. 152.
3.2 - indeferir o pedido inicial da Representante, visto que não
restou comprovada a violação ao direito a participação igualitária
no certame;
3.3 - considerando que a representante utilizou como fundamento
no item “III – d” da Representação (fls. 7 e ss.) a alegação de
descumprimento de ordem judicial quando já tinha sido intimado da
sentença revogando tal medida, notificar, conforme art. 98 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, o Ministério Público de Contas
para a adoção das medidas cabíveis;
3.4 – nos termos dos arts. 316, parágrafo único, c/c 319 do
RITCEES, sejam encaminhados os presentes autos ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) para a elaboração da
instrução técnica conclusiva.”
Encampando a proposta da área técnica, proferi o voto de fls.
168/169, no qual determinei a tramitação dos autos sob o rito
ordinário, notadamente por não haver mais fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio e de ineficácia de decisão deste
Tribunal, o que foi corroborado pelo Plenário, que proferiu a Decisão
1618/2014 (fls. 170/171).
Nessa linha, o NEC analisou a presente representação e, por meio
da ITC 2336/2014 (fls. 173/184), concluiu pela sua improcedência,
nos termos que seguem reproduzidos:
3.3. Dessa forma, diante do preceituado nos artigos 95, inciso I c/c
artigo 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012, bem como,
do disposto no art. 319, da Res. TC 261/2013 conclui-se opinando
pela improcedência da Representação, sugerindo-se ainda, em
razão da existência de indícios de má-fé, e nos moldes do art. 98
da LC 621/2012, pela notificação do D. Ministério Público de Contas,
para adoção das providências cabíveis.
3.4. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão final a ser proferida.
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
Especial de Contas, que pugnou no mesmo sentido, conforme se
depreende da PPJC 2100/2014 (fls. 187/191).
É o relatório. Passo ao voto.
III – FUNDAMENTAÇÃO:
Compulsando os autos verifico que o subscritor da Representação
em questão, possui legitimidade processual, nos termos do art. 101
da LC 621/12. devido a sua condição como licitante.
Quanto ao mérito, verifico que o representante afirma que foi
inabilitado indevidamente por descumprimento ao item 6.4, alínea
f, à fl. 87 do Edital de Concorrência nº 001/2013.
Com base em sua inobservância, o impetrante recorreu ao Poder
Judiciário buscando seu retorno à disputa. Eis a redação da regra
editalícia supostamente desobedecida:
6.4. Comprovação de Capacidade Técnica:
(…)
f) Certidão de Registro da empresa e do profissional no CRA
(Conselho Regional de Administração), no caso do profissional
detentor de Atestado ou certidão de responsabilidade técnica que
comprove a aptidão para desempenho das atividades.
Através do MS 0003335-64.2013.8.08.0069 foi concedido a liminar
requerida, tendo em vista, sobretudo, o risco de perecimento
do direito do autor, já que o magistrado contava com tempo
extremamente exíguo para analisar cerca de 150 páginas de
documentos, uma vez que o pedido chegou ao magistrado por volta
de 17:30h do dia 29/08/2013, sendo que a reanálise da habilitação
ocorreria no dia 30/08/2013, às 9:00h.
Sob a tutela de urgência, foi autorizado ao autor a superar a fase
de habilitação, tendo a Administração concedido prazo de 08 dias
para que as licitantes encaminhassem nova documentação, em
atendimento as regras do edital.
Assim, após a concessão da liminar, foi aberta nova sessão de
habilitação dos licitantes em 30/08/2013, com a reapresentação dos
documentos, momento no qual todos foram habilitados. No mesmo
dia, foram também abertas as propostas comerciais, sagrandose vencedora a sociedade empresária Limpeza Urbana Serviços
LTDA, com o valor de R$2.960.996,10 (dois milhões, novecentos e
sessenta mil, novecentos e noventa reais e dez centavos), ficando
a representante em quinto lugar, com a proposta de preços de
R$3.542.270,88 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil,
duzentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).
Ressalto, como bem asseverou a área técnica, que se a inabilitação
da representante tivesse sido indevida, como foi por ela afirmado,
haveria a mesma de reapresentá-los da mesma forma que levados

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 22 de setembro de 2014
à Comissão de Licitação na primeira oportunidade, no entanto, não
foi isto que aconteceu, porque houve alteração dos documentos
apresentados pela empresa Compacta.
Ademais, apesar de ter sido suspensa a inabilitação da ora
representante, a mesma fez pedido incidental alegando
descumprimento da liminar concedida, porque teria a Administração
dado prosseguimento ao processo licitatório totalmente irregular,
afirmando que somente ela poderia ser reputada idônea, ante a
inabilitação das demais.
Assim, nas circunstâncias em que ocorreram tanto a impetração
do mandamus, como o pedido incidental, restou demonstrado
que a representante sabia que eles não atendiam ao edital de
concorrência e, ainda, sabiam da revogação da liminar pela Justiça,
portanto, agiram de má-fé quando dos dois pedidos deduzidos
em juízo, porque eram pretensões sabidamente contrárias a texto
expresso de lei e em descompasso com a decisão judicial que cassou
a liminar, também de conhecimento da representante, consoante se
depreende dos termos finais da Sentença, que ora reproduzo:
Comprovada a litigância de má-fé, deve ser aplicada a multa de 1%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 18 do CPC. Eis aresto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. SÚMULA Nº 115/STJ. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. APLICAÇÃO.
1. Considera-se inexistente, na instância especial, o recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula nº 115/
STJ).
2. Caracterizada a litigância de má-fé da embargante, pela tentativa
de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua condenação ao
pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, prevista no art.
17, II, c/c 18, caput, do CPC.
(...)
(EDcl nos EDcl na RCDESP nos EREsp 774.304/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/03/2012, DJe 16/03/2012)
No que diz respeito ao valor da causa, verifico a necessidade da
correção de ofício de seu montante, principalmente nesse caso em
que houve violação manifesta do interesse público por meio do
exercício irregular e de má- fé do direito de ação. O valor da causa
inclui-se no campo das matérias de ordem pública, cognoscíveis de
ofício pelo juiz.
Ora, o valor da causa interfere diretamente na cobrança das custas
processuais nos limites adequados, interesse público secundário
relativo à arrecadação tributária. Além disso, no caso em tela, o
parâmetro tratado delineia os contornos da punição daquele que
usou a demanda para interferir inapropriadamente em processo
licitatório. Aqui, será adotado para o cálculo da multa por litigância
de má-fé, o que atende ao interesse público primário, pois visa
coibir o uso do Poder Judiciário sem a necessária boa-fé.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que é possível ao magistrado, independente de
provocação, corrigir o valor da causa. Eis julgado ilustrativo do tema:
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. CONTROLE DE OFÍCIO
PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO
PRETENDIDO. VALOR CERTO E DETERMINADO. VERIFICAÇÃO.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ao
magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor
atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.
(...)
(AgRg no REsp 1339888/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe
27/09/2013)
Ora, considerando que a oferta apresentada pela impetrante, de
acordo com dados da ata de fl. 342, foi de R$ 3.542.270,88 (três
milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e setenta
reais e oitenta e oito centavos), esse seria o proveito econômico
pretendido pela impetrante. Com isso, altero oficiosamente o valor
da causa, passando-o de R$ 1.000,00 (mil reais) para o montante
correspondente ao valor ofertado na licitação por aplicação analógica
do art. 259, inciso V CPC, já que o valor do contrato corresponde ao
proveito econômico pretendido pelo impetrante.
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito,
com base no art. 267, inciso VI, pela perda superveniente do
interesse processual.
Condeno a impetrante Compacta Gestão SMS LTDA ao pagamento
de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 18 do CPC, no
patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa em favor
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do Município de Marataízes, nos termos do art. 35 do Código de
Processo Civil.
Altero, de ofício, o valor da causa nos termos da fundamentação
supra, atribuindo-lhe a quantia de R$ 3.542.270,88 (três milhões,
quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e setenta reais e oitenta
e oito centavos), correspondente ao proveito econômico buscado na
demanda.
Deixo de condenar a impetrante ao pagamento de honorários
sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei nº 12.619/2009.
Condeno a impetrante ao pagamento integral das custas processuais,
devendo ser considerado como parâmetro o novo valor dado à causa.
Neste contexto, em consonância com a Decisão judicial acima
transcrita, verifico a intenção da representante em obstaculizar o
certame, inclusive, com indução do juízo a erro, na tentativa de
torná-la a única licitante apta a ser contratada, mesmo que a sua
proposta comercial não tivesse sido a melhor para a Administração,
elementos estes caracterizadoras da litigância de má-fé, contidos
nos incisos I, II e III do CPC.
III CONCLUSÃO:
Ante o exposto, nos termos do art. 101 da LC 621/12, VOTO pelo
CONHECIMENTO da presente Representação, e no mérito, pela sua
IMPROCEDÊNCIA, com base no art. 95, inc. I, c/c o § 2º do art. 99,
ambos da Lei Complementar nº 621/2012.
VOTO, ainda, pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos
ao Ministério Público Estadual, tendo em vista indícios da prática do
crime previsto no art. 93 da Lei 8.666/93.
Por fim, em razão da configuração de litigância de má-fé, VOTO pela
imputação de penalidade ao representante de suspensão temporária
para participar de licitação e contratar com a Administração, pelo
prazo de 2 (dois) anos, decorrente da aplicação do art. 88, inciso II,
c/c o art. 87, inciso III, todos da Lei 8.666/93.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais,
arquive-se.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL:
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO - Em discussão o processo.
O SENHOR PROCURADOR LUCIANO VIEIRA - Senhor Presidente, só
uma reflexão em relação à aplicação da declaração de inidoneidade.
Talvez não seria necessário o contraditório, para que não venha a
ser alegada alguma espécie de nulidade da decisão do Tribunal?
Porque a empresa representou, ao mesmo tempo em que o resultado
do processo se reverteu contra ela. Não se está neste momento
(palavra inaudível) o contraditório, é só uma preocupação.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Baseei-me na decisão que achei coerente, embora não haja
nenhuma conexão obrigatória, por óbvio, na decisão judicial, que
ficou muito clara a litigância de má-fé.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Pela
ordem! Já tivemos oportunidade de aplicar uma penalidade similar
de não ocupar cargo público por até cinco anos, mas, lembro-me
que a ITI trazia essa possibilidade como uma provável ameaça
ao gestor. Acho que o Ministério Público é feliz ao verificar que,
ainda que haja provas, até com relação à decisão judicial, há um
julgamento por outra Corte, uma outra situação. Parece-me mais
prudente, até para que não se corra o risco de ver a decisão sem
produzir efeitos por não oportunizar o contraditório, que S.Ex.ª possa
votar no sentido de que a cite para que se manifeste com relação
a esse caso específico – é uma complementação do julgamento,
já entendemos que é improcedente, está certo? E que a partir daí,
oportunizado o contraditório, possamos, então, ouvir a empresa. O
Ministério Público foi feliz na colocação. A Área Técnica avaliando, e,
novamente, o Ministério Público se manifestando, o processo estará
maduro, sem risco de ver a penalidade, que é uma penalidade
relevante, não ter os efeitos atingidos.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Pelo visto, S.Ex.ª, o Procurador Luciano, está acrescentando algo ao
Parecer, já proferido pelo Ministério Público.
O SENHOR PROCURADOR LUCIANO VIEIRA - Não seria exatamente
acrescentar. Achei brilhante a decisão de V.Ex.ª de, realmente,
procurar evitar a litigância de má-fé perante o Tribunal, mas a
declaração de inidoneidade é uma penalidade aqui no Tribunal. Em
termos de natureza jurídica ela se diferencia da litigância de má-fé,
por isso que, no meu entendimento, antes que seja aplicada, deve
ser oferecido o contraditório. Talvez seja o caso de formação de
autos apartados.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
-Podemos votar pela improcedência da Representação para liquidar
esse tema logo, que é o pedido de Medida Cautelar; e, em autos
apartados, promover a Citação para que responda, especificamente,
sobre o tema litigância de má-fé.
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O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO - Já informando das possíveis sanções administrativas.
Continua em discussão o processo. Encerrada. Em votação. Como
votam os Senhores Conselheiros? (final)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9096/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quinze de julho
de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto proferido
pelo Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Conhecer da presente Representação e, no mérito, considerá-la
improcedente, nos termos dos artigos 95, inciso I, e 99, §2º, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012;
2. Encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público
Estadual, tendo em vista indícios da prática do crime no artigo 93
da Lei nº 8.666/93;
3. Em autos apartados, promover a citação da sociedade empresária
representante, COMPACTA GESTÃO SMS LTDA, face à possível
imputação de penalidade de suspensão temporária para participar
de licitação e contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois)
anos, decorrente da aplicação do art. 88, inciso II, c/c o art. 87,
inciso III, todos da Lei nº 8.666/93;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Presentes à sessão Plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader
Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-367/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3443/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEIS - FAYER FONSECA FERREIRA E JAUDETE DA SILVA
FRONTINO DENADAI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, do Fundo
Municipal de Saúde de Anchieta, relativa ao exercício de 2012,
de responsabilidade do Sr. Fayer Fonseca Ferreira, Secretário
Municipal de Saúde, no período de 01/01 a 30/07/2012 e da Sra.
Jaudete da Silva Frontino Denadai, Secretária Municipal de
Saúde, no período de 31/07 a 31/12/2012.
Instada a se manifestar, a 5ª Secretaria de Controle Externo, através
do Relatório Técnico Contábil RTC nº 138/2014, às fls. 45/50, e
o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 3276/2014, de folhas
55/57, opinaram pela REGULARIDADE das contas em apreço,
dando-se quitação aos responsáveis.
O Ministério Público Especial de Contas, através de seu Procurador,
Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer,
exarado, à folha 59, em consonância com a área técnica, opinou
no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
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É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas opinaram no sentido de que sejam julgadas
regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta,
relativa ao exercício de 2012, dando-se quitação aos agentes
responsáveis, tendo a área técnica, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva nº 3276/2014, assim manifestado, verbis:
[...]
2. OUTROS PROCESSOS
O Fundo Municipal de Saúde de Anchieta não foi contemplado
para realização de auditoria ordinária, referente ao exercício
de 2012.
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas do senhor Fayer Fonseca Ferreira e da senhora
Jaudete da Silva Frontino Denadai – ambos Secretários Municipais
de Saúde, no exercício 2012, frente ao Fundo Municipal de Saúde
de Anchieta, o Relatório Técnico Contábil RTC nº 138/2014 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 Fayer
Fonseca Ferreira e da senhora Jaudete da Silva Frontino
Denadai – ambos Secretários Municipais de Saúde, frente ao
Fundo Municipal de Saúde de Anchieta no exercício de 2012,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar nº
621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do
art. 85 do mesmo diploma legal. – grifei e negritei
Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012 estabelece que:
Art. 84. As contas serão julgadas, verbis:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a
exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade,
a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão
do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação
ao responsável.
Da análise dos autos, verifica-se que, efetivamente, o Balanço
Orçamentário, o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial não
apresentaram inconsistências, estando regulares de acordo com a
posição da área técnica, tal externado na instrução antes transcrita.
Registra-se, também, quanto aos aspectos patrimoniais que
não foram verificadas irregularidades, motivo pelo qual correto o
posicionamento técnico e do Representante do Parquet que, no
mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade da presente
prestação de contas anual.
Acerca dos atos de gestão estes não foram objetos de auditoria,
conforme informado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, na sobredita Instrução Técnica Conclusiva,
entendo, assim, que as Contas em apreço encontram-se em
condições de serem julgadas regulares.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas nos
dispositivos legais supracitado, em consonância com a área técnica e
com o douto Representante do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que seja julgada REGULAR a Prestação de
Contas Anual, do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, referente
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Fayer Fonseca
Ferreira, Secretário Municipal de Saúde, no período de 01/01 a
30/07/2012 e da Sra. Jaudete da Silva Frontino Denadai,
Secretária Municipal de Saúde, no período de 31/07 a 31/12/2012,
dando-lhes a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que seja dada ciência aos agentes
responsáveis do teor desta decisão, que poderá ser consultada no
site deste Tribunal de Contas, após, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3443/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de junho de
dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, relativa ao
exercício de 2012, sob a responsabilidade dos Srs. Fayer Fonseca
Ferreira e Jaudete da Silva Frontino Denadai, ordenadores de
despesas, arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva.
Composição Plenária
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Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR.LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-368/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4974/2013 (APENSO: TC-5164/2013)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
RESPONSÁVEL - MARCELO DE SOUZA COELHO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - ANTÔNIO JOSÉ DOS REIS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARACRUZ - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 034/2013 - 1) IMPROCEDÊNCIA - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação com Pedido de
concessão de medida cautelar, formulada pelo Sr. Antônio José
dos Reis, recebida por esta Corte de Contas em 14/06/2013, sob
protocolo nº 007700, acerca de possíveis irregularidades praticadas
pelo Município de Aracruz, referente ao Edital de Pregão Presencial
nº 034/2013, objetivando a contratação de empresa para locação de
veículos (leves, médios e pesados).
O Representante, em síntese, argumenta que o referido pregão
possui vícios, bem como indícios de direcionamento, cujas
exigências contidas neste representam óbice à participação de
muitos concorrentes com propostas vantajosas à Administração, o
que atenta contra aos princípios basilares da Administração Pública,
bem como do disposto na Lei de Licitações nº 8666/1993, quais
sejam:
Da vistoria técnica;
Do direcionamento;
Da ausência de estimativa de referência;
Da ausência de exigência da declaração de registro de cooperativas.
Denota-se, às folhas 50/54, que este relator, através da Decisão
Monocrática Preliminar nº 505/2013, CONCEDEU CAUTELAR, a
fim de SUSPENDER A HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº
034/2013, e DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO do gestor responsável,
sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, nos
termos da Decisão TC nº 2553/2013, às fls. 57/58.
O gestor foi notificado (fl. 56), conforme Termo de Notificação nº
0975/2013 (fl. 55), apresentando, tempestivamente, a esta Corte
de Contas, a documentação acostada às folhas 64/405.
Registra-se que o douto Representante do Ministério Público,
interpôs Agravo atacando a decisão acima citada, conforme se vê
dos autos do Processo TC nº 5164/2013, em apenso.
Em seguida, este Relator nos termos da Decisão Monocrática
Preliminar DECM nº 642/2013, às fls. 407/409, revogou a Decisão
Monocrática Preliminar nº 505/2013, que concedeu o provimento
liminar, por entender que não é obrigatória a exigência de vistoria
técnica que condicione os licitantes conhecer as particularidades
da execução do objeto, pelo que foi devidamente acompanhado
pelo Plenário desta Corte de Contas, nos termos da Decisão TC nº
3045/2013, às fls. 416/417.
A área técnica, através da 3ª Secretaria de Controle Externo, nos
termos da Manifestação Técnica Preliminar nº 164/2014, às fls.
423/432, opinou por não considerar as argumentações trazidas
pelo representante em sua peça, bem como a extinção do presente
processo.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
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nº 2290/2014 (fls. 434/441), opinou pela IMPROCEDÊNCIA da
presente representação, por considerar fundamentadamente a
legalidade do Edital do Pregão em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de
Contas, Dr. Luciano Vieira, nos termos do despacho de fl. 443,
acompanhando o entendimento da área técnica, opinou no mesmo
sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o douto Representante
do Parquet de Contas opinaram pela improcedência da presente
representação, por inexistir qualquer irregularidade constante do
Edital do Pregão Presencial nº 034/2013.
Nesse sentindo, transcrevo o entendimento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 2290/2014, que assim
se manifestou conclusivamente, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Trata-se de Representação apresentada pelo Sr. Antônio José
dos Reis, na qual apontou-se a presença de supostas irregularidades
no Edital do Pregão Presencial nº 034/2013, da Prefeitura Municipal
de Aracruz, alegando-se, em síntese, a restrição de competitividade
e direcionamento da licitação.
3.2. Submetidos os autos à análise da 3ª Secretaria de Controle
Externo, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar MTP nº
164/2014 que, examinando o alegado na peça inaugural e o conteúdo
probatório contido nos autos, considerou fundamentadamente pela
legalidade do Edital do Pregão Presencial n° 034/2013, nos aspectos
impugnados pelo representante, o que aqui se corrobora.
3.3. Dessa forma, diante do preceituado nos artigos 95, inciso I da
Lei Complementar nº 621/2012, bem como, do disposto no art. 319,
da Res. TC nº 261/2013 conclui-se opinando pela improcedência
da Representação.
3.4. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão final a ser proferida. – grifei e negritei
Da análise dos autos, verifico que a presente representação se
deu em virtude de não constar do Edital do Pregão Presencial nº
034/2013, exigência quanto à realização de vistoria técnica para
que os licitantes conhecessem pormenorizadamente os trajetos a
que seriam submetidos os veículos, bem como a suposta existência
de direcionamento do procedimento, a ausência de estimativa de
referência e a ausência de exigência da declaração de registro de
cooperativas.
Sobre a alegação de que no edital não consta vistoria técnica para
que os licitantes conhecessem pormenorizadamente os trajetos
a que seriam submetidos os veículos, conforme já abordado por
este Relator na Decisão Monocrática Preliminar n° 642/2013, de fls.
407/409, se justifica uma vez que a existência no procedimento
licitatório de cláusula que preveja a realização de vistoria técnica,
na qual condicione os licitantes conhecerem as particularidades
da execução do objeto, não é obrigatória, sob pena de afrontar o
caráter competitivo da licitação.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos
trecho de um julgado do Tribunal de Contas da União – TCU, verbis:
“A obrigação editalícia de o responsável técnico pela obra
participar de visita técnica ao local do empreendimento, em
dia e hora únicos a todas as licitantes, afronta os dispositivos
da Lei n. 8.666/1993 que vedam cláusulas ou condições
que frustrem o caráter competitivo da licitação (Acórdãos n.
2.150/2008 - Plenário, Acórdão n. 1.174/2008 - Plenário).” – grifei
e negritei
No mais, o objeto do certame que visa à contratação de empresa
para locação de veículos (leves, médios e pesados) sem motorista,
com seguro total e demais encargos necessários à execução das
atividades diária das SEMIT, SEMED, SEMAG e SEMSA, para atender
a demanda operacional da Prefeitura Municipal de Aracruz, não
dependem, necessariamente, de realização de vistoria técnica,
inclusive, por não ter como mensurar previamente, a destinação
onde tais veículos irão circular.
Referente à ausência de estimativa, tem-se essa exigência não
obrigatoriamente deve contar do Edital, mas sim do próprio processo
licitatório, isso porque o artigo 4º inciso III, da Lei nº 10.520/2002,
ao referenciar as exigências previstas no inciso I, do art. 3º, não
refenda tal exigência.
Quanto à argumentação de ausência de exigência da declaração de
registro de Cooperativas perante a entidade Estadual da Organização
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das Cooperativas Brasileiras, nos moldes do artigo 107 da Lei Federal
nº 5.764/71, percebe-se que o edital juntado aos autos do Processo
TC nº 4975/2013, às fls. 280/315, especificamente no subitem
7.2.1.4, trata da comprovação de regularidade jurídica, o que
justifica a exigência de autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente.
Assim, por tudo que consta dos autos, conclui-se pela inexistência
de direcionamento no certame em apreço, razão pela qual não deve
prevalecer os apontes traçados na peça representativa.
Denota-se, ainda, que foi trazida aos autos pelo Município de Aracruz
documentação para enfrentamento das supostas irregularidades
alegadas pelo Representante, relativas ao Edital do Pregão Presencial
nº 034/2013, demonstrando a regularidade do procedimento
licitatório, motivo pelo qual coaduno com o entendimento da área
técnica, constante da sobredita Instrução Técnica Conclusiva nº
2290/2014, bem como do Parecer, de fl. 443, do Ministério Público
Especial de Contas.
Em sendo assim, entendo que a presente representação deve ser
julgada improcedente, vez que as razões trazidas pela área técnica
referentes ao edital em comento indicaram a legalidade da atuação
do gestor público.
Por todo o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO, por inexistir
qualquer irregularidade referente ao Edital do Pregão Presencial nº
034/2013.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4974/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia três de junho de
dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Considerar improcedente a Representação em face da Prefeitura
Municipal de Aracruz, por inexistir qualquer irregularidade referente
ao Edital do Pregão Presencial nº 034/2013;
2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Marco Antonio da Silva, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, e Sérgio Manoel Nader
Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-369/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7439/2013
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - CEABS SERVIÇOS S/A
RESPONSÁVEIS - SÉRGIO ALVES PEREIRA E CARLOS EDUARDO
GASPARINI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTIÇA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2013
- REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO - 1) IMPROCEDÊNCIA - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação com pedido de
medida cautelar, intentada pela empresa Ceabs Serviço S/A,
recebida por esta Corte de Contas em 06/10/2013, sob protocolo
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nº 14663, acerca de possíveis irregularidades do Pregão Eletrônico
nº 019/2013, relativo à Secretaria de Estado da Justiça do Espírito
Santo – SEJUS, objetivando o registro de preços do serviço de
monitoramento eletrônico de custodiado, em conformidade com
quantidades e especificações contidas no Anexo I do referido Edital.
Em atendimento ao despacho, de fl. 1.592, a área técnica, através
do Núcleo de Cautelares - NCA, nos termos da Manifestação
Técnica Preliminar nº 469/2013, às fls. 1.593/1.596, opinou pelo
indeferimento da medida cautelar pleiteada.
O então Relator, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, proferiu decisão, fl.
1.604, onde determinou a notificação dos responsáveis para,
no prazo de 05 (cinco) dias, prestarem informações acerca das
questões suscitadas.
Os responsáveis foram devidamente notificados, conforme Termos de
Notificações nº 1830/2013, 1831/2013 (fls. 1.607/1.608 e versos),
apresentando a esta Corte de Contas documentos, acostados às fls.
1.611/1.616.
Em seguida a área técnica, através do Núcleo do Núcleo de Tecnologia
da Informação, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar
MTP nº 553/2013, fls. 1.619/1.624, opinou pela improcedência da
representação, tendo em vista a inexistência das irregularidades
apontadas na exordial.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 7962/2013, às fls. 1.625/1.629, opinou pela IMPROCEDÊNCIA da
representação.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de
Contas, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer, exarado, às
folhas 1.632/1.637, pugnou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA
REPRESENTAÇÃO E DETERMINAÇÃO.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que à área técnica opinou pela
improcedência da presente representação, enquanto que o Ministério
Público Especial de Contas divergiu da área técnica, manifestandose pela procedência parcial com realização de determinação.
Desse modo, transcrevo o entendimento da área técnica, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva nº 7962/2013, verbis:
[...]
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Cautelares que, por meio
da Manifestação Técnica Preliminar MTP 469/2013 (fls. 1593-1596),
que concluiu pela não concessão da medida cautelar, bem como
pela notificação da autoridade competente para que apresentasse
justificativas acerca dos fatos narrados na Representação.
Os autos foram encaminhados ao Relator, que, conforme Decisão
Monocrática preliminar DECM 934/2013, determinou a Notificação
dos senhores Sérgio Alves Pereira e Carlos Eduardo Gasparini,
concedendo-lhes prazo de 5 dias para prestarem informações sobre
as questões suscitadas na Representação.
Devidamente notificados, os senhores Sérgio Alves Pereira e Carlos
Eduardo Gasparini apresentaram esclarecimentos às fls. 1611-1614.
Após foram os autos remetidos ao Núcleo de Tecnologia da
Informação para análise da representação, que redigiu a
Manifestação Técnica Preliminar MTP 553/2013, fls. 1619-1624, a
qual abaixo transcrevemos em síntese:
2 DAS ALEGAÇÕES DA REPRESENTANTE
2.1 Da qualificação técnica dos licitantes
A representante alegou que seria irregular a exigência de
comprovação de qualificação técnica das licitantes, contida no item
12.1 do Termo de Referência e transcrita a seguir:
12.1. Comprovação de que o licitante fornece ou forneceu, sem
restrição, serviços similares aos indicados no presente Termo de
Referência, quais sejam, monitoramento e rastreamento de alvos
móveis na área de segurança pública e/ou prisional. A comprovação
será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado
de capacidade técnica, fornecido por Órgão da Administração Pública
ou Entidade Privada, assinado, carimbado e em papel timbrado da
empresa ou órgão tomador e devidamente registrado na entidade
profissional competente (CREA), por meio de apresentação de CAT;
(grifo acrescido).
A seguir, destaca-se trecho da justificativa apresentada ao Tribunal
pelas autoridades competentes, fls. 1611/1616 dos autos:
Quanto à suposta ilegalidade da exigência prevista no item 12.1 do
Termo de Referência em comento, ressaltamos que tal condição foi
estabelecida com base em manifestação do Instituto de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo –
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PRODEST e, ainda, objetivando qualificar e garantir o sucesso na
contratação dos serviços, ante a sua importância e complexidade,
além da observância legal ao que dispõe o Art. 30, II, §§1º e 2º da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será
feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo,
mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento
convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Nesse aspecto, conforme salientado por Marçal Justen Filho, in
Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 1994, p.
174, a comprovação estará sempre relacionada à experiência anterior,
nos limites consagrados no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
Caberá, assim, ao aplicador da lei fazê-lo, observando que as exigências
não poderão ser de tal ordem que superem ou sejam desnecessárias
ao objeto pretendido, sob pena de, aí sim, comprometer o princípio
da isonomia.
Outrossim, Carlos Pinto Coelho Motta, em Eficácia nas Licitações e
Contratos, 1994, p. 149, para reforçar a sua interpretação do art. 30,
cita na íntegra as seguintes conclusões do Prof. Antônio Carlos Cintra
do Amaral, no seu parecer intitulado “Qualificação Técnica da empresa
na nova lei de Licitações e Contratos Administrativos”.
Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a
Administração deve, com base na Lei nº 8.666/93, exigir atestados
referentes à sua capacitação técnica, com vistas à comprovação de
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art.
30, II).
Além da aptidão da empresa, comprovável em função de sua
experiência, a Administração deve exigir comprovação da ‘capacitação
técnico-profissional’, nos termos do § 1º do mesmo art. 30. Essas
comprovações podem ser dispensadas no caso de obras licitadas
mediante a modalidade ‘Convite’ (§ 1º do art. 37). (...).
Tal exigência, além de legal, encontra respaldo no princípio da eficiência,
consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil. Segundo
Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito administrativo brasileiro
(2003:102), a eficiência é um dos deveres da Administração, além de
conceituar tal princípio nos seguintes termos:
“É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não
se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo
resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento
das necessidades da comunidade e de seus membros.”
No ensejo, acrescentamos que o monitoramento eletrônico de
custodiados à disposição da Justiça já é realidade em nosso país a
pelo menos 3 (três) anos. Portanto, o Estado do Espírito Santo já pode
e deve solicitar este tipo de experiência.
Da mesma forma o objeto licitado pode ser encontrado no mercado
sem dificuldade, conforme devidamente evidenciado nos autos do
Processo Administrativo 54566711/2011, através do resultado das
pesquisas realizadas na fase interna da licitação em comento, além do
número de participantes no certame, que até o presente momento, já
correspondem a 06 (seis) empresas concorrentes.
No Estado do Espírito Santo, a monitoração eletrônica de presos é
experiência inédita, razão pela qual deve ser implantada com eficiência
e efetividade, sendo a exigência de qualificação técnica pertinente às
necessidades da Administração Pública e, sobretudo, ao interesse
público.
Cabe ao administrador garantir que as concorrentes habilitadas
possuam capacidade técnica para prestar o serviço. Por isso, desde
que exista justificativa, a Administração deve exigir que o serviço e o
prestador atendam a requisitos que visem o atendimento da demanda
com a qualidade desejada. Ainda que haja restrição à competitividade,
o objetivo da contratação na modalidade pregão é a obtenção da
proposta com menor preço que preencha os requisitos necessários
para a execução do serviço.
No caso analisado, a autoridade justificou a necessidade de incluir o
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item 12.1 no termo de referência. Então não se considera a exigência
irregular, pois está amparada pela legislação e é condizente com o
objeto licitado. Portanto, não assiste razão à representante quanto à
alegação de suposta irregularidade.
2.2 Da suposta ausência de motivação de ato administrativo
A representante alegou inexistir motivação de ato administrativo que
indeferiu a impugnação ao edital apresentada por ela, já que teria sido
apresentado como resposta apenas o seguinte texto:
Quanto ao ponto suscitado pela Impugnante, cumpre mencionar que a
exigência de qualificação técnica dos licitantes no item 12.1 do Anexo
I do Edital, foi estabelecida com base na manifestação do Instituto de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo
– PRODEST (...), com o intuito de qualificar e garantir o sucesso na
contratação dos serviços, ante sua importância e complexidade, além
do disposto no artigo 30, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.
A autoridade competente refutou essa alegação, afirmando ter sido
apresentada devida resposta à impugnante, que foi anexada às fls.
1615/1615 dos autos.
A resposta dada à impugnante foi motivada pela manifestação do
Prodest, a qual teve o intuito de garantir o sucesso da contratação.
A representante não reconhece a motivação apresentada. Todavia,
ainda que o texto seja sucinto, não cabe dizer que faltou motivação.
Por isso, não assiste razão à representante quando alega a suposta
irregularidade.
3 CONCLUSÕES E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Confrontando as alegações da representação encaminhada e as
justificativas apresentadas pela autoridade competente, não foi
verificada irregularidade na exigência 12.1 do edital. Também não foi
verificada irregularidade no indeferimento da impugnação realizada
pela representante.
Diante do exposto, opina-se pela improcedência da presente
representação.
No intuito de se preservar sua competência, sugere-se a remessa dos
autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,
conforme inteligência do artigo 47, III, “d”, c/c artigo 319, ambos do
RITCEES.
Vitória, 26 de novembro de 2013.
Erick Casagrande Bastos
Auditor de Controle Externo
Núcleo de Tecnologia da Informação
Matrícula: 203.544
2 ANÁLISE
Conforme relatado na MTP nº 553/2013 restou configurada a legalidade
da exigência de qualificação técnica para habilitação constante do item
12.1 do Edital de pregão Eletrônico nº 019/2013.
Logo, não restou comprovado a eventual irregularidade narrada pelo
Representante na sua peça exordial devendo, por conseguinte, ser
julgada improcedente a presente Representação ante a ausência de
ilegalidade dos fatos apurados.
3 CONCLUSÃO/ PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas nestes autos e diante do preceituado no art.
319, § 1º, inciso IV, da Res. TC nº 261/13, conclui-se opinando pela
IMPROCEDÊNCIA da Representação, com fundamento no inciso I,
do artigo 95, c/c o art. 101, parágrafo único, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012.
3.2 Por fim, sugere-se seja dada ciência ao Representante do teor
da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme
preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC nº 261/2013. – grifei e negritei.
Lado outro, o douto Representante do Parquet de Contas, divergiu da
área técnica e se manifestou, através do Parecer, exarado, às folhas
1.632/1.637, nos seguintes termos, litteris:
[...]
Por conseguinte, o Núcleo de Tecnologia de Informação - NTI, na MTP
553/2013, concluiu não haver máculas no certame, haja vista que: a)
a autoridade justificou a necessidade de incluir o item 12.1 no termo
de referência, e que, b) a resposta dada à impugnante, ainda que
sucinta, existiu e foi motivada pela manifestação do Prodest.
Na mesma linha, o NEC, na ITC nº 7962/2013, propugna pela
improcedência da Representação.
Pois bem.
A priori, registra-se que compete ao Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo decidir sobre representação que lhe seja encaminhada,
nos termos do Regimento Interno (art. 1°, inciso XXV, da LC n°
621/2012).
Além disso, preceitua o art. 101, parágrafo único, da LC n. 621/2012
que “aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que
couber, as normas relativas à denúncia.”
No caso vertente, observam-se presentes os requisitos de
admissibilidade elencados no art. 94 da LC n. 621/2012.
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[...]
Da leitura do item 12.1 denota-se que a SEJUS exige atestado
que comprove anterior prestação de serviços de monitoramento e
rastreamento de alvos móveis similares ao objeto da licitação e, ainda,
que tenham sido prestados exclusivamente na área de segurança
pública e/ou prisional. Assim, não poderia participar da licitação quem
não tivesse prestado serviços nestas duas áreas.
Da própria justificativa apresentada ao Tribunal pelas autoridades
competentes é possível aferir que o sistema de monitoramento
eletrônico nas áreas de segurança pública e/ou prisional é uma
ferramenta relativamente nova no país, restrita a um número reduzido
de empresas, senão vejamos:
No ensejo, acrescentamos que o monitoramento eletrônico de
custodiados à disposição da Justiça já é realidade em nosso país a
pelo menos 3 (três) anos. Portanto, o Estado do Espírito Santo já pode
e deve solicitar este tipo de experiência.
Da mesma forma o objeto licitado pode ser encontrado no mercado
sem dificuldade, conforme devidamente evidenciado nos autos do
Processo Administrativo 54566711/2011, através do resultado das
pesquisas realizadas na fase interna da licitação em comento, além do
número de participantes no certame, que até o presente momento, já
correspondem a 06 (seis) empresas concorrentes.
No Estado do Espírito Santo, a monitoração eletrônica de presos é
experiência inédita, razão pela qual deve ser implantada com eficiência
e efetividade, sendo a exigência de qualificação técnica pertinente às
necessidades da Administração Pública e, sobretudo, ao interesse
público.
A teor do preceptivo legal acima citado, para que não houvesse
restrição à competitividade do certame, deveria o edital se restringir à
exigir comprovação de experiência prévia no fornecimento do serviço
de monitoramento e rastreamento de alvos móveis, analisado de
forma ampla e não especificamente na área de segurança pública e/
ou prisional.
Assim, a exigência do atestado de capacidade técnica-operacional
do licitante descrita no item 12.1 restringe o caráter competitivo do
certame, porquanto afasta empresas que, por um motivo ou outro,
não prestaram serviços nas áreas exigidas, mas que podem ter plenas
condições de fornecer os bens requeridos. Ademais, deve-se pressupor
que essas empresas, ao participar de licitações, estudem o mercado
e se organizem para cumprir suas obrigações, assumindo os riscos de
eventuais penalidades por descumprimento contratual.
Importante destacar que, em virtude do reduzido número de empresas
que já prestaram serviço similar ao objeto da licitação na área de
segurança pública e/ou prisional, há grande possibilidade da formação
de cartéis, criando para esse grupo uma inadmissível reserva de
mercado, sem contar o risco de conluio entre as interessadas na
licitação, o que pode redundar em prejuízos ao erário.
O art. 36 da Lei nº. 12.529/11 (Lei antitruste) dispõe acerca das
infrações da ordem econômica, verbis:
Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente
de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por
objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam
alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência
ou a livre iniciativa; [...]
§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que
configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos,
caracterizam infração da ordem econômica:
I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob
qualquer forma: [...]
d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública;
[...]
III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
Dessa forma, a exigência editalícia que pretende limitar a participação
na licitação às determinadas empresas que já tenham prestado
serviço de monitoramento e rastreamento de alvos móveis na área de
segurança pública e/ou prisional a órgãos públicos (não se concebe a
prestação de tais serviços fora do âmbito público), caracteriza restrição
indevida de competitividade de forma direta, por limitar a participação
de empresas que tenham capacidade de prestar tais serviços, mas
que não possuam a certidão reclamada pela Administração e, ainda
de maneira indireta, por criar condições para que os fornecedores
passem a “lotear” o mercado nas aquisições públicas.
Imagine que todos os órgãos públicos no país venham a inserir
a exigência de tal comprovação técnica em seus futuros editais de
licitação. Pergunta-se: com seria possível a participação de novos
licitantes que nunca tenham prestado tais serviços a órgãos públicos
anteriormente? Claramente, haveria um reserva de mercado para
aquelas sortudas empresas já tenham participado de licitações
anteriores. E, ainda, se existem empresas hoje habilitadas é porque
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houve editais não restritivos e nem por isso os serviços deixaram de
ser prestados a contento, caso contrário, não haveria interessados no
certame em análise.
Nesse contexto deve-se ponderar que a exigência de experiência
anterior da maneira como está sendo exigida no edital objurgado, sob o
argumento de que as concorrentes habilitadas terão capacidade técnica
de prestar o serviço é menos relevante que a ampla concorrência,
que possibilita o alcance da melhor proposta para a Administração.
Ademais, há outros mecanismos para se punir a empresa que
eventualmente não vier a cumprir o previsto contratualmente.
Mutatis Mutandis, destaca-se jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, retratada no Acordão n. 2992/2011, de relatoria do Ministro
Valmir Campelo:
Não é cabível a exigência de atestados de capacitação técnica visando
à comprovação de experiência para a execução de serviços técnica e
materialmente relevantes, passíveis de serem executados apenas por
poucas empresas, e que, por circunstância de mercado, já se saiba de
antemão que serão subcontratados.
Ainda na representação da Secob 1, o relator cuidou de hipótese em
que, por circunstância de mercado, já se saiba que determinada fração
do objeto licitado será subcontratada, e que, “pela especialidade do
encargo, pouquíssimas empresas dominem essa técnica construtiva
ou detenham exclusividade no fornecimento de determinado insumo,
formando monopólios ou oligopólios”. Ponderou, a esse respeito, que,
em face da proibição de subcontratar a parte principal do objeto, “as
poucas empresas aptas a executar esses serviços darão ensejo –
quando muito – à formação de um pequeno número de consórcios”.
Anotou, ainda, não haver justificativa para se exigir, nesses casos,
atestados de qualificação técnica para demonstração da capacidade
de execução do respectivo serviço. Isso porque “Poucas empresas
– e somente elas – estarão aptas a executar essa parcela peculiar
do objeto. Não existe ganho, portanto, em se limitar a concorrência.
Perde-se um valor (o da competitividade) sem a contraprestação de
outro (o da melhor proposta)”. Por esses motivos, ofereceu proposta
de determinação à Infraero, com intuito de balizar seus procedimentos
em situações desse gênero. O Plenário do Tribunal, ao acolher o
encaminhamento sugerido pelo relator, decidiu determinar à Infraero
que: “9.3.2.2. no caso da existência de monopólio ou oligopólio na
execução de serviço usualmente subcontratado, com pequeno número
de empresas aptas ao fornecimento de determinado equipamento
ou domínio da tecnologia construtiva tecnicamente e materialmente
relevantes, abstenha-se de solicitar atestados de capacidade técnica
relativos à comprovação de experiência para a sua execução”.
Acórdão n.º 2992/2011-Plenário, TC-008.543/2011-9, rel. Min. Valmir
Campelo, 16.11.2011.
Registra-se que em contato feito, via e-mail, com o Pregoeiro da
SEJUS, Carlos Eduardo Gasparini, foi informado que “Quanto aos
participantes, foram 05 (cinco) empresas, das quais 04 (quatro) foram
desclassificadas, ora por falha no equipamento durante os testes de
campo, ora por não possuírem homologação de seus equipamentos
por parte da ANATEL”.
A informação prestada pelo pregoeiro reforça o entendimento deste
Parquet, visto que mesmo exigindo-se a apresentação de atestado
de capacidade técnica previsto no item 12.1 do Termo de Referência
do Edital de Pregão Eletrônico n. 019/2013, 04 (quatro) empresas
foram desclassificadas, não sendo o referido documento suficiente
para comprovar que a licitante tem aptidão para realizar o objeto
do certame, restando a sua contribuição para a diminuição da
competitividade e aumentar, potencialmente, o preço do serviço a ser
contratado.
Assim, não é razoável a exigência na licitação de atestado de
capacidade técnico-operacional restrito à determinada área,
notadamente pública, vez que tem o condão de inibir a participação
de potenciais licitantes, o que configura indevida restrição ao certame,
em violação ao principio da maior competitividade possível previsto
na Constituição da Republica, art. 37, XXI, e ao art. 3º, § 1º, I, da Lei
de Licitações.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Representação, nos termos do
art. 95, II, da LC nº. 621/12;
2 – seja determinado à Secretaria de Estado da Justiça do Espírito
Santo – SEJUS, que abstenha-se de incluir nos atos convocatórios
das futuras licitações exigências em desacordo com o art. 30 da Lei n.
8.666/93. – grifei e negritei
Denota-se da análise dos autos que o tema em debate cinge-se ao
fato da exigência constante do item 12.1 do certame em comento,
relativo à comprovação de que o licitante fornece ou forneceu, sem
restrição, serviços similares aos indicados no Termo de Referência,
qual seja, monitoramento e rastreamento de alvos móveis na área de
segurança pública e/ou prisional, sendo que tal comprovação deveria

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 22 de setembro de 2014
ser realizada através de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade
técnica fornecido por Órgão da Administração Pública ou Entidade
Privada, assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou
órgão tomador e devidamente registrado na entidade profissional
competente (CREA), por meio de apresentação de CAT.
Verifico que tal exigência é pertinente ao serviço que será prestado,
visando aferir no que se refere à empresa devidamente habilitada, a
capacidade técnica necessária à prestação dos serviços necessários.
Neste caso, não há que se falar em restrição à competitividade, vez que
o objetivo da contratação se reverte à modalidade de pregão, visando
à obtenção da proposta com o menor preço, obviamente, desde que
sejam preenchidos os requisitos para realização dos serviços.
Assim sendo, entendo que assiste razão a área técnica, nos termos
da Instrução Técnica sobredita, vez que não foi identificado qualquer
indício de irregularidade no Pregão Eletrônico nº 019/2013, posto que
se trata de media que envolve tecnologia atual.
Por todo o exposto, divergindo do posicionamento do Ministério
Público Especial de Contas, considerando as disposições contidas na
Lei Complementar nº 621/2012, bem como no Regimento Interno
deste Tribunal de Contas, em consonância com o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, VOTO pelo CONHECIMENTO e
pela IMPROCEDÊNCIA da presente representação, dando-se ciência
aos interessados.
VOTO, ainda, no sentido de que seja RECOMENDADO ao atual
gestor que observe as normas editalícias, em razão das tecnologias
envolvidas, de maneira que não reste caracterizado restrição ao
caráter competitivo.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades legais,
em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes autos.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL:
“O SR. PROCURADOR LUCIANO VIEIRA – No processo da Sejus,
acompanhamos e fiz bastante contato com a própria Secretaria. Parece
que até eles foram bastante infelizes na elaboração desta cláusula.
Estão procurando contratar monitoramento de presos. Exigiu-se
que fosse, especificamente empresa que já tivesse atuado na área
pública. A princípio parece que seria razoável. Mas só área pública
por quê? Salvo engano acho que só existem seis empresas no Brasil
- ouvimos isso da própria Secretaria. Se outra empresa, que tem a
tecnologia mas nunca prestou serviço, ficará excluída, por quê? Aliás,
foi o próprio tiro no pé da própria Administração. O último contato que
fizemos com a Secretaria, de todas as empresas que participaram
nenhuma tinha sido habilitada, apenas a última que, ainda, estava
em fase de verificação. Tanto que fizemos até uma ponderação no
processo de considerar que houve determinada restrição, mas nem
pedimos a nulidade, porque sabemos do custo de uma licitação e do
prejuízo que seria, talvez nesse caso, numa licitação desse porte, caso
fosse anulada. Mas, reiterando, a exigência de que o serviço tenha
sido prestado, exclusivamente, na área pública parece sim restritivo.
Porque o que se pretende é o uso da tecnologia. Se ele foi prestado
para a área pública ou para a privada, lógico, não vai coincidir de
que tenha sido, mas o que parece é que não é justo ou vantajoso
restringir quem já detém a tecnologia. Digamos que essa cláusula
passe a ser utilizada por todas as Administrações de todos os Estados,
será monopolizada. Ninguém mais entrará, apesar de existirem outras
empresas detentoras da tecnologia. Por isso é que a única restrição
que vislumbro é prestada na área de segurança pública, ou seja,
o que interessa para a Administração é a experiência, e não o uso
da tecnologia, não obstante o local onde tenha sido prestada. Esse
entendimento possibilitaria uma maior concorrência; quem sabe,
no caso aqui, até o sucesso da licitação, já que das empresas que
concorreram, nenhuma tinha sido habilitada. Até o último contato
que fizemos a licitação estava emperrada. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Já havia observado
que é uma divergência; a posição do Eminente Procurador diverge.
Acolho a posição do Eminente Procurador, tão somente, no que diz
respeito... Como não vislumbrei prejuízo, mantenho a improcedência,
mas acolho a título de recomendação no sentido de que o Gestor
observe, doravante, a necessidade de incluir cláusulas que, de
alguma maneira - embora tenha sido verificada pelo corpo técnico
como improcedência - que se (palavra inaudível) a participação. O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - O tema
é complexo porque estamos falando de uma tecnologia nova. Não
há nenhuma impossibilidade legal. Isso está na ambiência do
poder discricionário do agente em exigir a experiência nessa área.
Estamos tratando de uma área sensível de segurança pública. E,
eventualmente, alguma empresa que não tenha a expertise necessária
poderá causar um determinado dano, que é extremamente gravoso.
Por outro lado, S.Ex.ª, o Procurador, argumenta que é possível que
novas tecnologias possam, eventualmente, ainda não testadas na
área pública, suprir essa exigência. As duas partes tem razão. Sugiro
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ao Relator que, primeiro reconhecêssemos a legalidade da exigência,
em face do interesse público existente e que a legislação permite.
Por outro lado, recomendar que o agente, ao buscar essa tecnologia,
verifique se é, absolutamente, necessária que essa experiência tem
ocorrido, obrigatoriamente, nessa área; justamente, porque sabemos
que tecnologia é alguma coisa que vai a cada dia se aperfeiçoando e
sendo criada, e pode-se, eventualmente, ter sido executada, inclusive
fora do Brasil – em outros países - e essa exigência, poderia então, aí
sim, trazer um determinado prejuízo. Acho que podemos reconhecer a
legalidade disso. Entretanto, podemos recomendar que esses estudos
possam ser feitos quando da decisão de se efetuar esse processo
licitatório. Senhor Presidente, é a minha sugestão. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Não posso votar,
mas posso colocar uma pimenta na discussão. Não vou perder a
oportunidade. Imaginemos, com todos os argumentos colocados, um
Secretário de Justiça testando uma nova tecnologia, colocando uma
tornozeleira ou uma pulseira eletrônica num condenado, sem a certeza
de que aquela tecnologia o manterá monitorado. Ou seja, pega algum
condenado no processo penal, que está recluso e o coloca na rua. Só
para enriquecer a discussão. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Por essa razão que entendi que é absolutamente
legal a exigência de que a experiência tenha ocorrido na área pública
de segurança em outros...justamente porque o que está em vigor, o
dano, é significativo. Por outro lado, em termo de recomendação, no
sentido de que ao colocar a situação, verifique se novas tecnologias
possam - é apenas uma sugestão que parece, também, adequada
em face do mundo real em que vivemos, a cada momento novas
tecnologias são criadas. Apenas isso. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - E há, perfeitamente, formas
de testar a tecnologia antes de colocar em prática, é óbvio. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Senhor
Presidente, agradeço demais as ponderações do Eminente Conselheiro
e até de V.Ex.ª. Mantive o voto, de certa maneira reconhecendo a
legalidade, como sugerido pelo Eminente Conselheiro Sérgio Aboudib.
No que diz respeito à minha recomendação - até acolhi em face do
pronunciamento do Procurador – é para ter zelo, ter o cuidado do
não cerceamento na competitividade. Faço mais um adendo, fazendo
a especificação do Conselheiro Sérgio Aboudib, acho que uma coisa
não afronta outra. Então, é o zelo e o cuidado de não cercear a
competitividade, motivando os seus atos no que diz respeito até à
nova tecnologia. Vamos ver se conseguimos chegar a um consenso no
que diz respeito à recomendação. E, se assim é, retorno à palavra a
V.Ex.ª já com o voto e com a recomendação.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7439/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de junho de
dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Considerar improcedente a presente Representação em face da
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS;
2. Recomendar ao atual gestor que observe as normas editalícias,
em razão das tecnologias envolvidas, de maneira que não reste
caracterizada restrição ao caráter competitivo, bem como que
atende às observações do Representante do Parquet de Contas
e do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, conforme notas
taquigráficas colacionadas no corpo deste Acórdão;
3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Marco Antonio da Silva, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-370/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1604/2013
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO – TCEES
RESPONSÁVEL - KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU - EDITAL DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 086/2012 - 1) IMPROCEDÊNCIA
- 2) RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com procedimento
fiscalizatório instaurado ex officio pelo então Conselheiro Substituto,
Dr. João Luiz Cotta Lovatti, objetivando averiguar possíveis
irregularidades praticadas pela Secretaria Estadual de Educação
- SEDU, referente ao Edital de Processo Seletivo Simplificado nº
086/2012.
Denota-se, às folhas 98, que o então Eminente Conselheiro
Substituto decidiu, através da Decisão Monocrática Preliminar nº
749/2013, pela realização de citação do responsável para que,
no prazo de 10 dias, apresentasse justificativas e manifestações,
conforme indicado pelo Representante do Parquet de Contas.
O gestor foi citado (fls. 101), conforme Termo de Citação nº
1795/2013, apresentando, tempestivamente, a esta Corte de
Contas a documentação acostada às folhas 105/200.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
6336/2013 (fls. 203/229), opinou pela procedência da presente
representação, em razão das irregularidades relativas aos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, rejeição das razões de justificativas do
gestor, para aplicar-lhe multa pecuniária, anular o Edital de Processo
Seletivo Simplificado nº 086/2012, realizando-se determinação e
recomendação.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador
Designado, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer, exarado às
folhas 232/236, acompanhando o entendimento da área técnica,
opinou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o douto
Representante do Parquet de Contas opinaram pela procedência da
presente representação, em razão das irregularidades relativas aos
itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, rejeitando as razões de justificativas
apresentadas pelo gestor, sugerindo a aplicação de multa pecuniária,
a anulação do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 086/2012,
bem como realização de determinação e recomendação ao atual
gestor.
Nesse sentindo, transcrevo o entendimento da área técnica,
manifestado, conclusivamente, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva nº 6336/2013, litteris:
[...]
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 99, § 2º,
da Lei Complementar Estadual n° 621/2012, sugere-se que seja
reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em
vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1 Inexistência de lei que autorize as contratações temporárias e
estabeleça o quantitativo de cargos a serem preenchidos (item 1.1
desta ITC).
Base legal: Inobservância ao art. 37, IX da Constituição Federal de
1988.
Responsável: Klinger Marcos Barbosa Alves
3.1.2 Inexistência de quantitativo de vagas disponíveis (item 1.2
desta ITC)
Base legal: Inobservância ao art. 37, IX da Constituição Federal de
1988 e princípio da Razoabilidade, elencado no art. 45, § 2º, da
Constituição Estadual.
Responsável: Klinger Marcos Barbosa Alves
3.1.3. Exiguidade do prazo para efetivação da inscrição (item 1.3
desta ITC)
Base legal: Inobservância ao princípio da publicidade, constante do
“caput”, art. 37, da Constituição Federal.
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Responsável: Klinger Marcos Barbosa Alves
3.1.4 Da impossibilidade de seleção e contratação por meio de
comprovação de títulos e experiência profissional (item 1.4 desta
ITC)
Base legal: Inobservância aos art. 37, inc. II da Constituição Federal
e art. 32, inc. II da Constituição Estadual.
Responsável: Klinger Marcos Barbosa Alves
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor
Klinger Marcos Barbosa Alves em razão das irregularidades dispostas
nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva
sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no
artigo 87, IV da LC 621/12 e na forma do artigo 135, inciso II, da
Lei Complementar n° 621/12.
3.2.2. Tendo em vista os itens precedentes, opina-se, com base no
artigo 114, incisos II e III, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
que se DETERMINE à atual gestão da Secretaria de Estado da
Educação, sob pena de imposição das sanções cabíveis (art. 1º,
inciso XXXII, da LC 621/12), que:
3.2.2.1. abstenha-se de realizar prorrogação da validade do Edital
de Processo Seletivo Simplificado nº 86/2012, bem como não efetue
mais nenhuma contração com fulcro neste edital.
3.2.2.2. faça constar em futuros editais de processo simplificado
de seleção pública o quantitativo de vagas para cada cargo e
localidade, pois se trata de contratação temporária e excepcional,
em que a municipalidade tem o dever de mensurar a demanda
de profissionais contratados com base no artigo 37, inciso IX da
Constituição Federal.
3.2.2.3. inclua a realização de prova de conhecimentos nos processos
simplificados de seleção pública para contratação temporária.
3.2.3. RECOMENDAR, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei
Complementar 621/2012, para que à atual gestão da Secretaria de
Estado da Educação realize estudos a fim de apurar a frequência das
ocorrências ensejadoras da contratação temporária de professores,
e perpetue o devido planejamento de pessoal necessário, de
modo a subsidiar futuras estimativas dos quantitativos de vagas a
serem ofertadas por meio do processo simplificado de seleção para
contratação temporária. – grifei e negritei
Na sequência, o douto Representante do Parquet de Contas,
através do Parecer de folhas 232/236, assim se manifestou,
conclusivamente, verbis:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja CONHECIDA a presente representação, para, no mérito,
julgá-la PROCEDENTE, nos termos do art. 95, inciso II, da LC n.
621/12, diante das irregularidades expostas nos itens 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4 da conclusão da ITC 6336/201316;
2 – com fulcro no art. 135, inciso II, da LC n. 621/12 e art. 382 da
Resolução TC n. 261/13, ante a constatação da prática de ato com
grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, seja cominada
multa pecuniária ao Sr. Klinger Marcos Barbosa Alves;
3 – sejam expedidas as determinações e recomendação, nos moldes
sugerido pelo NEC na ITC 6336/2013 (itens 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3
e 3.2.3). – grifei e negritei
A área técnica não acolheu as razões de justificativas, mantendo
as irregularidades então elencadas, no que fora acompanhada pelo
Ministério Público Especial de Contas, motivo pelo qual enfrentarei
ponto a ponto as irregularidades, conforme itens constantes da
Instrução Técnica Conclusiva TC nº 6336/2013, quais sejam:
3.1.1 - Inexistência de lei que autorize as contratações temporárias
e estabeleça o quantitativo de cargos a serem preenchidos (item
1.1 desta ITC).
A área técnica argumentou que não pode prosperar a argumentação
do defendente no sentido de que a totalidade dos cargos de
professores do Estado, determinada pela Lei Estadual n° 5.580/98,
são as passíveis de contratação temporária, visto que considerar
procedente tal argumento é extinguir concurso público para
contratação de professores, e transformar exceção em regra, pela
desídia e falta de planejamento da administração pública.
Citou, como fundamento de seu opinamento, decisão do Excelso
Pretório, acerca da inconstitucionalidade da Lei Complementar n°
300/04, do Estado do Espírito Santo, em face da generalidade e
abrangência da norma, vazada nos seguintes termos:
Por entender caracterizada a ofensa aos incisos II e IX do art. 37 da
CF, o Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação direta
de inconstitucionalidade proposta pelo o Tribunal julgou procedente
pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo Procurador-Geral da República contra a Lei Complementar
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300/2004, prorrogada pela Lei Complementar 378/2006, ambas
do Estado do Espírito Santo, que dispõem sobre a contratação de
servidores, em caráter temporário, para atender as necessidades
da Secretaria de Saúde - SESA e do Instituto Estadual de Saúde
Pública - IESP. Realçou-se que a Corte possui orientação consolidada
no sentido de que, para a contratação temporária, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de
contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária;
e d) o interesse público seja excepcional. Entendeu-se que as leis
impugnadas fixam hipóteses abrangentes e genéricas de contratação
temporária, sem especificar a contingência fática que, presente,
justificaria a edição de lei que indicaria a existência de um estado
de emergência, atribuindo-se, ao Chefe do Executivo interessado
na contratação, a competência para estabelecer os casos. (...)
Precedente citado: ADI 2987/SC ( DJU de 2.4.2004). ADI 3430/ES,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, 12.8.2009. (ADI-3430)”
Afirmou no que se refere à ausência de quantitativo de cargos a
serem preenchidos que estes devem estar devidamente previstos
na lei que elencou e embasou a hipótese de contratação temporária,
indicando a hipótese de contratação temporária autorizada na Lei
Estadual n° 9.878/12.
Afirmou, ainda, no que se refere à Lei Estadual n° 9.878/12, que esta
traz expressamente o quantitativo de vagas as serem preenchidas,
em seu Anexo Único, conforme o programa governamental
educacional a ser atendido, reputando-se ciente o Estado quanto à
necessidade de lei específica, com os devido quantitativo de vagas.
Conclui no sentido de que a Lei Estadual n° 5.580/98, não autoriza
a contratação temporária, visto que considerar procedente tal
argumento é extinguir concurso público para contratação de
professores, transformando exceção em regra, pela desídia e falta de
planejamento da administração pública, opinando pela manutenção
da irregularidade.
Já nos autos do processo TC nº 5765/2012, entendeu a área técnica,
em linhas gerais, que a Lei Estadual 9.878/2012 silenciou-se quanto
à especificação das hipóteses de excepcional interesse público, que
reclamariam a admissão de servidores em caráter temporário, mas
buscou atender a necessidades permanentes da Administração,
contrariando o texto constitucional segundo o qual a contratação
temporária somente deve ocorrer em situações emergenciais e
temporárias, que reclamam satisfação imediata, cujo atendimento
se mostra incompatível com o regime normal do concurso público,
não tendo sido demonstrado pela Lei ou pelo justificante o interesse
excepcional que autorizaria as contratações temporárias em exame.
Entendeu, por fim, que a comprovação do excepcional interesse
público, da situação e da inesperada necessidade de contratação
pela Administração não restou comprovada na defesa apresentada
pelo Secretário, sendo este requisito indispensável às contratações
dessa natureza temporária.
Concluiu na ocasião que a Lei Estadual nº 9.878/2012 deveria ser
inerente a cargos do quadro permanente de funcionários públicos,
tendo em vista que alguns programas previstos no anexo único da
Lei Estadual nº 9.878/12, vêm sendo desenvolvidos pela SEDU há
anos.
Na ocasião foi suscitado INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Estadual nº 9.878/2012, que autorizou o Poder Executivo
a realizar contratação temporária de professores para atender às
necessidades da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, na forma
dos artigos 176 a 185 da Lei Complementar Estadual n° 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES), bem como amparada pelo § 2º, do artigo
185, da Resolução TC n° 182/2002 (Regimento Interno do TCEES),
em aplicação da súmula 347 do Supremo Tribunal Federal.
O incidente foi resolvido no sentido de que a norma era constitucional,
vez que tratou de demanda específica e anual, decorrente de
programas mantidos junto à SEDU.
Decidiu-se, ainda, que ainda que a norma estadual tenha sido um
tanto quanto genérica, não prosperou o fato de que a essência da
norma tenha sido maculada, posto que os programas objeto da
demanda temporária, realmente o são, na medida que renovam-se
ano a ano.
Citei, à época, afirmativas do Ministro Dias Toffoli nos autos do RE
de nª 658.026-MG em que proferira as seguintes palavras, verbis:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL QUE
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL.
DISCUSSÃO ACERCA DOS REQUISITOS DA TEMPORARIEDADE E DA
EXCEPCIONALIDADE, JUSTIFICADORES DO INTERESSE PÚBLICO EM
QUE FUNDAMENTADA A CONTRATAÇÃO. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA
OS INTERESSES DAS PARTES, PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM
INÚMEROS PROCESSOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe recurso
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extraordinário, com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional, contra acórdão da Corte Superior do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado, proferido nos
autos de ação direta de inconstitucionalidade: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA - ATIVIDADES DE CARÁTER EVENTUAL OU PERMANENTE
- INDIFERENÇA - SITUAÇÕES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
EVIDENCIADAS - ARTIGO 22 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA.
I - A excepcionalidade exigida para contratação temporária não
está ligada ao caráter da função (temporária ou permanente), mas
sim à excepcionalidade da situação evidenciada. A contratação,
neste caso, se justificaria pelo tempo necessário ou até um novo
recrutamento via concurso público.
II – Não há inconstitucionalidade na Lei Municipal que trouxe em seu
bojo situações excepcionais que de fato autorizam a administração
contratar de forma temporária para evitar perda na prestação
educacional - grifei e negritei.
Concluí, pois, no que se refere à constitucionalidade da norma, no
sentido de que a exceção é o que exatamente ocorre nestes autos,
na norma impugnada no RE 658026/MG, isto é, há indiferença
quanto ao CARÁTER EVENTUAL OU PERMANENTE – INDIFERENÇA,
o que deve prevalecer é a SITUAÇÂO DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO EVIDENCIADA, no caso da lei 9.878/2012 e LC n° 115/98,
vez que trouxe em seu bojo situações excepcionais que de fato
autorizam a administração contratar de forma temporária para
evitar PERDA NA PRESTAÇÃO EDUCACIONAL.
Em face destas razões, a conclusão foi de que a norma contida
na Lei n° 9.878/2012 era constitucional, tendo sido resolvido
o incidente de inconstitucionalidade neste sentido, motivo pelo
qual, seus dispositivos, por conseguinte, no plano da eficácia, são
passíveis de aplicação o que se reputa de igual modo, relativamente
aos termos da Lei Complementar n° 115/98 (Estatuto do Magistério
Público Estadual), vez que se trata da mesma matéria de fundo, qual
seja, contratação temporária de servidores, em pretensa afronta
ao instituto do concurso público, onde fora afasta a irregularidade
relativamente à contratação temporária.
Desta maneira, entendo que a contratação temporária efetivada, com
fundamento na Lei Complementar n° 115/98 (Estatuto do Magistério
Público Estadual), mostra-se compatível com a necessidade
excepcional de interesse público temporária, ora evidenciada,
excepcionalidade esta relativa à situação de desenvolvimento da
ação voltada a otimizar a prestação educacional que é dever do
Estado, motivo pelo qual divirjo da área técnica e do Parquet de
Contas e afasto a presente irregularidade.
3.1.2 - Inexistência de quantitativo de vagas disponíveis (item 1.2
desta ITC).
No que se refere à realização de contratação temporária, conforme
indicado no item anterior, aponta a área técnica a necessidade de
previsão da situação fática que demanda esta forma de contratação.
Segundo ela, trata-se de aspecto fático pontual que deve ser
devidamente quantificada na disposição legal autorizativa, e deve
ser devidamente refletido nos processos seletivos que visam o
preenchimento de tais cargos.
Entendeu, ainda, que não se mostra razoável que se demande
a contratação temporária de profissionais, ciente de se tratar de
exceção constitucional, para atendimento de necessidade específica
que deve estar devidamente caracterizada, se nem ao menos é
conhecido o quantitativo necessário para suprir as demandas.
Entendeu o corpo técnico que, de fato, pelo rol constante no art.
31 da Lei Complementar Estadual n° 115/98 há situações onde
há dificuldade em prever as necessidades de pessoal, como casos
de falecimento, eleição e licença de saúde, admitindo o próprio
Ministério Público de Contas essas situações ao afirmar a existências
de “situações anômalas para provimentos futuros, diante da
impossibilidade de antecipar quais as funções e em que número
demandaria provisório preenchimento para atender a ocorrência de
fato possível, mas incerto”.
Contudo, aponta que há outras situações em que isso se mostra
plenamente possível, tais como aposentadoria, exoneração,
exercício de funções ou cargos de confiança, sendo que o sobredito
artigo assim dispôs, litteris:
Art. 31. O exercício temporário de atribuições específicas de
Magistério é privativo das funções de regência de classe e será
admitido nas seguintes situações:
I - Afastamento de titular para exercer funções ou cargo de
confiança;
II - Afastamentos autorizados para integrar comissão especial ou
grupo de trabalho, estudo e pesquisa para desenvolvimento de
projetos específicos do setor educacional ou para desempenhar
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atividades técnicas no campo da educação por proposição
fundamentada da autoridade competente;
III - Afastamento para freqüentar cursos previstos no artigo 68
desta Lei;
IV - Afastamento do titular para mandato eletivo ou de órgão de
classe ou sindicato;
V - Vacância, por aposentadoria, demissão, exoneração ou
falecimento até a atribuição da respectiva carga horária a professor
efetivo ou até o preenchimento do cargo;
VI - Vaga decorrente de remoção, quando acarretar prejuízo para
as atividades de Magistério, até a atribuição da respectiva carga
horária a outro professor efetivo, ou até o preenchimento da vaga
por professor efetivo;
VII - Afastamento por licença, para tratamento de saúde;
VIII - Afastamento com ou sem ônus para órgãos da Administração
Federal, Estadual ou Municipal, até o limite previsto no inciso I,
artigo 27 desta lei.
IX - Alteração de localização quando o cargo não tenha sido
preenchido;
X - Vagas decorrentes de cargos não providos em concurso.
Entrementes, argui que é dever da Secretaria de Estadual de
Educação aferir com o máximo de exatidão possível as necessidades
do seu serviço, ainda que seja perceptível às dificuldades em prever
certas situações, cabíveis de serem mitigadas através de estudo
e planejamento com a média da frequência de tais situações,
concluindo pela manutenção da irregularidade.
Quanto ao conteúdo e aplicação do princípio da proporcionalidade,
mister é analisar a construção da doutrina alemã, por sua clareza e
densidade.
Trata-se, sobretudo, da clarificação da adequação necessária entre
o fim de uma norma e os meios que esta designa para atingi-lo, ou
ainda, entre a norma elaborada e o uso que dela foi feito pelo gestor
em referência.
O princípio em voga terminou por exigir a adequação, a necessidade
e a proporcionalidade em sentido estrito, quando da ocorrência de
casos concretos, como consequência dos avanços doutrinários nesta
área.
Traduz, pois, exigência de compatibilidade entre o fim pretendido
pela norma e os meios por ela enunciados para sua consecução,
tratando-se de uma relação de causalidade e uma lei somente
deve ser afastada por inidônea quando absolutamente incapaz de
produzir o resultado perseguido, o que não me parece ser o caso.
Desta maneira, enfrentei tal irregularidade nos autos do processo
TC nº 5765/2012, e em face do princípio da continuidade da ação
estatal, entendo que a mesma deve ser mitigada no caso concreto,
em razão das dificuldades enfrentadas, vez que a ação estatal
contínua relativa à educação se mostra evidente, em razão da
aplicação ao caso concreto do princípio da proporcionalidade.
3.1.3 - Exiguidade do prazo para efetivação da inscrição (item 1.3).
Afirmou a área técnica que no presente caso, os candidatos tiveram
quatro dias úteis para a realização de inscrição.
Tendo o gestor se manifestado no sentido de que inexiste legislação
estadual com dispositivo normativo determinando prazo ao gestor,
ressaltando que pela sua experiência, a concessão de prazo
maior não implicaria em maior quantitativo de inscritos de forma
significante.
A esse respeito, novamente, repiso que enfrentei a questão nos
autos do processo 5765/2012, tendo afirmado o representante do
Ministério Público Especial de Contas que, no caso em tela, teria
havido quebra do princípio da publicidade analisado à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois ao lançar
edital com vistas à contratação de pessoal, seria curial que a
administração estabelecesse um tempo necessário para que os
pretensos candidatos pudessem analisar e efetuar suas inscrições.
Por seu turno, o Gestor em referência, na ocasião, senhor Klinger
Marcos Barbosa Alves, esclareceu que ante a necessidade de prover
a reposição imediata de pessoal, de forma a garantir a normalidade
do funcionamento da rede de ensino, bem como de unificar os
procedimentos de seleção, foi iniciado, desde 2007, o processo de
informatização do processo seletivo para professores da SEDU, que
é realizado de forma eletrônica desde a inscrição até a classificação
final dos candidatos, com acesso direto pela WEB.
A área técnica entende que há exigüidade no prazo de inscrição,
citando jurisprudência a seguir transcrita, verbis:
ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - EDITAL DE
PROCESSO SELETIVO - PRAZO DE INSCRIÇÃO EXÍGUO –
ILEGALIDADE - SUSPENSÃO DO CERTAME - LIMINAR CONCEDIDA
– RECURSO PROVIDO.
“ Publicidade não é só a divulgação do respectivo Edital, mas
também tempo, PRAZO dilatado, para que os interessados possam
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conhecer certamente, seus requisitos de INSCRIÇÃO e, se optarem,
participar”(ACMS n. 4.431, de Turvo). “Apelação Cível n., de
Jaguaruna, Relator: Des. Francisco Oliveira Filho). grifei e negritei
“Viola os princípios da moralidade, publicidade e isonomia, o edital
lançado no dia 30/01/2009, numa sexta-feira, e que fixa o PRAZO de
entrega da ficha de INSCRIÇÃO até às 13:00h do dia 02/02/2009,
segunda-feira” (AI n.158 , Des. Sérgio Roberto Baasch Luz). grifei
e negritei
Pugnaram, pois, a área técnica e o douto Representante do Parquet
de Contas pela procedência da representação, considerando-se
irregular a fixação de prazo exíguo para inscrição nos processos
seletivos em exame.
De nossa parte, o número de candidatos inscritos no processo
seletivo simplificado indica que, ainda que se entenda que o prazo
possa ter sido exíguo, como entenderam a área técnica e o Parquet
de Contas, certamente a ampla divulgação do período de inscrições,
conforme se vê na notícia jornalística de fls. 97 a 98, da Tribuna de
13/12/2012, resultaram na minimização dos efeitos de prazo curto
para efetivação das inscrições, posto que os interessados puderam
conhecer os requisitos para participação no certame e optarem por
participarem do mesmo.
Assim, quanto a este item, entendo que o prazo para realização
de processo seletivo simplificado para contratação de professores
substitutos não foi tão exíguo assim, considerando-se o tipo
de atividade desempenhada, fomento à educação, e a maneira
como foram disponibilizadas inscrições, além do que os pretensos
candidatos são professores com nível de conhecimento acentuado,
sendo potenciais candidatos sobreditos professores ou familiares
destes que certamente acentuaram a divulgação do processo
seletivo.
Desta maneira, divirjo da área técnica e do Parquet de Contas e
afasto a presente irregularidade, considerando o modus operandi
relativamente à operacionalização das inscrições em referência e ao
público alvo a que se destinava.
3.1.4 - Da impossibilidade de seleção e contratação por meio de
comprovação de títulos e experiência profissional (item 1.4).
A área técnica analisou o item em discussão, ressaltando que a Lei
Federal n° 8.745/93, utilizada como referência pelo defendente,
admite expressamente a contratação por análise de currículo nos
casos apenas de professor visitante, não incluindo aí o professor
substituto, como foi alegado na defesa.
Todavia, o professor substituto se enquadra no art. 3º que prevê
o recrutamento do pessoal a ser contratado por meio de processo
seletivo simplificado regulamentado pelo Decreto 4.748/2003, que
prevê em seu artigo 4º que o processo seletivo compreenderá,
obrigatoriamente, prova escrita e, facultativamente, análise de
curriculum vitae.
A esse respeito, o mesmo ocorreu nos autos do processo TC nº
5765/2012, tendo afirmado a área técnica que há impossibilidade
de seleção e contratação por meio de comprovação de títulos
apenas, tendo em vista que a Constituição Federal e, por simetria,
a Constituição do Estado, prevêem que a investidura em cargo ou
emprego público se dará mediante a aprovação prévia em concurso
de provas ou de provas e títulos.
A esse respeito, esclarece-se que não houve provimento liminar
acerca da representação intentada, nem sequer impugnação por
parte de candidatos, sendo que os Tribunais assim já se posicionaram
a respeito, in literris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PROVA
DE TÍTULOS. TEMPO DE SERVIÇO. INFORMAÇÃO PRESTADA
ERRONEAMENTE PELA RECORRENTE, EM DESCONFORMIDADE
COM AS REGRAS DO EDITAL. CANDIDATA REMETIDA AO FINAL
DA LISTA, CONFORME DISPÕE O ITEM 7.2.4 DO EDITAL. ESTADO
DO PARANÁ AGIU COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO EDITAL DO
CERTAME, QUE NÃO TIVERAM SUA VALIDADE QUESTIONADA PELA
RECORRENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (9051192 PR 9051192 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de
Julgamento: 10/07/2012, 4ª Câmara Cível) - grifei e negritei
De outra sorte, não me parece que haja comando específico quanto
a necessidade de realização de prova de conhecimento, posto que
a mesma exige formatação de edital com tempo de realização
do certame mais dilatado, o que não se coaduna com o processo
seletivo simplificado.
A investidura em cargo ou emprego público certamente se dará
através de concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo
esta a exagese da dicção constitucional.
Obviamente, a prova de conhecimento privilegia não só os títulos
auferidos pelos candidatos, mas também o estado de conhecimento
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em que se encontra o selecionado naquele momento, daí a CF/88
ter instituído o concurso público com princípio ou instituto, motivo
pelo qual afasto a irregularidade.
Por todo o exposto, divergindo do entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo CONHECIMENTO E
PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO, tendo em
vista o afastamento das irregularidades constantes dos itens 3.1.1,
3.1.3 e 3.1.4, bem como a mitigação dos efeitos da irregularidade
descrita no item 3.1.2 da Instrução Técnica Conclusiva nº 6336/2013,
relativas ao Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 086/2012.
VOTO, também, no sentido de que seja RECOMENDADO ao gestor
que promova a realização de estudo, com vistas a quantificação
dos cargos necessários à demanda educacional, envidando esforços
junto ao chefe do Executivo, a fim de que sejam estabelecidos por
lei específica os quantitativos dos cargos em contratação temporária
necessários à sobredita demanda educacional.
VOTO, por fim, no sentido de que, em não havendo expediente
recursal, cumpridas as formalidades legais, sejam arquivados os
presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1604/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Plenário do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três
de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
proferido pelo Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva:
1. Considerar improcedente a Representação em face da Secretaria
de Estado da Educação - SEDU, apresentada pelo Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo – TCEES;
2. Recomendar ao atual gestor que promova a realização de estudo,
com vistas a quantificação dos cargos necessários à demanda
educacional, envidando esforços junto ao chefe do Executivo, a fim
de que sejam estabelecidos por lei específica os quantitativos dos
cargos em contratação temporária necessários à sobredita demanda
educacional;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão Plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Marco Antonio da Silva, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e Sérgio Manoel
Nader. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-387/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2056/2006 (APENSO: TC-635/2005)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA
BARRA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - CONHECER NEGAR PROVIMENTO - MANTER ACÓRDÃO TC-178/2006 ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Senhor Francisco Carlos Donato Junior, então Prefeito do
Município de Conceição da Barra, no exercício 2004, em face do
Acórdão TC nº 178/2006, prolatado às folhas 574/578, dos autos
do Processo TC nº 0635/2005, apenso, que julgou irregulares
seus atos de gestão, apenando-o com multa pecuniária, no valor
correspondente a 2.500 VRTE’s, bem como em ressarcimento no
valor correspondente a 60.459,49 VRTE’s, em face dos seguintes
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procedimentos:
1. Gasto com Ensino Fundamental inferior ao estabelecido pelo artigo
60 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº
14/96;
2. Inobservância ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos
contratos com as firmas Technum Consultoria Ltda. (50/04), CAA
Volpato ME (69/04) e Banda Raiz’s S/S Ltda;
3. Realização de despesas sem a devida dotação orçamentária infringência ao Princípio da Legalidade, aos artigos 59, caput, da
Lei nº 4.320/64 e 4º da Lei Orçamentária Anual do Município nº
2.218/03;
4. Aumento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito na
mesma legislatura, no valor equivalente a 60.459,49 VRTE’s desconformidade com o Princípio da Anterioridade previsto no artigo
26 da Constituição Estadual vigente à época e com o artigo 52 da
Lei Orgânica Municipal;
5. Irregularidades em licitações:
5.1. Convite 02/04 - Locação de veículo:
5.1.1. Violação aos princípios da discricionariedade e da razoabilidade
e falta de caracterização do objeto no Edital - infringência ao artigo
55, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
5.1.2. Realização de despesa sem prévio empenho e sem sustentação
contratual - descumprimento do artigo 60 da Lei nº 4.320/64, bem
como aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade;
5.2. Convite 23/04 - utilização inadequada de modalidade licitatória
- infringência ao artigo 23, inciso II, letra “a”, da Lei nº 8.666/93;
5.3. Contrato 071/04 - contratação direta de forma irregular infração aos artigos 24, inciso V, in fine, e 26, caput, da Lei nº
8.666/93;
5.4. Contrato 22/04 - inexigibilidade de licitação para contratação
de bandas - infringência aos artigos 25, inciso III, in fine, e 26,
caput, da Lei nº 8.666/93.
A área técnica deste Egrégio Tribunal de Contas, através da 6ª
Controladoria Técnica, nos termos da Manifestação Contábil de
Recurso - MCR nº 14/2008, às fls. 34/43, e da Manifestação Contábil
de Recurso - MCR nº 7/2013, às fls. 49/64, opinou, no sentido de
que sejam mantidas as irregularidades contábeis, referentes a gasto
com ensino fundamental inferior ao estabelecido pelo artigo 60 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 14/96,
além da Inobservância do artigo 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, nos contratos com as firmas Technum Consultoria Ltda.
(50/04), CAA Volpato ME (69/04) e Banda Raiz’s S/S Ltda.
Instada a se manifestar, a 8ª Secretaria de Controle Externo, nos
termos da Instrução Técnica de Recursos nº 75/2013 (fls. 67/86)
verificou que o expediente é tempestivo, tendo opinado pelo
CONHECIMENTO e, no mérito, pela NEGATIVA DE PROVIMENTO do
recurso, em razão da manutenção das irregularidades.
O Ministério Público Especial de Contas, através de seu Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer,
exarado, à fl. 89, em consonância com a área técnica, opinou no
mesmo sentido.
Denota-se, a fl. 15, que há pedido de sustentação oral, por parte do
Recorrente, Sr. Francisco Carlos Donato Junior.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário, na forma do art. 29 do Regimento Interno desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que o recurso de reconsideração interposto
é TEMPESTIVO, nos termos do artigo 81 da Lei Complementar nº
32/1993, vigente à época, vez que o Sr. Francisco Carlos Donato
Junior, então Prefeito do Município de Conceição a Barra, no exercício
de 2004, foi devidamente notificação do teor do v. Acórdão atacado,
conforme Edital de Notificação nº 011/2006 (fl. 589 – Processo
TC nº 0635/2005), através do Diário Oficial do Estado do Espírito
Santo, publicado em 18 de abril de 2006, conforme se verifica a
fl. 591 – Processo TC nº 0635/2005, apresentando a esta Corte de
Contas, em 18 de maio de 2006.
Além disso, o recorrente possui interesse e legitimidade, estando
presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço
do recurso interposto
Verifico, também, que a área técnica e ao douto Representante do
Ministério Público Especial de Contas, opinaram pelo conhecimento
do recurso, e no mérito, pela negativa de provimento, tendo a área
técnica assim se manifestado, nos termos da Instrução Técnica de
Recursos nº 75/2013, verbis:
[...]
MÉRITO
1. Gasto com Ensino Fundamental inferior ao estabelecido pelo artigo
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60 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº
14/96;
2. Inobservância ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos
contratos com as firmas Technum Consultoria Ltda. (50/04), CAA
Volpato ME (69/04) e Banda Raiz’s S/S Ltda.;
As referidas irregularidades - itens 1 e 2 do Acórdão - foram
analisadas pela 6ª Controladoria Técnica por meio das Manifestações
Contábeis de Recurso nºs 14/2008 (fls. 34/43) e 7/2013 (fls. 49/64)
que, conclusivamente, opinaram pela manutenção das mesmas.
3. Realização de despesas sem a devida dotação orçamentária infringência ao Princípio da Legalidade, aos artigos 59, caput, da
Lei nº 4.320/64 e 4º da Lei Orçamentária Anual do Município nº
2.218/03;
O art. 4º da Lei Orçamentária Anual do Município de Conceição da
Barra autorizava ao Chefe do Executivo a abrir créditos adicionais
suplementares até o limite de 5% da despesa total orçada durante
o exercício de 2004. No entanto, em meados de 2004, tal limite
foi atingido pelo Executivo, o que ensejou o Prefeito a solicitar
autorização ao Legislativo para abrir mais créditos suplementares,
o que foi concedido até o limite de 5,45% da despesa total do
orçamento, quantia considerada insuficiente pelo Executivo para
comportar suas necessidades.
Sendo assim, diante da impossibilidade de obter a abertura do
crédito solicitado por meio do Legislativo Municipal, o ordenador de
despesas optou por empenhar como Despesa Extra-Orçamentária –
Despesas a Regularizar todo o movimento cuja dotação orçamentária
não suportava tal gasto. Ao final do exercício, como não conseguia
êxito em sua pretensão, e impedido de ajustar as referidas despesas
empenhadas, a Administração, por meio do Decreto Municipal
3.410-A/04, abriu crédito suplementar no valor de R$ 7.083.216,81,
quando tinha autorização para somente R$ 3.223.750,00, ou
seja, 12,51% acima do valor legalmente autorizado, infringindo o
Princípio da Legalidade, o art. 42 da Lei nº 4.320/64 e o artigo 4º,
da Lei Municipal de Conceição da Barra nº 2.218/03.
Aduz o recorrente que “nem sempre é possível, para cumprir com
o que é certo, socorrer-se da Lei, até mesmo porque a Lei nem
sempre consegue prever todos os acontecimentos ocorridos no meio
social” (sic).
Continuando, informa que a escolha de realizar as despesas sem
as devidas dotações orçamentárias foi tomada simplesmente
porque o Município não poderia parar, ou seja, havia uma situação
de emergência que poderia redundar na paralização dos serviços
essenciais dos cidadãos, gerando um caos social.
Registra, ainda, que oficiou às autoridades e órgãos competentes
acerca dos acontecimentos, o que demonstra a inexistência de dolo
ou outras intenções por sua parte.
O próprio gestor afirmou em sua defesa que baixou o Decreto nº
3.390/04, “para caracterizar uma situação de emergência que
impusesse a abertura de créditos extraordinários”, ou seja, apenas
para conseguir um repasse de fundos estaduais ou federais para
cobrir o déficit criado pela própria Administração. Este procedimento
é contrário ao estatuído nas normas do Manual para a Decretação de
Emergência ou de Estado de Calamidade Pública:
A decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade
pública não é e não deve ser feita com o objetivo único de recorrer
aos cofres do Estado ou da União, para solicitar recursos financeiros.
A alegação do recorrente de que vários setores (escola, hospital,
etc) necessitavam com urgência dos recursos da suplementação
orçamentária não é suficiente para que a irregularidade seja
afastada.
Verifica-se nos autos que o recorrente, de fato, oficiou a várias
secretarias e órgãos acerca da situação em que se encontrava o
Município. No entanto, além dos ofícios, inexiste comprovação de
que a Câmara tenha criado obstáculos à aprovação dos pedidos de
suplementação de verbas.
Além disso, não tem como prosperar a alegação de que o Decreto
nº 3.390/04 está amparado pelo art. 41, inciso III, da Lei nº
4.320/64, uma vez que os créditos adicionais ali previstos são
os extraordinários, que só podem ser admitidos para atender a
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra,
comoção interna ou calamidade pública, situações que não existiram
em Conceição da Barra, no exercício de 2004.
De acordo com as informações dadas pelo recorrente, houve um
desentendimento político entre o Prefeito e a Câmara Municipal,
desentendimento este que não justifica a decretação de situação
de emergência ou estado de calamidade pública e, portanto, não
seria argumento suficiente para autorizar a abertura de créditos
extraordinários.
Sendo assim, considera-se irregular e de responsabilidade do gestor
o empenho e consequente execução de despesas além do limite dos
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créditos autorizados, o que contraria as disposições do art. 59 da Lei
Federal nº 4.320/64.
4. Aumento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito na
mesma legislatura, no valor equivalente a 60.459,49 VRTE desconformidade com o Princípio da Anterioridade previsto no artigo
26 da Constituição Estadual vigente à época e com o artigo 52 da
Lei Orgânica Municipal;
De acordo com a Lei Municipal nº 2.079, de 29/08/00, o valor dos
subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito deveria ser de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
respectivamente.
No entanto, constatou-se que estavam sendo percebidos pelos
agentes públicos os valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$
5.000,00 (cinco mil reais), fixados pela Lei Municipal nº 2.138, de
28/12/01, editada após as eleições municipais.
O art. 52 da Lei Orgânica Municipal de Conceição da Barra determina
que a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
deve ser fixada pela Câmara Municipal, no último ano da legislatura,
até trinta dias antes das eleições municipais, vigorando para a
legislatura seguinte, posição que também era defendida por esta
Corte de Contas, por meio do Parecer Consulta TCE-ES nº 27/00
(vigente á época dos fatos).
Ademais, o aumento dos subsídios em uma mesma legislatura
encontrava-se em desconformidade com o Princípio da Anterioridade
previsto no art. 26 da Constituição do Estado do Espírito Santo,
vigente na época, que determinava a obrigatoriedade da fixação da
remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito antes da eleição pela
Câmara Municipal, em cada legislatura para vigorar na subsequente.
Saliente-se que esta irregularidade já tinha sido condenada no
Relatório de Auditoria de 2003, conforme decisão constante no
Processo TC nº 7470/03.
O recorrente requer que esta irregularidade seja reavaliada de
acordo com tese já acostada na peça de justificação, onde informa
que houve apenas a restauração dos vencimentos percebidos
pelo Administrador da gestão 1997/2000, cujo salário era de R$
10.020,00 (dez mil e vinte reais). Assim sendo, teria havido tão
somente a aplicação da irredutibilidade de vencimento previsto na
Carta Magna.
A Constituição do Estado do Espírito Santo, em consonância com o
disposto no art. 29 da Constituição Federal, consagrou, em seu art.
26, vigente à época dos fatos, o Princípio da Anterioridade, como
se vê:
Art. 26. A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
será fixada pela Câmara Municipal, no último ano da legislatura, até
30 dias antes das eleições municipais, vigorando para a legislatura
seguinte, observando o disposto na Constituição Federal.
Ressalte-se que somente aqueles que ocupam cargos e empregos
públicos estão amparados pela garantia da irredutibilidade, de
forma que a redução que, porventura, seja proposta nos subsídios
de Prefeito e Vice-Prefeito não importa em qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade. Eis o que dispõe o art. 37, inciso XV, da
Constituição Federal:
Art. 37. [...]
XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos
incisos XI e XIV desde artigo e nos arts. 39, §4º, 150, II, 153, III e
153, §2º, I [...].
Sendo assim, levando em consideração que o Prefeito e o VicePrefeito não ocupam cargo público, não havendo que se falar em
garantia de irredutibilidade de subsídios, opina-se pela manutenção
da presente irregularidade, com a consequente condenação de
ressarcimento ao erário.
5. Irregularidades em licitações:
5.1. Convite 02/04 - Locação de veículo:
5.1.1. Violação aos princípios da discricionariedade e da razoabilidade
e falta de caracterização do objeto no Edital - infringência ao artigo
55, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
Trata-se de contrato de locação firmado pela Prefeitura de Conceição
da Barra envolvendo veículo com motorista para atendimento da
Secretaria Municipal de Ação Social, no valor de R$ 26.450,00, pelo
período de 15.01.04 a 31.12.04.
Apesar de o Termo Contratual compreender todos os custos do
veículo, como impostos, taxas, seguro e o salário do motorista, a
equipe de auditoria entendeu que a locação foi muito dispendiosa,
apontando que a compra de um veículo próprio teria sido a melhor
opção para a Administração, já que o valor com o gasto da locação
teria sido suficiente para a aquisição do automóvel.
Argumenta o recorrente que, naquele momento, a contratação foi
melhor para a Administração Pública do que a aquisição de um
eventual veículo, até mesmo porque não necessitava apenas mais
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um veículo, mas também do serviço que era prestado. Entende que
a manutenção desta irregularidade fulmina a discricionariedade da
Administração Pública.
Entretanto, a forma adequada de aferir qual a melhor forma de
atender ao interesse público no caso em análise (aquisição ou locação
do veículo) seria a elaboração prévia de um projeto básico, instruído
com estudo de viabilidade técnica que demonstrasse, por cálculos de
custo, a possível economia da escolha, e com informações técnicas
que justificassem possíveis ganhos com a aquisição ou com a locação
do automóvel.
Cabe destacar, que compete ao Gestor definir qual a forma de
contratação mais vantajosa para a Administração entre as opções
constantes no estudo de viabilidade técnica a que se refere o parágrafo
anterior, através do Poder Discricionário:
Conveniência e oportunidade formam o poder discricionário e esses
elementos permitem que o administrador público eleja, entre as
várias condutas previstas em lei, a que se traduzir mais propícia para
o interesse público.
Porém, o Poder Discricionário não pode ser exercido de forma
absoluta, deve harmonizar-se com as demais normas e princípios
do Ordenamento Jurídico, conforme entendimento do TCU em caso
semelhante:
Necessidade da demonstração da vantagem da locação de
equipamentos, em detrimento da sua aquisição Contra o Acórdão
n.º 1685/2007-2ª Câmara, mediante o qual foi apreciado recurso
de reconsideração interposto contra o Acórdão n.º 918/20052ª Câmara, exarado em processo de tomada de contas especial,
foram opostos embargos de declaração pelo Diretor de Programas
e pelo Coordenador-Geral de Modernização e Informática, ambos
do Ministério do Esporte e Turismo (atual Ministério do Esporte),
os quais foram responsabilizados pela prática de atos de gestão
antieconômicos, caracterizados pela locação de equipamentos de
informática, em detrimento de opção mais econômica – a aquisição.
Quanto à alegação de que o TCU estaria a adentrar no mérito
administrativo acerca da opção pela locação em vez da aquisição
dos equipamentos, o relator frisou que não se tratava de matéria
previamente submetida ao TCU, não cabendo falar em omissão,
contradição ou obscuridade do acórdão recorrido. “Mesmo que assim
não fosse”, o relator frisou que “entre opções de igual resultado, no
caso a utilização de equipamentos de informática pela Administração,
não há discricionariedade para o gestor não adotar a opção mais
econômica, de acordo com os princípios que regem a Administração
Pública”. O relator enfatizou, ainda, que o TCU somente admite a
hipótese de locação de equipamentos quando fique comprovada
a vantagem de tal procedimento, o que, para ele, não ocorreu no
caso concreto. A Segunda Câmara anuiu ao entendimento do relator.
Acórdão n.º 2814/2010-2ª Câmara, TC-008.551/2003-8, rel. Min.
Benjamin Zymler, 01.06.2010. Grifo nosso.
Dessa forma, entende-se que caberia ao Gestor, dentro da sua
discricionariedade, optar pela conduta mais favorável à municipalidade,
demonstrando sua eficiência na aplicação dos recursos públicos.
Cabe ressaltar, que o recorrente não trouxe aos autos qualquer estudo
que demonstrasse que alugar o veículo com motorista traria mais
vantagens à Administração do que se realizasse a compra do mesmo.
Com relação à falta de caracterização do objeto no edital, o recorrente
nada discorreu em seu recurso.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
5.1.2. Realização de despesa sem prévio empenho e sem sustentação
contratual - descumprimento do artigo 60 da Lei nº 4.320/64, bem
como aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade;
Segundo a equipe de auditoria, o contrato assinado entre as partes
estabelecia a prestação de serviços a partir de 15.01.04, com término
em 31.12.04. Ocorre que, anexado ao processo, consta a nota fiscal
de nº 035, em nome da empresa J.R.P. Serviços Ltda., referente a
serviço prestado pela Prefeitura no período de 01.01.04 a 14.01.04.
A inclusão da mencionada empresa no empenho global 162000, emitido em 15.01.04, fere o art. 60 da Lei nº 4.320/64 que
veda a realização de despesa sem prévio empenho. Houve, ainda,
descumprimento aos princípios da Legalidade, Impessoalidade e
Moralidade, previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, na medida em
que o serviço foi prestado antes do julgamento da proposta e da
consequente assinatura do contrato.
O recorrente alega que houve um erro de preenchimento da data na
nota emitida pelo contratado, erro esse que passou desapercebido
pela equipe contábil da Prefeitura. Informa, ainda, que em quatro
anos de gestão foi a primeira falha registrada e que a mesma não
alterou o valor do contrato, ou seja, que não foi pago nenhum valor
a maior.
Ocorre que, de acordo com a documentação já acostada aos autos,
às fls. 250 e 251, do Processo TC – 635/05, tal justificativa não tem
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como prosperar.
Verifica-se, às fls. 250, a cópia da Nota Fiscal nº 0035, no valor de R$
1.073,24, emitida pela J. R. P. Serviços Ltda. em 10 de fevereiro de
2004 e referente à locação de um veículo Saveiro, Placa MTU 1599,
no período de 01/01/04 a 14/01/04. Não há referência alguma a qual
contrato tal pagamento é pertinente. Esta é a nota contestada pela
equipe técnica e que, segundo o recorrente, teria sido preenchida
equivocadamente, ou seja, na verdade esta nota seria referente à
locação do período de 15/01/2004 a 31/01/2004.
Porém, às fls. 251, há a cópia da Nota Fiscal 0033, no valor de R$
1.150,00, emitida pela mesma empresa, em 30 de janeiro de 2004,
e referente à locação do mesmo veículo, no período de 15/01/04 a
31/01/04, mas nesta nota consta referência ao Contrato 03/04.
As duas notas totalizam R$ 2.223,24, sendo que com os descontos
referentes aos valores de INSS, ISS e IRRF, chega-se ao valor de R$
1.878,67, que é exatamente o valor constante na cópia do cheque nº
012243, (fls. 248), pago à empresa J.R.P. Serviços Ltda. .
Para refutar completamente a alegação do recorrente, há, às fls. 252,
a solicitação da Sra. Luzia Maria Faria Daher, Secretária Municipal
de Saúde de Conceição da Barra à época, pedindo autorização para
efetuar o pagamento da quantia de R$ 1.073,24 à empresa J.R.P.
Serviços Ltda, referente ao período de 01 a 14 de janeiro de 2004.
Ressalte-se que nesta solicitação a Sra. Secretária justifica que o
processo licitatório encontrava-se em andamento. Pergunta-se: como
a Administração poderia saber que a firma J.R.P Serviços Ltda. seria
a vencedora da licitação em andamento?
Nesse contexto, a documentação comprova que houve a despesa
referente ao pagamento do aluguel de um veículo pertencente
à empresa J.R.P. Serviços Ltda. sem o devido empenho prévio,
descumprindo o estatuído no art. 60 da Lei nº 4.320/64, bem como
os Princípios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade previstos no
art. 3º da Lei nº 8666/93.
5.2. Convite 23/04 - utilização inadequada de modalidade licitatória infringência ao artigo 23, inciso II, letra “a”, da Lei nº 8.666/93;
A Prefeitura de Conceição da Barra realizou processo licitatório para
a contratação de serviços de manutenção e reposição de peças dos
veículos pertencentes às Secretarias de Saúde, de Educação e de
Administração, tendo a empresa “Nacional Auto Peças e Serviços
Ltda.” vencido o certame.
Em 7.7.04, foi celebrado o Contrato 64/04, no valor de R$ 78.398,07,
sendo este valor alterado pelo Termo Aditivo nº 1, na data de 24.9.04,
resultando num valor total de R$ 97.997,60.
Segundo a equipe técnica, o órgão não foi prudente na escolha da
modalidade de licitação, uma vez que, em se tratando de prestação
de serviços de manutenção e reposição de peças, que são passíveis
de alterações de valor, deveria ter sido realizada uma Tomada de
Preços. Ou seja: existia a concreta possibilidade de se ultrapassar o
limite máximo da modalidade Convite.
Sendo assim, considerando o valor de R$ 78.398,07, entendeu-se
pela inobservância ao art. 23, inciso II, alínea “a” e art. 8º, ambos
da Lei de Licitações, na medida em que este valor é característico da
modalidade Tomada de Preços.
O recorrente, em resumo, alega que a equipe técnica deste Tribunal
está ingressando no mérito do ato administrativo e que, pela Lei nº
8.666/93, o limite para a modalidade Convite é de R$ 80.000,00, não
se incluindo um possível aditamento.
Márcia Walquíria Batista dos Santos, em sua obra conjunta com Maria
Sylvia Zanella Di Pietro e outras autoras (Temas Polêmicos sobre
Licitações e Contratos, 4.ed. São Paulo: Malheiros. 2000), bem se
expressou acerca do tema:
O Poder Público, no intento de efetuar certame licitatório, deverá
instruir os autos com uma série de dados e demonstrativos capazes
de embasar a estimativa de custo da contratação pretendida.
Visando a atender às exigências legais, a Administração efetuará
pesquisa prévia de preços, que lhe permitirá aferir o quantum a
ser despendido com o ajuste, além de possibilitar aos licitantes o
conhecimento prévio dos parâmetros e limites do objeto licitado.
Destarte, de posse da pesquisa prévia de preços, caberá ao
administrador verificar a existência de “recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executados” (art. 7º, § 2º, inc. III).
O cumprimento das exigências anteriormente descritas evita – ou,
pelo menos, dificulta – a escolha de uma modalidade licitatória
incorreta.
Com a aferição do valor da contratação e a verificação da previsão
de recursos, terá o administrador condições de planejar os gastos
e evitar, assim, futuro desfazimento ou fracasso do procedimento
licitatório.
Evidentemente, alguns cuidados são necessários. Se o valor apurado
na pesquisa de preços resultou na modalidade convite, mas se
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encontra muito próximo da modalidade superior – tomada de preços
– esta deverá ser escolhida, por medida de precaução.
Com base no acima descrito, o gestor, ao constatar que o valor da
compra – R$ 78.398,07 estava bem próximo do limite estabelecido
para a modalidade Convite (R$ 80.000,00), deveria ter realizado uma
Tomada de Preços.
Para a definição da modalidade de licitação, com base nos limites
estabelecidos nos incisos I e II do art. 23 da Lei nº 8.666/93, deve
ser considerado pelo gestor público todo o período da contratação.
A possibilidade de um aditamento contratual deveria ter sido prevista
pelo recorrente ao optar pelo Convite ao invés da Tomada de Preços
quando entre as modalidades licitatórias havia uma diferença de
apenas R$ 1.601,93. Uma vez não prevista tal possibilidade, não seria
lícito o aditamento se não justificado em algo novo, imprevisível, não
existente na fase interna da licitação.
Segundo o recorrente o motivo do aditamento foi o fato de que houve
uma maior utilização da frota municipal gerada, por exemplo, com
a cessão de até dois veículos para a Justiça Eleitoral e acidentes
ocorridos com veículos que conduziam hemofílicos para a cidade
de Colatina. Trata-se que situações comuns que poderiam ter sido
previstas antes da opção entre as modalidades de licitação.
Sobre o assunto, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes pondera:
[...] Como registrado, as alterações posteriores ou supervenientes
ao ajuste não operam retroativamente para interferir na definição
da modalidade ou dispensa determinada pela Administração. Mas
é preciso que esses fatores sejam efetivamente supervenientes
ao ajuste, isto é, que no momento da assinatura do contrato não
pudessem as partes prever a necessidade da alteração do projeto de
reforma.
De acordo com o Princípio da Eficiência, previsto no art. 37 da
Constituição Federal, é dever do agente público atuar de modo a
produzir resultados favoráveis à consecução dos fins que cabem ao
Estado alcançar.
Assim sendo, face à infringência ao art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei
de Licitações, opina-se pela manutenção da irregularidade.
5.3. Contrato 071/04 - contratação direta de forma irregular - infração
aos artigos 24, inciso V, in fine, e 26, caput, da Lei nº 8.666/93;
Por meio do Convite 20/04, a Prefeitura adquiriu 40.000 mudas
de coco anão para serem distribuídas aos pequenos produtores de
diversas localidades do Município. Para participar do certame foram
convidadas três empresas, sendo que nenhuma delas apresentou
proposta, tendo a licitação sido considerada deserta.
De acordo com o disposto no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93,
quando não houver interessados na licitação, a Administração poderá
contratar diretamente, desde que se mantenham as condições
estabelecidas no Convite. Assim sendo, a Prefeitura celebrou com a
empresa Fazenda Rio Preto, anteriormente convidada a participar da
licitação, o contrato 71/04, no valor de R$ 78.400,00.
Na auditoria realizada constatou-se que no processo não existiam as
cópias dos documentos necessários à habilitação da empresa, como:
contrato social, CNPJ, Licença Municipal, CND do INSS, CRF do FGTS
e CND Municipal, todos solicitados na carta convite.
Ademais, não consta do processo o comprovante de publicação da
dispensa na imprensa oficial, infringindo o art. 26 da Lei de Licitações.
O recorrente alega que o contratado possuía condições jurídicas de
celebrar relação contratual com a Administração Pública. Aduz que a
inexistência de documento nos autos não ocorreu por sua culpa ou
dolo.
Ocorre que a contratação da Fazenda Rio Preto sem a comprovação
de sua regularidade caracteriza descumprimento ao art. 24, inciso
V, da Lei nº 8.666/93, uma vez que a contratação direta é permitida
quando não há outros interessados em realizar a contratação e
quando forem obedecidas as mesmas condições estabelecidas no ato
convocatório anterior, o que não aconteceu neste caso.
Além disso, o recorrente não apresentou nenhuma justificativa para a
falta de publicação da dispensa de licitação.
Nesse contexto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
5.4. Contrato 22/04 - inexigibilidade de licitação para contratação de
bandas - infringência aos artigos 25, inciso III, in fine, e 26, caput,
da Lei nº 8.666/93.
A Prefeitura contratou a empresa Usina Mix Produção e Administração
de Eventos Ltda. para realizar apresentação de shows musicais no
carnaval de 2004, tendo a empresa contratado várias bandas (ver
quadro – fl. 550 – Processo TC – 635/05).
De acordo com a auditoria, apenas o Grupo “É o Tchan” possui
reconhecimento em âmbito nacional. Não há no processo, quanto
às demais contratadas, qualquer tipo de manifestação por parte
da crítica especializada ou pela opinião pública que venha a auferir
caráter único e exclusivo, diferenciando-as das demais bandas ou
exaltando seus méritos e/ou dons aos artistas. Consta apenas dos
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autos o posicionamento da Secretaria Municipal de Turismo, material
que não é representativo de aclamação crítica feita por especialistas
ou pela opinião pública.
Assim sendo, as contratações que foram realizadas por inexigibilidade
de licitação violaram o disposto no art. 26, caput¸ da Lei 8.666/93,
ante a ausência de comunicação sobre a inexigibilidade da contratação
à autoridade superior, para ratificação e publicação na Imprensa
Oficial no prazo de 5 dias, como condição para eficácia do ato.
Observe-se que não existe nos autos o comprovante de publicação da
inexigibilidade na imprensa oficial.
Alega o recorrente que é inviável a contratação de artistas por meio de
processo de licitação. Entende que “mesmo quando exista pluralidade
de bens ou serviços, não há cabimento de isonomia e instauração de
um certame de licitação quando haja distinções radicais entre eles”.
Continuando, aduz que a atividade artística consiste em uma
emanação direta da personalidade e da criatividade humana. Nessa
medida, é impossível verificar-se identidade de atuações. A aferição
de notoriedade e consagração pela crítica é fato relativo e subjetivo,
pois estão sujeitos à preferência e cultura da região.
Ocorre que, de acordo com a legislação e a doutrina dominante, a
contratação direta será permitida desde que haja uma manifestação
da crítica especializada consagrando o artista. Marçal Justen Filho,
na obra Comentários e Contratos Administrativos. 11.ed. São Paulo:
Dialética: 2005. P.287 expõe:
Ademais disso, deverá haver um requisito outro, consistente na
consagração em face da opinião pública ou da crítica especializada.
Tal se destina a evitar contratações arbitrárias, em que uma
autoridade pública pretenda impor preferências totalmente pessoais
na contratação de pessoa destituída de qualquer virtude. Exige-se
que ou a crítica especializada ou a opinião pública reconheçam que o
sujeito apresenta virtudes no desempenho de sua arte.
No caso dos autos, apenas o grupo “É o Tchan” possui reconhecimento
nacional. Quanto às demais bandas, cabia ao gestor justificar as
contratações, anexando aos autos, por exemplo, reportagens e/ou
críticas especializadas publicadas em algum dos jornais regionais que
circulam no norte do Espírito Santo.
Por fim, cumpre lembrar que, embora o recorrente alegue o
contrário, não consta dos autos a comprovação de que a situação de
inexigibilidade foi comunicada à autoridade superior para ratificação
e publicação na Imprensa Oficial, como condição para eficácia do ato.
Pelo exposto, tendo em vista que as contratações realizadas por
inexigibilidade de licitação não condizem com o disposto no art. 25,
III, da Lei nº 8.666/93 e com o art. 26, caput, da mesma Lei, opina-se
pela manutenção da irregularidade.
CONCLUSÃO
Opinamos pelo conhecimento do recurso e no mérito, pela negativa
de provimento, em razão dos argumentos anteriormente expostos. grifei e negritei.
O douto Representante do Ministério Público Especial de Contas, por
sua vez, concluiu no mesmo sentido, conforme Parecer exarado, à fl.
89, destes autos.
Assim, tendo em vista o opinamento realizado pela área técnica e
pelo corto Representante do Ministério Público Especial de Contas no
sentido de que seja negado provimento ao recurso, necessário se faz
uma análise pormenorizada da questão fática e de direito, conforme
segue:
1) Gasto com Ensino Fundamental inferior ao estabelecido pelo artigo
60 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº
14/96 – (item I da MCR 14/2008).
A equipe de auditoria constatou que no âmbito da Prefeitura
Municipal de Conceição da Barra, no exercício de 2004, a ausência
de Disponibilidade de Caixa para assunção de obrigações nos dois
últimos quadrimestres.
Constatou-se que o gestor responsável, ora recorrente, fez gastos
referentes às despesas com a educação da municipalidade, um
percentual de 14,47% da receita de impostos e transferências
constitucionais nos gastos do ensino fundamental.
Em sendo assim, observa-se que o gestor municipal não cumpriu o
limite de 15% de gastos no ensino fundamental, em infringência ao
caput e § 6º, do art. 60 do ADCT da CRF/88.
O limite em questão, 15%, envolve aplicação de recursos no ensino
básico, devendo o gestor observar a norma de regência, sob pena de
restarem prejudicada as crianças em idade escolar juvenil.
Desse modo, em havendo gastos com ensino fundamental inferior
ao que estabelece a norma constitucional, mantenho a presente
irregularidade, não assistindo razão ao recorrente.
2) Inobservância ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
nos contratos com as firmas Technum Consultoria Ltda. (50/04),
CAA Volpato ME (69/04) e Banda Raiz’s S/S Ltda. (item II. da MCR
7/2013);
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Alega o recorrente que não celebrou nos últimos dois quadrimestres,
despesas que não poderiam ser saldadas no total projetado na
instrução técnica, tal assertiva teria fundamento, quando analisados
o comprometimento da receita, levando-se em consideração a fonte
de recursos, verificando-se um saldo negativo bem menor do que o
verificado pela equipe técnica.
Ocorre que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar nº 101/2000, não faz menção quanto à avaliação de
restos a pagar discriminados por fontes de recursos, apenas dispõe
que na determinação da disponibilidade de caixa sejam considerados
os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício, verbis:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20,
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o
final do exercício.- grifei e negritei
Desse modo, a inobservância legal persiste, afinal, conforme apontado
pela equipe de auditoria, as obrigações assumidas pelo gestor público,
sem cobertura financeira totalizaram o valor de R$181.915,85 e a
insuficiência de caixa num montante de R$ 314.229,51.
O recorrente em sede recursal apresentou novos cálculos, entretanto,
incapazes de afastar a pecha de irregularidade, pelo que a mantenho,
tal qual indicada no Acórdão TC nº 178/2006.
3) Realização de despesas sem a devida dotação orçamentária infringência ao Princípio da Legalidade, aos artigos 59, caput, da Lei
nº 4.320/64 e 4º da Lei Orçamentária Anual do Município nº 2.218/03
(item 3 da ITR 75/2013);
Denota-se dos autos que o gestor responsável, por meio do Decreto
Municipal 3.410-A/04, abriu crédito suplementar no valor de R$
7.083.216,81, quando tinha autorização apenas para o valor de R$
3.223.750,00, o que ultrapassou o limite legal de suplementação.
Ocorre que a Lei Orçamentária Anual do Município de Conceição da
Barra (Lei Municipal nº 2.218/03), então vigente, exercício de 2004,
em seu artigo 4ª, autorizava ao Chefe do Executivo a abrir créditos
adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento).
Como é sabido para o particular é lícito fazer tudo que a lei não
proíbe, enquanto que para o gestor público só é permitido fazer o
que a lei autoriza, para o particular significa pode-se fazer o que alei
não proíbe de determinada forma, já para o administrador público,
pode-se fazer somente o que a lei autoriza, observada a margem de
discricionariedade.
Desta forma, tendo em vista o descumprimento dos limites legais,
entendo que não merece guarida o recurso interposto pelo recorrente,
em face das razões expendidas, persistindo a irregularidade tal qual
tratada no acordão guerreado, motivo pelo qual a mantenho.
4) Aumento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito na mesma
legislatura, no valor equivalente a 60.459,49 VRTE - desconformidade
com o Princípio da Anterioridade previsto no artigo 26 da Constituição
Estadual vigente à época e com o artigo 52 da Lei Orgânica Municipal
(item 4 da ITR 75/2013);
No caso em apreço, verifica-se dos autos que os cargos de Prefeito
e Vice-Prefeito, eram remunerados, respectivamente, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixados pela
Lei Municipal nº 2.138, de 28/12/01.
Ocorre que tal aumento, fixado na supracitada Lei Municipal, afronta
aos termos da Lei Municipal nº 2.079, de 29/08/00, a qual já previa
que o valor dos subsídios, no exercício subsequente deveria ser de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o cargo de Prefeito e R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), para o cargo de Vice-Prefeito.
A Constituição Estadual vigente, em seu art. 26, estabelecia que não
é permitido o aumento dos subsídios em uma mesma legislatura,
somente autorizando a fixação da remuneração do Prefeito e do VicePrefeito antes da eleição pela Câmara Municipal, em cada legislatura
para vigorar na subsequente.
A referida Lei Municipal autorizava o aumento de subsídio, inclusive
na mesma legislatura, foi editada após as eleições municipais, ou
seja, em 28/12/01.
Argumenta o recorrente que o referido aumento se deu apenas
para restauração dos vencimentos percebidos pelo Administrador da
gestão 1997/2000, quando o salário era de R$ 10.020,00, e que,
portanto, teria havido tão somente a aplicação da irredutibilidade de
vencimento previsto na Constituição Federal.
Tal justificativa não subsiste, vez que, nos termos do art. 37, inciso XV,
da Constituição Federal, a irredutibilidade de vencimentos abrange aos
ocupantes de cargos e empregos públicos, não alcançando, portanto,
os agentes políticos detentores de mandato eletivo, senão vejamos:
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XV – O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos
públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV
deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. –
grifei e negritei
Em sendo assim, em face das razões expendidas, tendo havido
aumento do subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito na mesma legislatura,
após a realização das eleições, deve permanecer a irregularidade
enfrentada, motivo pelo qual a mantenho.
5) Irregularidades em licitações: (item 5 da ITR 75/2013);
No exercício de 2004, a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
abriu procedimento licitatório através do Convite 02/04, objetivando
a locação de veículos.
A equipe de auditoria desta Corte de Contas constatou que houve
irregularidade no referido processo de licitação, no que se refere à
violação aos princípios da discricionariedade e da razoabilidade,
restando não caracterizado o objeto do Edital, havendo realização
de despesa sem prévio empenho e sem sustentação contratual,
descumprindo-se o artigo 60 da Lei nº 4.320/64.
O gestor público, ora recorrente, no mesmo exercício, ainda abriu
procedimento licitatório através do Convite 23/04, objetivando a
contratação de serviços de manutenção e reposição de peças dos
veículos pertencentes às Secretarias de Saúde, de Educação e de
Administração, sendo auditado pela equipe técnica deste Tribunal
de Contas, concluindo que a referida modalidade não atendia aos
preceitos legais, afrontando o disposto no ao artigo 23, inciso II, letra
“a”, da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a
III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
[...]
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: (Redação
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
Quando da análise dos procedimentos licitatórios realizados pelo
município auditado, restou evidenciado que a contratação direta
feita entre o Município de Conceição da Barra e a empresa particular
Fazenda Rio Preto, feita através do Contrato nº 071/04, objetivando
a aquisição de 40.000 mudas de coco anã, se deu de forma contrária
a lei de regência, pois a empresa contratada não apresentou a
documentação necessária a sua habilitação, quais sejam: contrato
social, CNPJ, Licença Municipal, CND do INSS, CRF do FGTS e CND
Municipal.
Finalmente, o gestor público ao contratar diretamente a empresa
Usina Mix Produção e Administração de Eventos Ltda. (inexigibilidade
de licitação, através do Contrato 22/04), objetivando a realização de
shows musicais no carnaval de 2004, empresa esta responsável pela
apresentação de várias bandas de shows, incorreu em irregularidade
na contratação, uma vez que a equipe de auditoria detectou que
somente a banda “É o Tchan” possui reconhecimento em âmbito
nacional.
Verificou-se que as demais bandas apresentadoras de shows não
detinha qualquer tipo de manifestação por parte da crítica especializada
ou pela opinião pública que auferisse caráter único e exclusivo,
diferenciando-as das demais bandas ou exaltando seus méritos e/ou
dons aos artistas, portanto, não atendendo as exigências dos artigos
25, inciso III, in fine, e 26, caput, da Lei nº 8.666/93.
Em sede de recurso, não trouxe o recorrente argumentos plausíveis
que pudessem afastar tais irregularidades, assim, remanescem
irregularidades apontadas pela equipe de auditoria e confirmadas nos
termos do Acórdão atacado, motivo pelo qual as mantenho.
Por todo o exposto, acompanhando, a área técnica e o douto
Representante do Ministério Público, VOTO pelo CONHECIMENTO
do presente recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Francisco
Carlos Donato Junior, então Prefeito do Município de Conceição da
Barra, no exercício 2004, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se in totum os termos do Acórdão TC nº 178/2006,
prolatado às folhas 574/578, dos autos do Processo TC nº 0635/2005,
apenso.
VOTO, por fim, no sentido de que após, cumpridas as formalidades
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam encaminhados os
autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento
da decisão contida no Acórdão TC nº 178/2006.
E como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2056/2006,
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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, preliminarmente, conhecer o
presente Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na
sua integralidade os termos do Acórdão TC-178/2006, arquivando-se
os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Marco Antonio da Silva, Relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. 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 MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-409/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4515/2008
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - MANOEL VARGAS LUCINDO
RESPONSÁVEL - DJALMA DA SILVA SANTOS
EMENTA: DENÚNCIA - EXERCÍCIO DE 2009 - QUITAÇÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia formulada pelo Sr. Manoel
Vargas Lucindo, Vereador da Câmara Municipal de Alegre, recebida
por esta Corte de Contas, em 06/08/2008, sob o protocolo nº 08105,
em desfavor do Sr. Djalma da Silva Santos, Prefeito Municipal de
Alegre, referente à suposta irregularidade, relativo às despesas com
propaganda e publicidade da Prefeitura Municipal de Alegre.
Em síntese, o denunciante alega que o então Prefeito, ora denunciado,
em pleno ano eleitoral, no uso de suas atribuições, haveria feito
diversos contratos de propaganda e publicidade, tendo os gastos
ultrapassados os limites previstos em lei.
Em razão dos fatos narrados pela 5ª Controladoria Técnica, por meio
da Instrução Técnica Conclusiva nº 6669/2011 (fls. 817/833), bem
como do Parecer nº 473/2012 (fls. 839/848), do Ministério Público de
Contas, este Relator votou pelo conhecimento, da presente denúncia,
para considerar IRREGULARES os atos de gestão constantes nos
autos, sob a responsabilidade do Sr. Djalma da Silva Santos, Prefeito
Municipal de Alegre, relativamente às despesas com propaganda e
publicidade, cujos gastos excederam os limites legais, fora do período
autorizado por lei, bem como pela aplicação de multa pecuniária
ao responsável, no valor de 750 VRTE’s, sendo devidamente
acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, nos termos do
Acordão nº 138/2013, às fls. 883/911.
Frisa-se que o Sr. Djalma da Silva Santos teve o seu nome inscrito
na dívida ativa junto a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ,
conforme Certidão de Dívida Ativa nº 00984/2014, à folha 93, dos
autos do Processo nº 65487370/2014, anexa aos presentes autos.
Consta dos autos, o Termo de Verificação nº 011/2014 (fls. 932/933),
emitida pelo douto Ministério Público Especial de Contas, certificando
que o Sr. Djalma da Silva Santos recolheu em 12/03/2014, o valor
de R$ 2.023,09 (dois mil, vinte e três reais e nove centavos) aos
cofres públicos, conforme documento de folha 934.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do
Plenário, na forma do art. 29 do Regimento Interno desta Corte de
Contas.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que o Sr. Djalma da Silva Santos recolheu
a multa pecuniária a ele imputada, conforme Termo de Verificação nº
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011/2014, da Secretaria do Ministério Público de Contas, constante
às fls. 932/933,
Frisa-se que esta Egrégia Corte de Contas, com o advento da Lei
Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica e da Resolução TC nº
261/2013 – Regimento Interno, pacificou o entendimento acerca
do presente tema, vejamos:
Os artigos 87 e 148, da Lei Complementar de nº 621/2012, assim
estabelecem, verbis:
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao
Relator:
[...]
§ 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.
[...]
Art. 148. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal de Contas
expedirá quitação do débito e/ou da multa.
Parágrafo único. O pagamento integral do débito ou da multa, após
decisão definitiva, não importa em modificação do julgamento quanto
à irregularidade das contas, salvo em caso de recurso provido,
reconhecendo a boa-fé do responsável ou do interessado. – grifei e
negritei
Já o novo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas,
Resolução TC nº 261/2013, estabeleceu o seguinte, literris:
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. - grifei e negritei
Desse modo, a superveniência da LC nº 621/2012 e o novo
Regimento Interno, onde fora fixado prazo de seis meses para
se considerar saneados os autos dos processos em que tenha
havido trânsito em julgado, implica o reconhecimento da quitação
destes autos, relativamente ao Sr. Djalma da Silva Santos, em
face do pagamento da multa a ele imposta.
Assim, considerando que o Responsável recolheu o valor da multa a
ele imposta, em 12/03/2014, (fls. 934), ou seja, após a publicação
da mencionada Resolução (07.06.2013), não cabe saneamento dos
autos.
Por todo o exposto, considerando as disposições legais supracitadas,
VOTO no sentido de que seja dada a devida QUITAÇÃO ao Djalma
da Silva Santos, Prefeito Municipal de Alegre, no exercício de 2008,
em razão do pagamento da multa a ele imposta.
VOTO ainda, no sentido de que, cumpridas as comunicações devidas,
tendo em vista que o Sr. Djalma da Silva Santos adimpliu com a
obrigação contida no referido Acórdão, arquivem-se os presentes
autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4515/2008,
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, dar quitação ao Sr. Djalma
da Silva Santos, Prefeito Municipal de Alegre, no exercício de 2008,
em razão do pagamento da multa a ele imposta, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto e José Antônio Almeida Pimentel. 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 MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR.LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-410/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5738/2008
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI - CODEG
ASSUNTO -DENÚNCIA – EXERCÍCIO 2008
DENUNCIANTE -JULIO SIMOES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA
RESPONSÁVEIS -ALSIR MONTEIRO DA COSTA, ADEMIR
FERREIRA DA CRUZ, EDUARDO JOSÉ RIBEIRO, LUIZ JOSÉ
ALLEDI DE CARVALHO E LUCAS SIMAS MATTOS
EMENTA: DENÚNCIA - CODEG - EXERCÍCIO DE 2008 - 1)
QUITAÇÃO PARA O SR. ALSIR MONTEIRO DA COSTA - 2)
DETERMINAÇÃO.
O EXMO. SR.CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia formulada pela empresa
Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda, recebida por esta Corte
de Contas, em 25/09/2008, sob o protocolo nº 09888, em desfavor
da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de
Guarapari – CODEG, referente à suposta irregularidade relativa
ao Edital de Concorrência Pública nº 005/2008, com ocorrência
de cláusulas restritivas de caráter competitivo, em detrimento dos
legítimos interesses da Administração.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Conclusiva nº
368/2012 (fls. 292/306), da 1ª Controladoria Técnica, bem como
do Parecer nº 694/2012 (fls. 352/355), do Ministério Público de
Contas, este Relator votou pelo conhecimento da presente denúncia
e, quanto ao mérito, pela aplicação de multa pecuniária a cada
responsável, no valor de 750 VRTE’s, e ainda no sentido de que o
Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas reconhece a ilegalidade da
cláusula nº. 1.5.4.6 do Edital de Concorrência Pública nº 005/2008,
da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de
Guarapari – CODEG, bem como que esta se abstivesse de aditar o
contrato, se ainda vigente.
O Plenário deste egrégio Tribunal, nos termos do Acordão nº
122/2013, acompanhando o voto deste Relator, decidiu pelo
conhecimento da denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente,
para aplicar multa de 750 (setecentos e cinquenta) VRTE’s a cada
um dos responsáveis, Sr. Ademir Ferreira da Cruz, Diretor Presidente
da CODEG, no período de 17/06/2008 a 31/12/2008, Sr. Alsir
Monteiro da Costa, Diretor Financeiro/Presidente da Comissão de
Licitação da CODEG, no período de 17/06/2008 a 31/12/2008, Sr.
Eduardo José Ribeiro, Diretor Administrativo da CODEG, no período
de 17/07/2008 a 31/12/2008, Sr. Luiz José Allendi de Carvalho,
Diretor Técnico da CODEG, no período de 17/06/2008 a 31/12/2008
e Sr. Lucas Simas Mattos, Diretor de Iluminação Pública da CODEG
no período de 17/06/2008 a 31/12/2008, bem como reconhecer a
ilegalidade da cláusula nº. 1.5.4.6 do Edital de Concorrência Pública
nº 005/2008, da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento
Urbano de Guarapari – CODEG, e, ainda, que se abstenha de aditar
o contrato, se ainda vigente.
Frisa-se que os responsáveis tiveram os seus nomes inscritos na
dívida ativa, junto a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ,
conforme Certidões de Dívida Ativa números 01387/2014 (Processo
65679776), 01388/2014 (Processo 65668502), 01389/2014
(Processo
65679741),
01390/2014
(Processo
65679725),
01391/2014 (Processo 65679822), anexa aos presentes autos.
Consta dos autos, o Termo de Verificação nº 016/2014 (fls. 378/379),
emitido pelo Ministério Público Especial de Contas, certificando que
o Sr. Alsir Monteiro da Costa recolheu, em 28/03/2014, o valor de
R$ 2.023,10 (dois mil, vinte e três reais e dez centavos) aos cofres
públicos, conforme documento de folha 380.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Egrégio Plenário, na forma do art. 29 do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que o Sr. Alsir Monteiro da Costa
recolheu a multa pecuniária a ele imputada, conforme Termo de
Verificação nº 016/2014, às fls. 378/379, da Secretaria do Ministério
Público Especial de Contas, entretanto, não consta dos autos
registros de pagamento em nome dos Senhores Ademir Ferreira da
Cruz, Eduardo José Ribeiro, Luiz José Allendi de Carvalho e Lucas
Simas Mattos.
Frisa-se que esta Egrégia Corte de Contas, com o advento da Lei
Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica e da Resolução TC nº
261/2013 – Regimento Interno, pacificou o entendimento acerca do
presente tema, vejamos:
Os artigos 87 e 148, da Lei Complementar de nº 621/2012, assim
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estabelecem, verbis:
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou
ao Relator:
[...]
§ 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.
[...]
Art. 148. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal de Contas
expedirá quitação do débito e/ou da multa.
Parágrafo único. O pagamento integral do débito ou da multa, após
decisão definitiva, não importa em modificação do julgamento
quanto à irregularidade das contas, salvo em caso de recurso
provido, reconhecendo a boa-fé do responsável ou do interessado.
– grifei e negritei
Já o novo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas,
Resolução TC nº 261/2013, estabeleceu o seguinte, literris:
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. - grifei e negritei
Desse modo, a superveniência da LC nº 621/2012 e o novo
Regimento Interno, onde fora fixado prazo de seis meses para se
considerar saneados os autos dos processos em que tenha havido
trânsito em julgado, implica tão somente no reconhecimento da
quitação destes autos, relativamente ao Sr. Alsir Monteiro da Costa,
em face do pagamento da multa a ele imposta.
Assim, considerando que o Responsável recolheu o valor da multa a
ele imposta, em 28/03/2014, (fls. 380), ou seja, após a publicação
da mencionada Resolução (07.06.2013), não cabe saneamento dos
autos.
Pelo exposto, com fundamento na Lei Complementar nº 621/2012
e na Resolução TC nº 261/2013 – Regimento Interno, VOTO no
sentido de que seja dada a devida QUITAÇÃO, relativamente ao Sr.
Alsir Monteiro da Costa, Diretor Financeiro/Presidente da Comissão
de Licitação da CODEG, no período de 17/06/2008 a 31/12/2008,
em razão do pagamento do valor da multa a ele imposta.
VOTO, por fim, no sentido de que os autos retornem ao Ministério
Público Especial de Contas para o acompanhamento, referente ao
disposto no Acórdão TC-122/2013, relativamente aos Senhores
Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro, Luiz José Allendi de
Carvalho e Lucas Simas Mattos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5738/2008,
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 em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Dar a devida quitação ao Sr. Alsir Monteiro da Costa, em razão do
pagamento da multa a ele imposta;
2. Determinar o retorno dos autos ao Ministério Público Especial
de Contas para o acompanhamento do disposto no Acórdão TC122/2013, relativamente aos Senhores Ademir Ferreira da Cruz,
Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho e Lucas Simas
Mattos.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto e José Antônio Almeida Pimentel. 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 MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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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-045/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2024/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010 - 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA
- 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Município de Boa Esperança
referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil nº 084/11, às fls.
798/818, constatou-se a tempestividade da apresentação destas
contas, a teor do estabelecido pela Resolução TC nº 182/02 e nos
termos da Lei Federal nº 4.320/64. Ademais, verificou-se que as
demonstrações analisadas apresentavam inconsistências.
Em Instrução Técnica Inicial n° 442/11, às fls. 851/853, a 5ª CT
sugeriu a notificação e citação do responsável para apresentação
de documentos e justificativas face às inconsistências apontadas na
análise contábil.
Devidamente notificado e citado, o atual gestor encaminhou as
justificativas e documentos constantes às fls. 869/1641.
Instada a se manifestar, a 5ª CT, após análise dos documentos
apresentados e das justificativas do responsável, através da
Instrução Técnica Conclusiva n° 8480/2011, às fls. 1659/1684,
opinou pela emissão de Parecer Prévio pela rejeição das contas do
Município de Boa Esperança, relativamente ao exercício de 2010.
Mantendo-se os seguintes indicativos de irregularidades:
- Não encaminhamento de extratos emitidos por instituições
financeiras evidenciando saldo de 31/12/2010 (Art. 127, inc. III,
alíneas c e d, da Res. TCEES 182/02);
- Aplicação deficitária de R$ 22.052,37 (0,16%) em Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino - MDE (Art. 212 da CF/88); O valor
efetivamente aplicado foi R$ 3.374.927,27 (três milhões, trezentos
e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete
centavos).
O Ministério Público Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, às fls. 1699/1701, acompanhando
o posicionamento da área técnica opinou pela irregularidade das
contas apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Passo à análise dos indicativos de irregularidades enfrentados pelo
corpo técnico e corpo ministerial, após a devida instrução dos autos:
Não encaminhamento de extratos bancários com saldo de
31/12/2010 (item 1.1.2 do RTC 84/11):
Em análise das contas apresentadas pelo Município de Boa
Esperança, observou a equipe técnica que não foram encaminhados
os extratos emitidos por instituições financeiras evidenciando o
saldo de 31/12/2010 e respectivas conciliações de todas as contas
evidenciados no Termo de Verificação.
O Responsável encaminhou os documentos de fls. 1264/1641
que após análise da equipe técnica, concluiu-se que não houve
o encaminhamento dos extratos bancários acompanhados de
conciliações de algumas contas que apresentavam saldo contábil
zero, sugerindo, desta forma, a mantença da irregularidade.
Em sede de defesa oral, argumentou o Responsável que os extratos
faltantes não foram encaminhados a esta Corte de Contas por
entender que não seriam necessários em razão de não haver saldo
nas contas, acostando naquela oportunidade os referidos extratos.
A equipe técnica analisando os documentos (fls. 1719 a 1725)
verificou que à exceção da conta nº 14.506.869 os demais extratos
das contas foram acostados, porém entende que permanece a
irregularidade por não ter atendido plenamente.
O objetivo primordial da conciliação de contas bancárias é o de
confrontar o saldo do extrato bancário com o saldo registrado
na contabilidade, quando se observa os ajustes necessários à
identificação de prováveis inconsistências.
Compulsando os autos, observo que no caso concreto, a ausência do
único extrato referente à conta nº 14.506.869 não foi imprescindível
ao exame da integralidade das contas, não sendo apontada nenhuma
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inconsistência do saldo, revelando, ser a presente inconsistência
meramente formal motivo pelo qual, ao meu sentir, não enseja, por
si só, a rejeição das contas apresentadas.
Outrossim, recomenda-se ao chefe do executivo que nas futuras
prestações de contas, sejam encaminhados todos os extratos
bancários e suas respectivas conciliações de todas as contas
evidenciadas no Termo de Verificação do Disponível em conformidade
com o disposto no artigo 127, inc. III, alíneas c e d da Res. TCEES
182/02, inclusive àquelas em que não hajam saldo.
Aplicação deficitária de R$ 22.052,37 (0,16%) em
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (Art. 212
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988):
A equipe técnica constatou, em análise inicial, que o Município aplicou
24,27% das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento
do ensino, não cumprindo o preceito constitucional, conforme tabela
demonstrativa a seguir:
Base de Cálculo – Receita Bruta de
Impostos
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO
Valor mínimo a ser aplicado
Percentual mínimo a ser aplicado
Valor efetivamente aplicado
Percentual efetivamente aplicado

R$ 13.905.711,10
ENSINO TOTAL
R$3.476.427,78
25,00%
R$3.374.927,27
24,27%

Fonte: RTC 84/11
O responsável argumentou, em síntese, que fosse revisto o valor
deduzido na conta despesas como convênio, salário educação, etc.
Acrescentou que em sendo considerado o saldo financeiro disponível
na fonte de recurso próprio por si só é fator determinante para
cumprir o saldo na conta contábil Restos a pagar Processados.
Fez menção que não houve qualquer intenção de descumprir ou
desrespeitar o limite constitucional a ser aplicado na Educação,
ressaltando, ainda, que no exercício de 2009 foi aplicado percentual
maior do que o determinado. Ao final, informou que ao final do
exercício de 2011, transferirá para as contas vinculadas ao FUNDEB
todo o saldo necessário para cobrir possíveis restos a pagar
processados, fazendo o possível para trabalhar com uma margem
de gasto com educação em torno de 26%.
A equipe técnica, ao seu turno, ao enfrentar a questão, acolheu
parte dos argumentos colacionados pelo responsável concluindo ao
final que houve o município aplicou o percentual de 24,84% em
educação.
Em defesa oral, o responsável alegou que pagou restos a pagar
de 2010 em 2011 utilizando recursos próprios de outras contas
bancárias do Município. Afirma eu com a adição dos valores a
aplicação na educação corresponde a 25,006% da receita base de
cálculo, para tanto acosto documentos.
Instada a se manifestar, a unidade técnica verificou que a defesa
comprovou que pagou restos a pagar de 2010 da educação a
expensas de outras contas não vinculada já consideradas na ITC e
mais um valor de R$ 1.631,24 mencionado na defesa oral.
Ressalta a unidade técnica que para que não haja glosa o
procedimento correto é dotar em 31/12/10 as contas vinculadas à
educação recursos suficientes para acobertar os restos a pagar do
exercício.
De outra banda, em relação ao valor de R$ 21.041,60 solicitado
para ser adicionado como despesas de educação, não se refere o
mesmo a restos a pagar e sim de despesas extraorçamentárias
relativas a consignações retidas de servidores. Esclarece que se
forem adicionados contarão em duplicidade como despesa aplicada
na educação.
Diante dos fatos concluiu a unidade técnica que o Município de
Boa Esperança efetivamente aplicou o percentual de 24,85% na
Educação gerando um déficit de 0,15%.
Compulsando os autos, observei que restou demonstrado que o
Município de Boa Esperança aplicou o percentual de 24,85% das
receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino,
o que constituiria violação ao art. 212 da Constituição da República.
Não obstante, em situações excepcionais, derivadas da aplicação
do princípio da insignificância, esta Corte de Contas tem relevado
irregulares de natureza contábil, especificamente no tocante a
não aplicação mínima em determinada atividade estatal, como se
depreende do Parecer Prévio nº 67/2010, com a recomendação de
aprovação, prolatado nos autos do processo nº 3186/2008, referente
ao Município de Pedro Canário, exercício 2003, que reformou
decisão anterior pela rejeição das contas, sob o fundamento
da não caracterização das situações elencadas no art. 59 da Lei
Complementar nº 32/93.
No mesmo sentido, trago à colação o precedente mais relevante
acerca da temática em discussão, estabelecido no processo TC nº
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1873/2006, referente à Prestação de Contas Anual, exercício 2005,
do Estado do Espírito Santo, em que o eminente Conselheiro Mário
Moreira consignou em seu voto:
“Entendo, ante tudo que foi exposto, que o Governo não aplicou
nas Ações de Saúde, o percentual mínimo exigido, resultando num
percentual a menor de 0,04%. Tenho, no entanto, como relevada a
irregularidade, dado o ínfimo percentual a menor”.
Naquele julgamento, acolhido pelo Plenário, o Conselheiro relator
relevou a irregularidade referente a não aplicação mínima do
percentual de 12% nas ações e serviços públicos de saúde,
consubstanciado no Parecer Prévio nº 124/2006 pela aprovação das
contas do Governo do Estado.
No caso em exame, o Município de Boa Esperança aplicou,
efetivamente, 24,85% das receitas de impostos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, o que significa um percentual a menor
da ordem de 0,15%, o que representa o valor de R$ 20.421,13.
De mais a mais, oportuno consignar que o Sr. Romualdo Antônio
Gaigher Milanese em frente ao Poder Executivo, vem demonstrando
bons resultados na aplicação dos recursos com Educação e Saúde, no
período de 2009 a 2012, com percentuais superiores ao estabelecido
pelo texto constitucional (Educação 25% e saúde 15%), a saber:
Processo TC 2532/2010 – Exercício 2009 – aplicação de
27,27% na Educação e 20,28% na Saúde;
Processo TC 2024/11 – Exercício 2010 – aplicação de 18.39%
na Saúde;
Processo TC 1852/12 – Exercício 2011 – aplicação de 26,72%
na educação e 20,80% na saúde e,
Processo TC 3340/2013 – Exercício 2012 – aplicação de
34,56% na educação e 21,51% na saúde.
Assim, em que pese a existência da irregularidade na aplicação
mínima das receitas de impostos na educação no exercício de 2010,
considero o percentual faltante como ínfimo, quando realizado o
cotejo com os demais elementos dos autos, a ponto de não justificar
a gravosa decisão pela rejeição das contas.
Diante do exposto, divergindo do entendimento exarado pelo corpo
técnico e do parecer do Ministério Público Especial de Contas, em
parecer da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO com
base no Art. 80, II da LC 621/12 pela emissão de Parecer Prévio
pela APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual
do Município de Boa Esperança, referente ao exercício de 2010,
sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher
Milanese, a ser encaminhado ao Poder Legislativo municipal, nos
termos da Constituição da República, com a ressalva referente a
não aplicação do percentual mínimo de 25% em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino.
Ato contínuo, com o fito de aperfeiçoar a gestão pública do município,
a partir das inconsistências e impropriedades verificadas na presente
prestação de contas, VOTO pela expedição da DETERMINAÇÂO
ao atual gestor que implante mecanismo de controle mensal de
acompanhamento e gerenciamento das receitas e despesas das
ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a
evitar intercorrências que inviabilizem o cumprimento do art. 212
da Constituição Federal.
É como voto. Arquive-se.
COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO:
Trago ao conhecimento deste Plenário que em Sessão Ordinária
realizada no dia 15 de maio próximo passado, proferi voto nos
autos do TC 2024/2011 que trata da Prestação de Contas Anual do
Município de Boa Esperança, referente ao exercício de 2010 sob a
responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, pela
APROVAÇÃO COM RESSALVA com espeque no Art. 80, II da LC
621/12.
Em razão da necessidade de aperfeiçoamento da gestão pública
do Município, acompanhando o entendimento técnico, proferi
DETERMINAÇÃO ao atual gestor no sentido de que:
“a) Que sejam encaminhados todos os extratos bancários e suas
respectivas conciliações de todas as contas evidenciadas no Termo
de Verificação do Disponível em conformidade com o disposto no
art. 127, inc. III, alíneas “c” e “d” da Res. TCEES 182/02, inclusive
àquelas em que não hajam saldo”.
Posteriormente, reanalisando o voto, observei que havia menção a
Resolução TC nº 182/2002 ora revogada, nesse quadrante verifico
estarmos diante de erro material e submeto à apreciação deste
Plenário quanto à exclusão do item “a” constante da Determinação
integrante do voto ora tratado.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2024/2011,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de junho de
dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
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Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Boa Esperança a aprovação
com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Boa Esperança, sob a responsabilidade do Sr. Romualdo Antônio
Gaigher Milanese, Prefeito Municipal no exercício de 2010;
2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Boa
Esperança:
2.1. Que sejam encaminhados todos os extratos bancários e suas
respectivas conciliações de todas as contas evidenciadas no Termo
de Verificação do Disponível em conformidade com o disposto no
artigo 127, inciso III, alíneas “c” e “d” da Resolução TCES 182/02,
inclusive àquelas em que não haja saldo;
2.2. Que implante mecanismo de controle mensal de
acompanhamento e gerenciamento das receitas e despesas das
ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a
evitar intercorrências que inviabilizem o cumprimento do artigo 212
da Constituição Federal;
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, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
PARECER PRÉVIO TC-046/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4295/2007 (APENSO: TC-1360/2006)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - HELDER IGNÁCIO SOLOMÃO
ADVOGADOS - FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO FERREIRA (OAB-ES Nº
8.483) E ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB-ES Nº 11.169)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2005
- PREFEITO: HELDER IGNÁCIO SALOMÃO - CONTAS
IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO - RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO - 1) AFASTAR IRREGULARIDADES
RELATIVAS A ATOS DE GESTÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE EM SEDE DE PARECER PRÉVIO - 2) IMPOSSIBILIDADE
DE DECRETAR PRESCRIÇÃO EM SEDE DE PARECER PRÉVIO
- 3) CONHECER - PROVIMENTO - REFORMULAR PARECER
PRÉVIO TC-090/2007 - APROVAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Senhor Helder Ignácio Salomão, em face do Parecer Prévio TC
nº 090/2007, proferido às fls. 2687/2693, dos autos do Processo TC
nº1360/2006, em apenso, que recomendou à Câmara Municipal de
Cariacica a Rejeição das Contas do exercício de 2005, em face das
seguintes irregularidades:
I. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (PROCESSO TC-1360/2006):
I.1. Não consolidação das contas do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores de Cariacica no Balanço Geral do Município
– infringência ao artigo 50, inciso III, da Lei de Responsabilidade
Fiscal; aos artigos 83, 85, 86, 87, 89, 94, 95 e 96 da Lei nº 4.320/64
e ao artigo 127, parágrafo único, da Resolução TC – 182/2002;
I.2. Utilização de conta denominada “Devedores Diversos”
distorcendo o resultado financeiro do Município – infringência aos
artigos 85 e 93 da Lei nº 4.320/64 e ao artigo 127, inciso XII, da
Resolução TC – 182/2002;
I.3. Não consolidação do saldo disponível da Câmara Municipal
– infringência ao artigo 50, inciso III, da Lei de Responsabilidade
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Fiscal, ao artigo 103 da Lei nº 4.320/64, e ao artigo 127, parágrafo
único, da Resolução TC - 1–2/2002;
I.4. Não consolidação das receitas e despesas extra-orçamentárias
da Câmara Municipal no Balanço Financeiro do Município –
infringência ao artigo 50, inciso III, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, ao artigo 103 da Lei nº 4.320/64, e ao artigo 127, parágrafo
único, da Resolução TC – 182/2002;
I.5. Existência de recursos financeiros em tesouraria no valor de
R$ 846.593,80 – infringência ao artigo 164, § 3º, da Constituição
Federal, ao artigo 127 da Lei Orgânica do Município de Cariacica, e
ao artigo 43, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
I.6. Conta do Realizável do Balanço Patrimonial apresentando saldo
negativo no expressivo valor de R$ 601.386,00, distorcendo o
resultado do patrimonial do exercício – infringência aos artigos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 e 105, § 1º, da Lei nº 4.320/64, e ao artigo
48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
I.7. Lançamento de valores de Restos a Pagar como sendo relativos
à Câmara, mas que no entanto os mesmos não constam no processo
de Prestação de Contas da Câmara, não tendo sido esclarecido a que
se referem tais valores de Restos a Pagar – infringência ao artigo
50, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, aos artigos 85 e 86
da Lei nº 4.320/64, e ao artigo 127, parágrafo único, da Resolução
TC – 182/2002;
I.8. Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 1.439.747,73
sem esclarecimentos quanto aos motivos que ensejaram tal
procedimento, tampouco foram demonstrados quais os Restos a
Pagar efetivamente cancelados e em qual estágio da despesa que
cada Restos a Pagar se encontrava no instante do seu cancelamento
– infringência aos artigos 58, 87, 88 e 92, parágrafo único, da Lei
nº 4.320/64, aos artigos 45, § 2º, e 46 da Constituição Estadual, ao
artigo 127, inciso XII, da Resolução TC – 182/2002, e ao artigo 206,
§ 5º, inciso I, do Código Civil;
I.9. Ausência de esclarecimentos quanto aos motivos que ensejaram
o cancelamento de Dívidas Ativas no valor de R$ 108.610,62,
indicando ter ocorrido renúncia de receita – infringência aos artigos
7º, caput, da Constituição Federal, ao artigo 45, § 2º, da Constituição
Estadual, ao artigo 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao
artigo 127, inciso XII, da Resolução TC – 182/2002;
I.10. Divergência na demonstração do resultado patrimonial do
exercício de 2005 – infringência aos artigos 85, 86, 89, 100, 104 e
105, inciso V, da Lei nº 4.320/64;
I.11. Divergência em relação ao saldo dos Restos a Pagar entre
os demonstrativos contábeis do presente processo de prestação de
contas e os demonstrativos do processo de prestação de contas do
exercício de 2004 – infringência aos artigos 85, 86, 87, 89, 90, 92,
parágrafo único, 93, 100, 101 e 104 da Lei nº 4.320/64;
II. DO RELATÓRIO DE AUDITORIA (PROCESSO TC –
3895/2005):
II.1. Concessão inadequada de subvenção social à Liga Cariaciquense
de Desportos (Processo nº 14.694/2005);
II.2. Ausência de prestação de contas no Processo nº 12.738/05
(IV Etapa do Circuito Estadual de Frescobol), referente a patrocínio
concedido pela Administração Municipal, no montante de R$
1.200,00 equivalente a 754,38 VRTE’s;
II.3. Contratação de empresa sem o registro junto ao Conselho
Regional de Contabilidade para atuar no ramo contábil (Processo nº
2.234/2005 – Contrato nº 018/2005) – infringência ao artigo 1º da
Resolução CFC 868/99 e ao artigo 30, inciso I, da Lei nº 8666/93;
II.4. Desistência de proposta comercial após encerramento de fase
de habilitação (Processo nº 2741/05) – infringência ao artigo 43, §
6º, da Lei nº 8666/93;
II.5. Contratação de empresa para confecção de Plano Estratégico
da Gestão Municipal, sem elaboração de Projeto Básico (Processo
nº 10.122/05);
II.6. Processo nº 10.635/05: contratação da empresa Merq
Pesquisas Ltda. para realização de pesquisa de opinião pública;
II.6.1. Liquidação e pagamento de despesa divergente do objeto
contratual – infringência ao artigo 62, caput, e artigo 63, § 1º, inciso
I, da Lei nº 4.320/64;
II.6.2. Desobediência a prazo estabelecido na Lei nº 8666/93 –
infringência ao artigo 21, § 2º, inciso IV, da Lei nº 8666/93;
II.6.3. Desvio de finalidade pública, com pagamento indevido
do montante de $ 75.000,00 equivalente a 47.149,05 VRTE’s –
infringência ao artigo 37 da Constituição Federal (Princípio da
Impessoalidade);
II.7. Processo nº 14.238/05: convite feito a apenas duas empresas,
sem justificativa quanto à limitação de mercado – infringência ao
artigo 23, ³§ 3º, da Lei nº 8666/93;
II.8. Direcionamento na aquisição de decibelímetro da empresa
HBM do Brasil Ltda. (Convite nº 48/05) – infringência aos artigos
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3º, 14 e 40, inciso I, da Lei nº 8666/93;
II.9. Habilitação inadequada de empresa na aquisição de carrocerias
(Tomada de Preços nº 41/2005) – infringência ao artigo 41 da Lei
nº 8666/93;
II.10. Processo nº 24.350/05 (aquisição de conjuntos escolares):
pagamento de despesa efetuado antes de sua regular liquidação –
infringência aos artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
II.11. Aplicação deficitária no Ensino Geral – infringência ao
artigo 212 da Constituição Federal e ao artigo 222 da Lei Orgânica
Municipal;
II.12. Aplicação deficitária no Ensino Fundamental (FUNDEF)
– infringência ao artigo 60, §§ 1º e 2º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
II.13. Inobservância da legislação pertinente, quando da realização
de contratações temporárias – infringência ao artigo 37, inciso IX,
da Constituição Federal;
II.14. Remuneração de servidores acima do limite constitucional
previsto, com pagamento indevido no montante de R$ 315.417,40
equivalente a 198.288,38 VRTE’s;
II.15. Irregularidade na remuneração de agentes políticos (Processo
TC – 1182/2005), com pagamento a maior no montante de R$
53.836,92 equivalente a 33.844,79 VRTE’s.
Encontra-se apenso, aos presentes autos, o processo TC nº
1360/2006, relativo à Prestação de Contas Anual de 2005 da
Prefeitura Municipal de Cariacica.
Inconformado com a decisão prolatada por este Egrégio Tribunal,
consubstanciado no Parecer Prévio TC nº 090/2007, o interessado
interpôs o presente recurso visando o afastamento das irregularidades
supra referenciadas, conforme documentação acostada às folhas 01
a 140 destes autos.
A área técnica deste Egrégio Tribunal de Contas, através da 8ª
Controladoria Técnica, nos termos da Instrução Técnica de Recursos
– ITR nº 204/2008, adotou a Manifestação Contábil de Recursos
4ª CT nº 31/2008, verificou que o expediente é tempestivo, tendo
opinado pelo CONHECIMENTO do presente recurso, e, quanto ao
mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, afastando a irregularidade
I.1, mantendo-se as demais irregularidades elencadas sob os
números I.2 a I.11, relativos à Prestação de Contas, assim se
manifestando sobre as irregularidades pertinentes ao Relatório de
Auditoria constantes do Parecer Prévio (fls. 184/189 e 146/160):
As razoes recursais referentes aos atos de gestão não serão
enfrentadas, tendo em vista tratar-se o presente caso de recurso
interposto em face de Parecer Prévio, importa esclarecer que,
em 17 de agosto de 2006, nos autos do processo nº 0979/2005,
foi proferido voto vencedor, da lavra do Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Mário Alves Moreira, cuja conclusão foi a seguinte:
É sabido que o resultado do julgamento dos atos de gestão integram
o Parecer Prévio, pois eles têm reflexo ali. No processo de Prestação
de Contas o Tribunal apenas emite Parecer. No processo que cuida
dos atos de gestão, o Tribunal julga. Recentemente, com voto
inclusive do Conselheiro Relator e do Conselheiro que o acompanhou,
este Tribunal entendeu pela não possibilidade do que é sustentado
pelo Relator, isto é, no Recurso de Reconsideração interposto
contra emissão de Parecer Prévio só é possível examinar-se
questão relativa a aspecto técnico contábil.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer PPJC
5582/2008 (fls. 200/201), em consonância com a área técnica,
opinou no mesmo sentido, adotando a análise do corpo técnico.
Foram os autos novamente encaminhados ao Plenário, em
30/06/2009, tendo o julgamento marcado para 25/08/2009, em
face de solicitação de defesa oral (fls. 209/215), ocasião em que foi
retirado de pauta (fls. 225/226), sendo encaminhado a outro Relator,
em 06/01/2010, em face do Relator haver assumido a Presidência
desta Corte de Contas, sendo incluso na pauta de 19/10/2010 (fls.
227/228), da qual foi retirado na mesma data (fls. 228/229).
Em 25/08/2011, trouxe o recorrente aos autos a documentação, de
fls. 230/249, sendo os autos encaminhados à área técnica para nova
manifestação, em 31/08/2011 (fls. 250).
Instada a manifestar-se sobre a documentação supra referida, a 8ª
Controladoria Técnica emitiu a Manifestação Técnica TC nº 135/2011
(fls. 251/253), externando seu posicionamento no sentido de não
recebimento da mesma, sendo aberto vista ao Ministério Público
Especial de Contas (fls. 255/256), que acompanhou a área técnica e
reiterou o Parecer PPJC nº 5582/2008, em 05/01/2012.
O Relator devolveu os autos à área técnica, em 17/01/12 (fls.
258) por entender que o recorrente trouxe fato novo através da
documentação juntada, tendo a 8ª Controladoria Técnica emitido
a Instrução Técnica de Recurso nº 166/2012 (fls. 259/262), assim
concluindo em 28/08/2012:
Frente à existência de divergência entre o entendimento do
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Conselheiro Relator, que conheceu o recurso e o entendimento desta
área técnica, que pugna pela preclusão consumativa, recorre-se ao
artigo 58 da Lei Complementar nº 621/12, sugerindo que os autos
sejam submetidos à análise do Plenário desta Corte de Contas.
Ato contínuo, foram os autos encaminhados ao douto Parquet de
Contas, que assim se manifestou em 10/10/2012:
O Ministério Público pugna pela reconsideração da decisão de fl.
258, determinando-se o desentranhamento da peça de fls. 231/249,
e, caso não sendo esse o entendimento de V. Exª,, pela tramitação
do feito na forma proposta pela 8ª CT à fls. 257/260.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Egrégio Plenário, na forma do art. 29 do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
É o relatório.
VOTO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
O recorrente se insurge quanto ao termos do Parecer Prévio TC nº
090/2007, em que foi recomendada a rejeição das contas, relativas
ao exercício de 2005, do Município de Cariacica, de responsabilidade
do recorrido.
2. DO CABIMENTO DO RECURSO:
Constata-se da análise dos autos que a notificação referente ao
Parecer recorrido foi levada a efeito mediante o Termo de Notificação
nº 680/2007, recebido pelo interessado, em 03/05/2007, juntado
nos autos do Processo TC nº 1360/06 (fls. 2695/96), estando,
portanto, tempestivo o Recurso de Reconsideração interposto, em
04 de junho de 2007, nos termos do artigo 81 da Lei Orgânica então
vigente.
Salienta-se que o juízo de admissibilidade pela área técnica foi
realizado com base nos critérios da Lei Complementar nº 32/93 e
do Regimento Interno que estabeleciam o rito processual, vez que,
por ocasião da apresentação deste recurso, tais diplomas regiam a
espécie.
Assim, da análise do feito, tenho que o recurso de reconsideração
interposto é tempestivo e o recorrente possui interesse e legitimidade,
razão pela qual conheço o recurso interposto pelo Senhor Helder
Ignácio Salomão, ex-Prefeito do Município de Cariacica, estando
presentes os requisitos de admissibilidade, como antes referido.
3. DO MÉRITO:
No que se refere aos termos em que fundara o expediente recursal,
a 8ª Controladoria Técnica opinou pelo provimento parcial, nos
termos da Instrução Técnica de Recursos nº 204/2008, verbis:
[...]
II. DO MÉRITO
Inicialmente, convém registrar no presente recurso que a Sr. Helder
Ignácio Salomão recorreu de todas as irregularidades constantes do
Parecer Prévio TC nº 090/2007, que trata de matéria contábil.
Desse modo, as razões recursais do recorrente foram apreciadas
pela 4º CT por meio da Manifestação Contábil de Recurso nº
31/2008 (fls. 146/160), à qual nos reportamos e cuja conclusão
transcrevemos:
“Em face do que foi exposto, entendemos que os fatos e alegações
apresentados pelo Recorrente não são suficientes para afastar
todas as inconsistências contábeis evidenciadas no Parecer Prévio
TC nº 90/2007 e na Instrução Técnica Conclusiva nº 276/2007,
permanecendo as abaixo relacionadas:
4.1. Utilização de conta denominada “Devedores Diversos”
distorcendo o resultado financeiro do Município, infringindo os
Artigos 85 e 93 da Lei Federal 4.320/64, e o Artigo 127, Inciso XII,
da Resolução TC 182/02;
4.3. Não consolidação do saldo disponível da Câmara Municipal,
infringindo o Artigo 50, Inciso III, da LRF, o artigo 103 da Lei Federal
4.320/64, e o Artigo 127, Parágrafo Único, da Resolução TC 182/02;
4.4. Não consolidação das receitas e despesas extraorçamentárias
da Câmara Municipal no Balanço Financeiro do Município, infringindo
o Artigo 50, Inciso III, da LRF, o Artigo 103 da Lei Federal 4.320/64,
e o Artigo 127, Parágrafo Único, da Resolução TC 182/02;
4.11. Existência de recursos financeiros em tesouraria no valor
de R$846.593,80 (Oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e
noventa e três reais, e oitenta centavos), infringindo o Artigo 164,
§ 3º, da Constituição Federal, o Artigo 127 da Lei Orgânica do
Município de Cariacica, e o Artigo 43, Caput, da LRF;
5.3. Conta do Realizável do Balanço Patrimonial apresentando saldo
negativo no expressivo valor de R$601.386,00 (Seiscentos e um
mil, e trezentos e oitenta e seis reais), distorcendo o resultado do
patrimonial do exercício, infringindo os Artigos 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89 e 105, § 1º, da Lei Federal
4.320/64, e o Artigo 48 da LRF;
5.7. Lançamento de valores de Restos a Pagar como sendo relativos
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à Câmara, mas que no entanto os mesmos não constam no processo
de prestação de contas da Câmara, não tendo sido esclarecido a que
se referem tais valores de Restos a Pagar, infringindo o Artigo 50,
Inciso III, da LRF, os Artigos 85 e 86 da Lei Federal 4.320/64, e o
Artigo 127, Parágrafo Único, da Resolução 182/02.
5.8. Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$1.439.747,73
(Um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta
e sete reais, e setenta e três centavos) sem esclarecimentos quanto
aos motivos que ensejaram tal procedimento, tampouco foram
demonstrados quais os Restos a Pagar efetivamente cancelados e
em qual estágio da despesa que cada Restos a Pagar se encontrava
no instante do seu cancelamento, infringindo os Artigos 58, 87, 88 e
92, Parágrafo Único, da Lei Federal 4.320/64, os Artigos 45, § 2º, e
46 da Constituição do Estado, o Artigo 127, Inciso XII, da Resolução
TC 182/02, e o Artigo 206, § 5º, Inciso I, do Código Civil;
5.9. Ausência de esclarecimentos quanto aos motivos que ensejaram
o cancelamento de Dívidas Ativas no valor de R$108.610,62 (Cento
e oito mil, seiscentos e dez reais, e sessenta e dois centavos),
indicando ter ocorrido renúncia de receita, infringindo o Artigo 7,
Caput, da Constituição Federal, o Artigo 45, § 2º, da Constituição
do Estado, o Artigo 14, § 1º, da LRF, e o Artigo 127, Inciso XII, da
Resolução TC 182/02;
5.11. Divergência na demonstração do resultado patrimonial do
exercício de 2005, infringindo os Artigos 85, 86, 89, 100, 104 e 105,
Inciso V, da Lei Federal 4.320/64;
6.1. Divergência em relação ao saldo dos Restos a Pagar entre os
demonstrativos contábeis do presente processo de prestação de
contas, e os demonstrativos do processo de prestação de contas
do exercício de 2004, infringindo os Artigos 85; 86; 87; 89; 90; 92,
Parágrafo Único; 93; 100; 101 e 104, da Lei Federal 4.320/64.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, somos pelo conhecimento do recurso e, quanto ao
mérito, pelo seu provimento PARCIAL afastando a irregularidade
referente ao item I.1 do Parecer Prévio e mantidas as irregularidades
referentes as itens I.2 a I.11, conforme Manifestação Contábil de
Recurso n.º 31/2008.
O Ministério Público Especial de Contas, acompanhou a área técnica,
tal qual consta da manifestação de fls. 200/201 destes autos, nos
seguintes termos:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
TEMPESTIVIDADE
Ao analisar os autos verifica-se que a parte é capaz e que possui
interesse e legitimidade processual, tornando o presente recurso
cabível, já no que tange a tempestividade, foi Juntada aos autos
os termo de notificação em 07/05/20077, interposto o Recurso em
04/06/2007, ou seja, tempestivamente.
DO MÉRITO
Analisando as alegações aduzidas pelo recorrente, entendemos
que os argumentos lançados pela 4ª Controladoria Técnica através
da Manifestação Contábil de Recurso nº 31/2008, às fls. 146/160,
não merecem reparo, por entendermos desnecessários maiores
comentários acerca da decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Diante o exposto, o Ministério Público opina pelo conhecimento do
presente recurso e quanto ao mérito, pelo seu provimento parcial,
afastando a irregularidade referente ao item I.1 do Parecer Prévio.
Em última manifestação, opinou a área técnica e o douto Parquet de
Contas (fls. 260 e 263) pela preclusão consumativa a ser apreciada
pelo Egrégio Plenário desta Casa de Contas.
Compulsando o processado, verifico duas situações que merecem
atenção, ocorridas nestes autos, sendo elas:
I – DO JULGAMENTO DAS CONTAS DE CHEFE DE PODER:
Consta das razões de decidir, no Parecer Prévio TC nº 090/2007, as
irregularidades pertinentes ao Relatório de Auditoria, Processo TC
nº 3895/2005, que ainda se encontra em tramitação neste Tribunal,
não se admitindo mais esse procedimento pelo novo Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013, que assim estabelecem:
Art. 122. O Tribunal apreciará as contas prestadas anualmente
pelos Prefeitos, mediante parecer prévio no prazo de até vinte e
quatro meses, a contar do seu regular recebimento.
§ 3º A emissão de parecer prévio sobre as contas de governo do
Município não exclui a competência do Tribunal para o julgamento
das contas do Prefeito, quando este ordenar despesas ou for
responsável pela prática de ato de gestão.
Art. 482. As disposições regulamentares e normativas
atualmente em vigor que sejam compatíveis com este
Regimento continuarão produzindo efeitos até nova
regulamentação da matéria.
A Lei complementar 621/2012, acerca do tema, também estabelece,
verbis:
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Art. 76. As contas anuais do Prefeito serão examinadas pelo Tribunal
de Contas, que emitirá parecer prévio no prazo de até vinte e quatro
meses, a contar do seu recebimento.
§ 2º A composição das contas a que se refere o caput observará o
disposto no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal de
Contas.
Entendo, portanto, que antes de se adentrar ao mérito dos fatos
contábeis tratados nestes autos, há que se afastar do Parecer Prévio
recorrido as irregularidades pertinentes aos atos de gestão constantes
do Relatório de Auditoria que estão sendo objeto de julgamento no
Processo TC nº 3895/2005.
II – DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL:
Observa-se que o presente recurso foi interposto, tempestivamente,
em 04 de junho de 2007, completando, em 03 de junho de 2012,
cinco anos sem que este Tribunal prolatasse decisão definitiva sobre
as contas apresentadas, em 31 de março de 2006, ou seja, há mais
de sete anos.
O recurso tempestivo tem ao mesmo tempo o efeito de interromper
a prescrição qüinquenal na ocorrência, relativamente às contas,
marcando o reinício da contagem do lapso temporal para esse efeito.
Pois bem, cediço é 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 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.
No que se refere às funções pretensamente afetadas nesta decisão,
nos ateremos precipuamente às funções fiscalizadora, corretiva,
sancionadora e reparatória, vejamo-nas, então:
a) A função fiscalizadora compreende a realização de auditorias
e inspeções, por iniciativa própria, por solicitação da Assembléia
Legislativa ou para apuração de denúncias, em órgãos e entidades
estaduais ou municipais, em programas de governo, bem como a
apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias,
reformas, pensões e admissão de pessoal no serviço público estadual,
municipal e a fiscalização de renúncias de receitas e de atos e
contratos administrativos em geral.
b) A função sancionadora manifesta-se na aplicação aos
responsáveis das sanções previstas na Lei Orgânica deste Tribunal de
Contas, Lei Complementar de nº 621/2012, nos caso de ilegalidade
de despesa ou de irregularidade de contas.
c) A função corretiva consiste na competência do Egrégio Tribunal
de Contas em expedir determinações quanto à sustação do ato
impugnado, determinando-se, inclusive, o exato cumprimento da lei,
na forma do art. 71, IX e X da Carta Maior.
d) A função reparadora consiste na possibilidade de o Egrégio
Tribunal de Contas imputar ressarcimento aos gestores, em razão de
atos que importem prejuízo ao erário, o chamado dano.
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
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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 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.
Duas são as posições quanto à pretensão reparadora em relação
à ocorrência de dano, uma pela à imprescritibilidade e outra pela
prescritibilidade em relação à pretensão reparadora.
A nossa Carta Magna assim estabelece:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
omissis
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento. grifei e negritei
Perceba-se que doutrinadores há que, embora admitam a
imprescritibilidade no que se refere ao ressarcimento, não deixam
de criticar o texto constitucional e colocam dúvida sobre a questão,
o mestre CELSO RIBEIRO BASTOS exprimiu seu descontentamento,
nos seguintes termos: “É de lamentar-se a opção do constituinte por
essa exceção à regra da prescritibilidade, que é sempre encontrável
relativamente ao exercício de todos os direitos’’ - Comentários à
Constituição do Brasil”. São Paulo: Saraiva.
Mas a doutrina, vem aos poucos, abordando a tese da prescritibilidade,
como leciona a Mestra ELODY NASSAR, ipssis literris:
Necessário observar que, na hipótese do art. 37, § 5º, segunda
parte, dois princípios se chocam: de um lado a necessidade do
ressarcimento ao erário público e a observância do princípio
da indisponibilidade do interesse público e, de outro lado, o
ataque ao princípio da estabilidade das relações constituídas
no tempo, fundamento principal do instituto da prescrição.
Aos tribunais incumbe firmar o verdadeiro critério, ante a hipótese
posta. No entanto, colocamo-nos junto daqueles que entendem não
poder subsistir a imprescritibilidade dessas ações, pois que contrária
aos princípios gerais regentes do instituto prescricional. Não é
defensável anular-se os princípios basilares do Estado de
Direito, quais sejam o princípio da segurança e da estabilidade
das relações jurídicas.
Nesta linha de raciocínio, acentuamos que o princípio da segurança
jurídica, no caso, sobrepõe-se aos demais” (Prescrição na
Administração Pública. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 183-189).
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Já o Mestre MARCELO COLOMBELLI MEZZOMO, manifesta
entendimento no sentido de que:
O § 5º do art. 37 da CF/88 não criou espécie de
imprescritibilidade, entende que o preceito constitucional
quis apenas “afastar a possibilidade de que a prescrição dos
ilícitos administrativos tivesse necessária repercussão sobre a
esfera patrimonial”, esclarecendo que “isto não significa que não se
pudesse estabelecer prazos iguais para todas as espécies de sanções
por atos de improbidade, como acabou por fazer o art. 23 da Lei
8.429/92”. grifei e negritei
Colaciona-se, ainda, o magistério de, ADA PELLEGRINI GRINOVER
que foi enfática, não deixando qualquer dúvida quanto ao seu
posicionamento quando assim externou:
E lícito concluir que a regra inserta no § 5º do art. 37
da Constituição Federal não estabelece uma taxativa
imprescritibilidade em relação à pretensão de ressarcimento
ao erário, estando também tal pretensão sujeita aos prazos
prescricionais estatuídos no plano infraconstitucional” (grifo
nosso). E acrescentou: “Portanto, aceita a premissa de que a
pretensão ligada ao ressarcimento do erário é sim passível de
extinção pelo transcurso do tempo, forçoso será concluir que
essa extinção atingirá a todos os possíveis legitimados para
deduzi-la em juízo (ordinários ou extraordinários), incluindo
aí o Ministério Público, titular que é da assim denominada
ação de improbidade administrativa” (Ação de improbidade
administrativa. Decadência e prescrição. Interesse Público. Porto
Alegre: Notadez, n. 33, 2005.
Estas são posições de Eminentes doutrinadores de peso que atribuem
prescritibilidade às ações de ressarcimento, tal qual demonstrado em
excerto de texto de suas citações.
De outro lado, colhe-se posicionamento contido no julgamento
realizado nos autos do MS 26.210/DF, pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal - STF, em que o Ministro Cezar Peluso, de maneira singular,
presta-nos esclarecimentos valiosos, afastando-se da tese defendida
por tantos, fez importante ressalva a respeito do tema,
demonstrando que a interpretação do art. 37, § 5º da Carta
Magna não se faz no sentido que atualmente prevalece, posto
que - segundo seu entendimento - a imprescritibilidade nas
ações de ressarcimento só ocorre quando a conduta do agente
da Administração ou do particular caracterize também ilícito
penal, ou seja, decorra da prática de crime.
Friso com bastante veemência as afirmativas do Ministro Cezar
Peluso: “a imprescritibilidade nas ações de ressarcimento só
ocorre quando a conduta do agente da Administração ou do
particular caracterize também ilícito penal, ou seja, decorra
da prática de crime.
Aliás, estes são os termos do voto do ilustre Magistrado, ora transcrito:
...Concordo integralmente com todas as demais ponderações e
argumentos do eminente Relator, mas gostaria de fazer uma
ressalva em relação à interpretação do art. 37, § 5°. Esta
norma estabelece claramente uma exceção - eu diria, exceção
marcante - em relação ao princípio jurídico universal: o
princípio de limitação do prazo de exercício de todas as
pretensões, porque é este requisito de segurança jurídica. Há
larga discussão em doutrina sobre as ações declaratórias, para saber
se seriam ou não imprescritíveis, mas a regra geral, como princípio
universal, formulado em benefício da paz social e da segurança
jurídica, é que todas pretensões estão sujeitas à prescrição, e alguns
direitos, sujeitos à decadência. Então, em se tratando de exceção a
uma regra de tão amplo alcance, teria de ser interpretada, já desse
ponto de vista, estritamente. Em segundo lugar, o que me parece
claro dessa regra - com o devido respeito - é que se trata de uma
exceção à previsão de prescrição para ilícitos, ou seja, há aqui
segunda exceção, normativa, uma exceção de segundo grau, que é
de abrir ressalva à prescritibilidade e em relação aos ilícitos praticados
por qualquer agente, que, seja servidor, ou não, cause prejuízo ao
Erário. Isso significa, no meu entender, que em primeiro lugar,
a hipótese excepcional não é de qualquer ilícito, sobretudo
não é de ilícito civil. Aliás, o próprio Tribunal de Contas da
União, ao prestar informações, invoca acertada doutrina que,
provavelmente citada nos seus acórdãos diz o seguinte: ‘A
constituição Federal colocou fora do campo de normatização
da Lei o prazo prescricional da ação de ressarcimento referente
a prejuízos causados ao erário, só podendo a lei estabelecer
o prazo prescricional para os ilícitos, como tal podendo-se
entender os crimes’. Noutras palavras, as ações relativas a
crimes são prescritíveis, não porém, as respectivas ações de
ressarcimento. Respectivas do que? Dos crimes, isto é, as ações
tendentes a reparar os prejuízos oriundos da prática de crime
danoso ao Erário. Este o sentido lógico do adjetivo respectivos.
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Não se trata, portanto, de qualquer ação de ressarcimento,
senão apenas das ações de ressarcimento e danos oriundos
de ilícitos de caráter criminal. Aí se entende, então, o caráter
excepcional da regra da imprescritibilidade. Por que? Porque é
caso de ilícito mais grave na ordem jurídica. E a Constituição,
por razões soberanas, entendeu que, nesse caso, cuidando-se
de delitos, no sentido criminal da palavra, as respectivas ações
de ressarcimento não prescrevem, conquanto prescrevam as
demais ações nascidas do ilícito penal. Ora, no caso - a mim
parece-me -, não há crime nenhum. De modo que não se
aplicaria o princípio...”. grifei e negritei
Esta é, pois, a conclusão do Eminente Magistrado quanto à
imprescritibilidade da imputação de ressarcimento relativa a ilícitos
penais praticados.
Acerca do tema, em relação ao disposto no § 5º do art. 37 da CF/88,
vem se consolidando na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
- STJ, inclusive como forma de efetivação do princípio da moralidade
administrativa, o entendimento de que o ressarcimento pelos
danos decorrentes dos ilícitos é imprescritível, embora as
demais conseqüências possam ser alcançadas e consolidadas pelo
tempo.
Veio a fincar posição sobre o tema o Tribunal de Contas da União,
com amparo no voto do Ministro Guilherme Palmeira, no Acórdão n.
1.263/2006, quando utilizou os seguintes critérios para análise dos
prazos prescricionais, em analogia com as normas de
direito privado estatuídas no Código Civil brasileiro, verbis:
Com a entrada no universo jurídico do novo Código Civil, a regra geral
dos prazos prescricionais, disciplinada pelo art. 205, passou a ser de
dez anos, prazo que vem sendo observado pelo TCU em suas
deliberações. Neste sentido, vem a propósito reproduzir parte
do Acórdão 1.727/2003 — 1a Câmara da relatoria do nobre
Ministro Augusto Sherman Cavalcanti:
(...)
8. Entretanto, com a edição do novo Código Civil (Lei n. 10.406, de
10 de janeiro de 2002) e o início de sua vigência em 01/01/2003,
os prazos prescricionais sofreram sensível alteração. A regra
geral passou a ser o prazo de dez anos, conforme dispõe seu
art. 205: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a
lei não lhe haja fixado prazo menor”.
9. Registre-se que o novo código não trouxe previsão de prazo
prescricional específico para a cobrança de dívidas ativas da
União, dos Estados ou dos Municípios, o que, ante a ausência
de outra legislação pertinente, nos leva aplicação da regra
geral para as dívidas ativas decorrentes de atos praticados
após 01/01/2003.
10. Com referência aos prazos já em andamento quando da entrada
em vigor do novo Código Civil, este estabeleceu em seu art. 2.028:
“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos
por este código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido
na lei revogada”.
11. Desta feita, entendo, salvo melhor juízo, que quando ocorrerem,
simultaneamente, as duas condições estabelecidas no artigo
retromencionado - quais sejam, redução do prazo prescricional pelo
novo Código Civil e transcurso, em 01/01/2003, de mais da metade
do tempo estabelecido na lei revogada - continuarão correndo os
prazos na forma da legislação pretérita.
(...)
15. No âmbito deste Tribunal, em síntese, entendo deva-se
aplicar o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205
do novo Código Civil, quando não houver, em 01/01/2003,
o transcurso de mais da metade do prazo de vinte anos
estabelecido na lei revogada.
Sendo caso de aplicação do prazo previsto no novo Código Civil,
sua contagem dar-se-á por inteiro, a partir de 01/01/2003, data
em que a referida norma entrou em vigor. Ao contrário, quando,
em 01/01/2003, houver transcorrido mais da metade do prazo de
vinte anos, a prescrição continua a correr nos moldes do Código Civil
anterior. grifei e negritei
É de se registrar que o prazo prescricional no TCU é contado de acordo
com o Código Civil, tendo em vista que sua lei orgânica não estabelece
prazo prescricional, como o fez a Lei Complementar de nº 621/2012
desta Casa, com a fixação de prazo prescricional de 05 anos, em seu
artigo 71.
É controverso, pois, o estabelecimento de lapsos temporais para a
aplicação do instituto da prescrição no âmbito dos tribunais de contas,
tanto que no TCU, nos autos do processo TC 005.378/2000-2, há
o incidente de uniformização de jurisprudência suscitado quanto à
aplicabilidade do prazo prescricional decenal, em alusão às de direito
privado, ou, então, qüinqüenal, em alusão, às normas de direito
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público.
Sabidamente, um novo paradigma está sendo construído, qual seja, o
de assegurar, nos processos de controle exercido pelo Tribunal
de Contas, a aplicação dos princípios da segurança jurídica,
da economicidade - consubstanciado na equação custobenefício-, da eficiência e da razoabilidade e, notadamente, o
da celeridade, estampado no art. 5°, LXXVIII, da Constituição
da República de 1988, acrescentado pela Emenda Constitucional
nº 45, que dispõe: a todos no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam
a celeridade de sua tramitação.
Nossos Tribunais assim tem se posicionado, acerca da
imprescritibilidade da pretensão reparatória, vejamos:
ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. REGRAS DO
DECRETO N. 20.910/32. IMPOSSIBILIDADE. Imprescritibilidade
de qualquer procedimento que vise o ressarcimento ao erário. Em se
tratando de dívida originária de condenação em ressarcimento
ao erário, qualquer que seja a ação proposta visando esse
ressarcimento, estará acobertada pela imprescritibilidade
prevista no art. 37, §5º, da CF. (TJRO; AI 001019893.2012.8.22.0000; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 14/03/2013;
DJERO 20/03/2013; Pág. 88)
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Desvio de recursos públicos
ao ensejo de execução de obras públicas. PRESCRIÇÃO.
Sentença que reconheceu a prescrição da aplicação das
penas previstas no artigo 12, inciso II da Lei n. 8.429/92,
com exceção do ressarcimento dos danos. Citação inicial
anulada por não ter sido dada a oportunidade de manifestação,
nos termos do artigo 17, § 7º da Lei n. 8.429/92. A situação fática
exige interpretação ampliativa do artigo 263 do CPC, autorizando a
retroatividade dos efeitos da citação à data da propositura da ação
(no caso, com a entrega da petição inicial em cartório), ainda que
a citação tenha ocorrido fora do prazo estabelecido pelos §§ 2º e
3º do artigo 219 do Código de Processo Civil, especialmente se a
demora não for imputável ao autor. Aplicação da Súmula nº 106 do
Superior Tribunal de Justiça. A demora na efetivação da citação válida
ocorreu por erro do juízo a quo que, a despeito de sua condição de
presidente do processo, deu causa à nulidade do mesmo por não
observar o artigo 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92, quando da propositura
da ação. Se a citação se concretizou posteriormente em razão
da atividade de ordenamento do feito, não pode esse exercício
extemporâneo dar azo à perda do direito de ação regularmente
exercido no prazo prescricional. CONDUTA ÍMPROBA. Desvio de
recursos públicos por meio de contratos celebrados para a construção
do sistema de água do Município de Colina. Contratos executados
parcialmente com recebimento integral do valor ajustado. Prova
pericial incisiva na comprovação do desvio irregular de recursos
públicos. ELEMENTO SUBJETIVO. A prova da culpa ou dolo do
agente determina a prática do ato improbo. Suficiência do conjunto
probatório para a comprovação do elemento subjetivo. SANÇÕES.
O ordenamento jurídico autoriza que o juiz tenha sua atividade
potencializada pela aplicação de postulados implícitos extraídos do
texto constitucional, para otimizar o trabalho de dosimetria da pena.
Condenação da agente no ressarcimento de R$ 215.056,86, ao
pagamento de multa civil no valor de R$ 215.056,86, a suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de oito anos, e em proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5
anos. Sanções razoavelmente aplicadas levando em consideração as
peculiaridades do caso concreto. RECURSO PROVIDO E ACOLHIDO
O REEXAME NECESSÁRIO. (TJSP; APL 0000765-65.2002.8.26.0142;
Ac. 6507963; Colina; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. José
Maria Câmara Junior; Julg. 20/02/2013; DJESP 13/03/2013)
Importa destacar que o § 5º do art. 37 de nossa Carta Maior estabelece
verdadeira vinculação entre a prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
O vocábulo respectivas remete exatamente ao termo antecedente,
qual seja, ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
daí a vinculação a ilícitos praticados para que possa ser possível o
ressarcimento.
Outra questão importante é o conceito de ação para efeito de
determinação do manejo adequado para imputar-se o ressarcimento
almejado.
Revela-se de igual relevo que não são todos os atos que são passíveis
de ressarcimento, aliás, o TCU firmou entendimento nesse sentido,
conforme se vê de entendimento constante da sumula nº 249, verbis:
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É dispensada a reposição de importâncias indevidamente
percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e
pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação
de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade
legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da
presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar
das parcelas salariais. grifei e negritei
Novamente, trago a seara desta decisão o princípio da boa fé objetiva,
como elemento diferenciador da conduta do agente, hábil a afastar a
pretensão de ressarcimento em casos de dúvida quanto à aplicação
da lei.
4.0 DA INTERRUPÇÃO E DA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO:
Veremos a manifestação de duas situações que repercutem na
contagem do prazo prescricional, ou seja, no exercício de suas
funções, por parte do Tribunal de Contas, fiscalizadora, corretiva,
sancionadora e reparadora, como já vimos.
Deve rememorar os termos da Lei Complementar de nº 621/2012
relativos ao tema, vejamos:
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
O instituto da prescrição tem, assim, sua aplicação regulada no artigo
71, § 4º, supra-referido de nossa lei Orgânica, explicita ele o caso de
interrupção, isto é, o caso em que iniciado o curso da prescrição
a sua ocorrência possibilita a restituição do prazo de cinco
anos.
Estamos nos referindo ao caso da citação válida, que se constitui em
chamamento ao processo, inaugurando-se o exercício do contraditório
e da ampla defesa como os meios e recursos a eles inerentes.
Em parágrafo anterior, cuida a lei da suspensão da prescrição,
vinculando-a até o total cumprimento da diligência.
Aí há alguma margem de subjetivismo, posto que não cuidou a lei
de estabelecer em que casos trata em que fora realizada diligência,
penso que seja com a participação do agente, sem o que estar-se-ia
a imputar ônus ao agente que sequer conhece o fato de realização de
diligência pretendida.
De qualquer maneira, em não sendo ultimada diligência,
estabeleceu a lei caso de suspensão da prescrição, reiniciandose o prazo, após a finalização da diligência, por seu prazo
remanescente em relação aos cinco anos.
5.0 DA FORMA DE SE DECLARAR A PRESCRIÇÃO:
Nosso Regimento Interno estabelece em seu artigo 304 a aplicação
subsidiária do código de Processo Civil, como transcrito:
Art. 304. O requerimento e a produção de provas serão deferidos
e instruídos segundo este Regimento e, no que couber, segundo
as normas do Código de Processo Civil Brasileiro.grifei e negritei
Nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando
for pronunciada a prescrição haverá resolução de mérito, conforme
antes afirmado.
É de se registrar que a prescrição inviabiliza a eficácia de determinadas
pretensões relativamente a algumas funções do Egrégio Tribunal de
Conta, quais sejam: função fiscalizadora, corretiva e sancionadora.
Veja-se que o mister de fiscalizar consiste em verdadeiro poderdever, é um direito exercido pelos Tribunais de Contas em
defesa do erário e da própria sociedade, sendo que desse direito
emanam várias pretensões, quais sejam: a de agir, expedindo
determinações positivas e negativas – consistindo-se na
função corretiva; a de punir ilícitos no âmbito de sua competência
– consistindo-se na função punitiva ou sancionadora; e a de
apurar danos ao erário – consistindo-se na função reparatória.
Assim, conclusivamente, o instituto da prescrição, em meu
entendimento, encontra-se assim delineado:
a) De maneira unanime, reconhece-se a prescrição quanto à função
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fiscalizadora, corretiva e sancionadora quanto a atos que não
importem prejuízo ao erário;
b) De maneira não unânime, mas ao meu sentir de forma legal
e constitucional, reconhece-se que não ocorre a prescrição
relativamente à função reparadora (imputação de ressarcimento) em
face do decurso de tempo por ilícito praticado;
c) A interrupção da prescrição se dá em razão da citação válida, a
teor do disposto no art. 71 da Lei Complementar de nº 621/2012,
restituindo-se o prazo prescricional por inteiro;
d) A suspensão da prescrição se dá em razão de realização de
diligência, ainda não ultimada, em razão do disposto no art. 71 da Lei
Complementar de nº 621/2012, restituindo-se o prazo que ainda falta
para completar os cinco anos.
Feitas estas considerações, aplicando-as ao caso concreto, entendo
que efetivamente assiste razão ao douto representante do
Parquet de Contas, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva que,
em seu brilhante Parecer, escorreito, inteligente e congruente,
abordou questões importantes do instituto da prescrição,
opinando pela declaração de sua ocorrência relativamente às
irregularidades listadas no início deste ponto.
A despeito da prescrição antes mencionada, vale trazer conclusões
sobre os fatos contábeis que resultaram na manifestação de corpo
técnico deste Tribunal pela rejeição das Contas.
6 DO MÉRITO DAS IRREGULARIDADES TÉCNICO-CONTÁBEIS:
Vejo da Manifestação Contábil de Recurso – MCR nº 31/2008 (fls.
146/160) que todos os fatos foram justificados pelo agente, assim,
as dez irregularidades mantidas na referida manifestação contábil,
foram assim enfrentadas:
4.1 – UTILIZAÇÃO DA CONTA “DEVEDORES DIVERSOS NO
BALANÇO FINANCEIRO”:
Conforme tratado, às fls. 148, o fato refere-se à lançamento indevido
pela Contabilidade, tendo a área técnica mantido a inconsistência em
face de diferença no valor de R$ 626.717,86 entre receita e despesa
(receita maior) que teria ocasionado distorção no Resultado Financeiro
do exercício.
Ora, se o saldo de caixa do ano anterior confere com o Balanço
Financeiro daquele exercício e o saldo, em 31/12/2005, confere com
o Termo de Conciliação Bancária Comprovado por extratos das contas
correspondentes, e este, com o Balanço Patrimonial, não há que se
falar em distorção do resultado financeiro do exercício que é o saldo
de Caixa. Trata-se, apenas, de erro técnico contábil, motivo pelo qual
afasto a irregularidade, posto que não constitui ato que importe
grave infração à norma legal ou regulamentar.
4.3 – NÃO CONSOLIDAÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL DA
CÂMARA MUNICIPAL; 4.4 – NÃO CONSOLIDAÇÃO DAS
RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL NO BALANÇO FINANCEIRO; 5.3 – CONTA DO
ATIVO REALIZÁVEL NO BALANÇO PATRIMONIAL COM SALDO
NEGATIVO; 5.7 – VALORES LANÇADOS NA RELAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR RELATIVOS À CÂMARA, QUE NÃO CONSTAM
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAQUELE PODER.
Vejo da análise técnica apresentada, às fls. 149/153, que os fatos
supra-relacionados (itens 4.3, 4.4, 5.3 e 5.7) ocorreram devido
a entrega da Prestação de Contas da Câmara à Contabilidade da
Prefeitura, no dia 31 de março de 2006, data de remessa das Contas
a este Tribunal, não havendo tempo hábil para a consolidação das
contas dos dois Poderes, fato comprovado, às fls. 14, destes autos, e,
às fls. 01, do Processo TC nº 1360/2006 (apenso).
Como se vê, tais fatos independeram da vontade do Agente, não
podendo ser a ele imputados, e, o mesmo informou que os acertos
possíveis teriam sido feitos nas contas de 2006.
O subscritor da manifestação contábil manteve as referidas
inconsistências por considerar que parte das receitas e despesas
extraorçamentárias da Câmara constam do Balanço Financeiro,
sendo certo que a Câmara tem que apresentar balancetes mensais à
contabilidade da Prefeitura para consolidação.
Verifica-se que, conforme documento, de fls. 13, foram encaminhados,
em 28/03/2006, balancetes de março a dezembro com retificações,
o que justifica a existência de registro na contabilidade consolidada,
de parte da movimentação financeira da Câmara, bem como a
ausência de tempo hábil para os devidos ajustes, motivo pelo
qual é de se relevar sua ocorrência, motivo pelo qual afasto
a irregularidade, não se constituindo em ato que importe grave
infração à norma legal ou regulamentar.
Restam, ainda, sob a responsabilidade do Agente as seguintes
inconsistências relativas à contabilidade da Prefeitura:
4.11 – EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS EM
TESOURARIA:
Refere-se tal fato, ao registro indevido de receitas arrecadadas em
relação à conta Caixa ao invés de conta bancária, conforme justificado
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pelo Agente (fls. 150/151).
O subscritor da manifestação contábil manteve a inconsistência por
ausência de comprovação da conta bancária, em que foi o valor
depositado, e por constar erro idêntico no Balanço de 2006, mas,
como argumentou o Agente não houve erro no depósito e sim na
contabilização da receita que foi arrecadada pelo banco registrada na
conta Caixa, conta esta que, em verdade, em contabilidade, referese, genericamente às disponibilidades financeiras podendo
perfeitamente ser utilizada equivocadamente pelo contador.
Desta maneira, as disponibilidades gerais do órgão não foram
afetadas, motivo pelo qual afasto a irregularidade, consistindo-se
em erro meramente formal, não se constituindo em ato que importe
grave infração à norma legal ou regulamentar.
5.8 – CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR SENDO PARTE,
PROCESSADO, SEM ESCLARECIMENTO QUANTO AOS MOTIVOS
QUE ENSEJARAM TAL PROCEDIMENTO.
Vejo que o Recorrente justificou, às fls. 09 e 176, que os cancelamentos
foram efetuados na forma do Decreto nº 141/2005, de encerramento
de exercício, estando nele a motivação para tal procedimento.
O subscritor da manifestação contábil (fls. 154/155) manteve a
inconsistência utilizando das justificativas e documentos apresentados
por ocasião da citação, concluindo que houve diferença entre os
valores justificados e os que constam de nota explicativa, acostada
às fls. 111.
Vejo, no entanto, da documentação por ele citada que, às fls.
2375/2376, consta a mesma justificativa e menção de juntada da
relação de Restos a Pagar cancelados, encontrando-se acostada, às
fls. 2542/2612, onde são demonstrados cancelamentos, no exercício,
no valor de R$ 53.458.837,46, não se podendo identificar os cálculos
feitos pela análise técnica que resultou na diferença apontada.
Não resta, portanto, dúvidas de que o fato foi justificado, pois
amparado pelo Decreto 141/2005, constando das Notas Explicativas
e do Anexo 15 (fls. 111 e 194) o registro do mesmo valor questionado
inicialmente, R$ 1.439.747,73, não tendo sido esclarecida motivação
do cancelamento que consta do referido Decreto (fls. 2543/2546).
Desta maneira, afasto a irregularidade, até porque não se constitui
em ato que importe grave infração à norma legal ou regulamentar.
5.9 – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AO
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS NO VALOR DE R$
108.610,62.
O recorrente reiterou as justificativas anteriores, quando da citação,
e informou que os cancelamentos estão amparados no art. 322
do Código Tributário do Município e no Decreto regulamentar nº
001/2002.
O subscritor da manifestação contábil (fls.156) manteve a
inconsistência, concluindo que a justificativa foi insuficiente, por não
constar da relação dos processos de cancelamento os respectivos
valores e por não se apresentar atos próprios correspondentes aos
cancelamentos.
Tenho como louvável o zelo da área técnica, mas o que se questionou
nos autos foram esclarecimentos, e destes, os mais importantes é a
autorização legal para os cancelamentos o que restou apresentada,
como sendo o artigo 322 do CTN e correspondente Decreto
regulamentar nº 001/2002, assim sendo, acolho as justificativas
apresentadas e afasto a irregularidade, posto que não não
se constitui em ato que importe grave infração à norma legal ou
regulamentar.
5.11 – DIVERGÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PATRIMONIAL/05 EM RELAÇÃO AO DE 2004, NO VALOR DE R$
106.128,77; 6.1 – O valor total da coluna “Saldo do Exercício
Anterior” de Restos a Pagar no Anexo 17 (Dívida Flutuante)
apresenta divergência em relação ao Balanço Patrimonial de
2004 no valor de R$ 106.128,77.
O recorrente comprovou, embora a destempo (fls. 248/49), fato de
notório conhecimento deste Tribunal, no sentido de que as Contas
de 2004 foram consideradas iliquidáveis, em face do passamento do
Prefeito anterior, nela contendo divergências contábeis e demonstrou
(fls. 244/46) que a mesma diferença advinda de 2004, na conta de
restos a pagar, é a que consta no fechamento do Balanço de 2005,
tratada nestes dois itens (5.11 e 6.1), restando, portanto, justificada
a divergência, que pode ser corrigida em exercícios futuros.
Tenho, portanto, que a despeito da prescrição os fatos que ensejaram
a rejeição das presentes contas estão todos plenamente justificados
e, na sua maioria independeram da vontade do recorrente.
Ocorre que, recentemente o ministro Luiz Fux, do Supremo
Tribunal Federal - STF, negou liminar de um ex-prefeito da cidade
de Mutunópolis – GO, e manteve a decisão tomada pelo Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO), que rejeitou as
contas do ex-gestor, relativas ao ano de 2012.
Na liminar, a defesa do município alegava que o TCM/GO não tinha
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competência de julgar as contas de prefeitos, apenas emitir parecer
prévio.
Na decisão, o Ministro destacou os dois tipos de contas que tramitam
nos Tribunais: as consolidadas e as de ordenador.
No primeiro caso, os Tribunais de Contas emitem parecer prévio,
cabendo o julgamento à Câmara de Vereadores, já no segundo, quando
o prefeito atua como ordenador de despesas, os Tribunais
de Contas julgam as contas, decidindo pela regularidade,
regularidade com ressalvas ou pela irregularidade.
Há que se registrar, ainda, que há atos de gestão constantes do
Acórdão recorrido que não devem repercutir nas contas de Chefe
de Poder, com bem ressaltou o Ministro que a atuação das Cortes
de Contas está baseada na Constituição Federal, artigo 71, incisos
I e II, visto que o inciso I trata das contas consolidadas: “Aqui a
competência do Tribunal de Contas cinge-se à elaboração de parecer
prévio opinativo sobre aspectos gerais relacionados à execução
dos orçamentos, especialmente aqueles definidos pela LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal), revestindo-se de fiscalização anual do chefe
do Poder Executivo, em que a decisão final acerca da aprovação ou
rejeição das contas fica a cargo do respectivo Poder Legislativo”,
disse o ministro relator.
O inciso II trata das contas de ordenadores: “Tal preceito permite
o julgamento das contas dos gestores e administradores de verbas
públicas. Trata-se de competência para examinar lesões ao erário
decorrentes de ato de gestão, isoladamente considerados, em que se
atribui à própria Corte de Contas a decisão definitiva”.
Perfilhou o entendimento do Ministro Joaquim Barbosa, o Ministro Luiz
Fux, quando indeferiu pleito cautelar em casos como o da Reclamação
15902, nos autos da Reclamação nº 13.898, do qual era Relator, o
Ministro assentou:
“Para o TCM/CE, o Chefe do Executivo Municipal também atua
como administrador responsável pelo dinheiro público e,
portanto, está a todo o momento sujeito à fiscalização pelo
órgão auxiliar do Legislativo. Como a sua atuação como gestor
contínuo não se confunde com a responsabilidade política apurável
diretamente pelo Legislativo (art. 71, I da Constituição), a autoridade
reclamada entende ter competência para efetivamente julgar
e aplicar pena ao prefeito, na qualidade de responsável
específico e individualizável pela execução eventualmente
ilegal de certas despesas publicas.
Devido à ausência de atualização da lei de normas gerais de direito
financeiro (arts. 163, caput e 165, § 9º, I e II da Constituição e art.
35, § 2º do ADCT) e à superveniência de diversos outros textos legais
relevantes (e.g., a Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000),
não é possível afastar, a priori e em termos definitivos, a cisão entre
a atuação político orçamentária, submetida ao controle direto pelo
Legislativo, e a atuação concreta, sujeita ao exame técnico dos
Tribunais de contas, em relação ao chefe do Executivo.” Grifei e
negritei
Deste modo, em face da competência constitucional e legalmente
estabelecida não pode o Egrégio Tribunal de contas julgar
conjuntamente atos de gestão dentre dos autos de prestação de
contas do gestor em referência, posto que a competência para julgar
as contas pertence à Câmara Municipal de Cariacica e não ao Egrégio
Tribunal de Contas.
Por todo o exposto, divirjo da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, e VOTO, com base nos artigos 58 e 80, inciso I,
todos da Lei Complementar 621/2012, no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas assim delibere:
1) Dê provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência da
prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma
do art. 269, inciso IV, do código de Processo Civil e, posto que, ainda,
que assim não fosse, restam afastas as irregularidades, conforme
fundamentos antes expostos.
2) Seja reformulado os termos do Parecer Prévio TC de nº
090/2007, para se emitir novo Parecer Prévio, excluindo-se do
referido Parecer as irregularidades relativas aos atos de gestão
tratados no Processo TC nº 3895/2005, em trâmite nesta Corte,
recomendando à Câmara Municipal de Cariacica a APROVAÇÃO DAS
CONTAS, relativas ao exercício de 2005, da Prefeitura Municipal de
Cariacica, de responsabilidade do Senhor Helder Ignácio Salomão,
ex-Prefeito Municipal.
Após os trâmites e comunicações de estilo, arquivem-se os presentes
autos.
COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo senhor Helder Ignácio Salomão, em face do Parecer Prévio TC
nº 90/2007, acostado às fls. 2687/2693, dos autos do Processo TC
nº 1360/2006, apenso, referente à Prestação de Contas Anual do
Município de Cariacica, referente ao exercício de 2005.
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Consta do Parecer Prévio, em debate, como razões de decidir, além
das questões contábeis, dezoito itens de irregularidade tratados no
Processo TC nº 3895/2005, referente ao Relatório de Auditoria do
mesmo exercício, acerca de atos de gestão, em trâmite neste Tribunal,
não tendo havido trânsito em julgado.
Sobreveio pedido de vistas do douto Representante do Parquet de
contas, no sentido de que antes de se pronunciar sobre prescrição,
deve haver posicionamento do Ministério Público Especial de Contas,
motivo pelo qual os autos foram retirados de pauta.
O Ministério Público Especial de contas se pronunciou no sentido
de que não cabe a declaração de prescrição no caso de emissão de
Parecer Prévio, após, vieram os autos para efeito de emissão de voto,
na forma do art. 29 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Contas.
É o sucinto relatório
COMPLEMENTODEVOTO
Da análise dos autos, verifica-se que na 48ª Sessão Ordinária de 2013
(fls. 267/291), este Relator, antes de adentrar ao mérito das questões
contábeis sobre as Contas apresentadas, votou pela necessidade de
exclusão do Parecer Prévio recorrido as irregularidades pertinentes
aos atos de gestão, em face do disposto nos artigos 76, caput, da
Lei Complementar nº 621/2012 e art. 122, § 2º, da Resolução TC nº
261/2013.
No enfrentamento das questões de mérito, às fls. 287/289, dos seis
itens de irregularidade pertinentes às demonstrações contábeis,
concluiu este Relator que todos os itens, sem exceção, tratam, em
verdade, não de irregularidade, mas de meras inconsistências de
natureza formal, os quais restaram plenamente justificados.
Concluiu este Relator, fl. 291, que em face de competência
constitucional dos tribunais de contas, não pode este Tribunal julgar
os atos de gestão dentro da Prestação de Contas do Chefe do Poder
Executivo, posto que tal competência pertence ao Poder Legislativo.
A despeito do afastamento de todas as irregularidades que ensejou
a rejeição das contas, considerou este Relator (fls. 276/286), a
prescrição dos fatos que se referem às Contas, observando que o
presente Recurso foi interposto em 04/06/2007, permanecendo inerte
até 03/06/2012, ou seja, por cinco anos, sem a decisão definitiva
deste Tribunal sobre as Contas aqui ingressadas em 31/03/2006, isto
é, há mais de sete anos (fls. 276).
Naquela Sessão, votei pelo conhecimento e provimento do Recurso
para reconhecer a ocorrência da prescrição, EXTINGUINDO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo
269, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que, ainda que
não reconhecida a Prescrição, restaram afastadas todas as
irregularidades e inconsistências que ensejaram a Rejeição
das Contas, conforme fundamentos expostos, votei, ainda, pela
emissão de novo Parecer Prévio escoimado das irregularidades
relativas aos atos de gestão, recomendando à Câmara Municipal a
aprovação das Contas.
Em face do disposto no § 1º do art. 71, da Lei Complementar nº
621/2012, foram os autos remetidos ao douto Ministério Público
Especial de Contas para manifestação (fls. 292), sendo que referido
dispositivo legal assim prescreve:
Art. 71 omissis
[...]
§ 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”.
O douto Parquet de Contas, mediante o despacho de fls. 294/297, da
lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, manifestou-se pela
impossibilidade de decretação da prescrição em processos de
apreciação de contas de Prefeito, ponderando que na análise
do Processo TC nº 1360/2006 não houve o exercício da
pretensão punitiva por este Tribunal, mas apenas a apreciação
das contas prestadas, haja vista a impossibilidade de aplicação de
qualquer sanção ao Chefe do Executivo Municipal, e, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 375 do Regimento Interno que assim
dispõe:
Art. 375 - A identificação da prescrição ainda na fase de instrução,
quando inexistentes as hipóteses de imputação de débito e a
expedição de Determinações ao gestor para o exato cumprimento da
lei, autoriza a extinção do Processo, desde logo, por ausência de justa
causa, mediante deliberação do Colegiado.
Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica aos processos
com o dever Constitucional de julgamento ou apreciação de
contas e registro de atos atribuído ao Tribunal.
Verifica-se, assim, que concluiu o representante do Ministério Especial
de Contas pela impossibilidade de declaração de extinção do processo
com resolução de mérito, como proposto por este Relator, por violar
frontalmente o dispositivo regulamentar transcrito, e, quanto ao
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mérito, reportou-se às manifestações de fls. 200/201 e 256 dos autos.
Vê-se do acervo processual que a área técnica e o douto Parquet de
Contas opinaram no sentido de manter o Parecer Prévio pela “rejeição”
das contas do Chefe do Executivo Municipal, com fundamento em
irregularidades pertinentes aos atos de gestão sujeitos a julgamento
por este Tribunal, e em inconsistências técnico-contábeis de natureza
formal, justificadas, sob o argumento de “preclusão consumativa”
prevista no parágrafo único do artigo 152 da Lei Complementar nº
621/2012 (fls. 259/260 e 263) pelo fato de as justificativas constarem
de documentação ingressada nos autos após a manifestação dos
mesmos e antes da apreciação pelo Plenário (fls. 229/258).
O voto deste Relator, acostado às fls. 268/291, levou em conta o
fato de estarmos num processo de índole administrativa, em que
se busca a verdade real, sendo possível desde que não ultimada a
decisão a juntada de elementos, a juízo do relator ou do Plenário, em
homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto
no inciso LV, do artigo 5º da nossa Carta Magna.
Cita-se, ainda, os princípios da busca da “verdade material” e do
“formalismo moderado”, contidos no artigo 52 da Lei Complementar
nº 621/2012, sendo que a verdade material somente foi obtida pelo
ingresso da documentação de fls. 231/259, antes da apreciação do
recurso.
Acerca do instituo da prescrição de que tratam os artigos 70 e 71 da
Lei Complementar nº 621/2012, que estabelece no § 2º, inciso I, do
artigo 71 que, “considera-se a data inicial para a contagem do prazo
prescricional, a da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos
de processos de prestação e tomada de contas, entre outros”.
A matéria relacionada à obrigatoriedade, apreciação e ao julgamento
das contas anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo é tratada
pela Constituição da República de 1988, notadamente nos artigos 70
e 71, I, e, especialmente para os municípios, no art. 31, §§ 1º e 2º,
devendo essas prescrições serem simetricamente observadas pelas
Constituições dos Estados e Leis Orgânicas dos Municípios.
O texto constitucional acerca da matéria é bastante claro, pois,
segundo a Constituição Federal, compete ao Legislativo, e somente
a esse, julgar as contas de governo do chefe do Poder Executivo,
depois da necessária e indispensável atuação do Tribunal, mediante a
emissão de parecer prévio sobre tais contas.
Em verdade, a Constituição da República, ao prescrever que se
observe procedimento complexo para o julgamento das contas anuais
de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo (participação
do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo), almeja que a decisão
sobre tais contas, de cunho político-administrativo, não tenha apenas
valoração política, mas também fundamentação técnico-jurídica
consubstanciada no parecer prévio do Tribunal de Contas.
Isso ocorre porque nessas contas são analisados os planos de
governo e respectiva execução, sob os enfoques orçamentário e
financeiro, aspectos contábeis e patrimoniais da gestão, bem assim o
cumprimento de limites constitucionais e legais - gastos com ensino,
saúde, pessoal, etc.
Desta maneira, a melhor exegese, em face do disposto no art. 375
do Regimento Interno é que o reconhecimento da prescrição, em
razão da competência constitucionalmente estabelecida ao Tribunal
de Contas, no que se refere à emissão de parecer prévio, não seja
possível, visto que a competência para efetivar o julgamento é
da Câmara Municipal.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, guarda e intérprete maior
da Constituição, reconheceu, na Ação Direta de Inconstitucionalidade
- ADI nº 261-9, a imprescindibilidade do parecer prévio emitido
pelo Tribunal de Contas sobre as contas de governo do chefe
do Poder Executivo Municipal, prevalecendo sua posição acaso o
Legislativo contrarie o parecer prévio emito com menos de 2/3 de
seus membros.
Desta maneira, acolho o opinamento Ministerial para modificar
os termos do voto antes prolatados, no sentido de que a extinção
do processo com resolução de mérito não se mostra possível,
relativamente às contas de Chefe de Poder, visto que a competência
para julgamento é do Poder Legislativo.
Todavia, no mérito, as irregularidades foram afastadas, tendo este
Relator assim se manifestado:
1) Dê provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência da
prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, na
forma do art. 269, inciso IV, do código de Processo Civil e, posto que,
ainda, que assim não fosse, restam afastas as irregularidades,
conforme fundamentos antes expostos.
2) Seja reformulado os termos do Parecer Prévio TC de nº
090/2007, para se emitir novo Parecer Prévio, excluindo-se do
referido Parecer as irregularidades relativas aos atos de gestão
tratados no Processo TC nº 3895/2005, em trâmite nesta Corte,
recomendando à Câmara Municipal de Cariacica a APROVAÇÃO DAS
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CONTAS, relativas ao exercício de 2005, da Prefeitura Municipal de
Cariacica, de responsabilidade do Senhor Helder Ignácio Salomão,
ex-Prefeito Municipal.
Assim, acolho o posicionamento ministerial para afastar a ocorrência
da prejudicial de mérito, fazendo o julgamento com adentramento
de mérito, tal qual antes já realizado, afastando as irregularidades,
conforme razões antes expendidas, visto que não constituem
impropriedades que configurem grave infração à norma legal ou
regulamentar.
Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, com fundamento no art. 80, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012, VOTO no sentido de que o Plenário
desta Egrégia Corte de Contas assim delibere:
a) Sejam afastadas da apreciação das presentes Contas as
irregularidades pertinentes aos atos de gestão, por impossibilidade
de julgá-los dentro das Contas de Chefe de Poder;
b) Seja acolhido o posicionamento do douto representante do
Ministério Público Especial de Contas, no sentido de que não é
possível julgar o processo extinto com resolução de mérito, em face
da ocorrência de prescrição em se tratando de emissão de Parecer
Prévio.
c) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de
Reconsideração, em face das razões antes expendidas;
d) Seja reformulado os termos do Parecer Prévio TC de nº
090/2007, para se emitir novo Parecer Prévio, excluindo-se do
referido Parecer as irregularidades relativas aos atos de gestão
tratados no Processo TC nº 3895/2005, em trâmite nesta Corte,
recomendando à Câmara Municipal de Cariacica a APROVAÇÃO DAS
CONTAS, relativas ao exercício de 2005, da Prefeitura Municipal de
Cariacica, de responsabilidade do Senhor Helder Ignácio Salomão,
ex-Prefeito Municipal.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os
presentes autos.
É como voto.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4295/2007,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de junho
de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em Substituição Marco Antonio da Silva:
1. Afastar da apreciação da presente Prestação de Contas Anual as
irregularidades pertinentes aos atos de gestão, por impossibilidade de
julgá-los dentro das Contas de Chefe de Poder;
2. Acolher o posicionamento do douto representante do Ministério
Público Especial de Contas, no sentido de que não é possível julgar o
processo extinto com resolução de mérito, em face da ocorrência de
prescrição em se tratando de emissão de Parecer Prévio;
3. Conhecer do presente Recurso para no mérito dar-lhe provimento,
reformulando o Parecer Prévio TC-090/2007 deste Tribunal, excluindo
as irregularidades constantes dele, para recomendar ao Legislativo
Municipal a aprovação da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Cariacica, relativa ao exercício de 2005, sob a
responsabilidade do Senhor Helder Ignácio Salomão, então Prefeito;
4. Arquivar os presentes, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Marco Antonio da Silva, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos
termos do artigo 161-A da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento
Interno), com a redação dada pela Resolução TC nº 224/2010,
DOE 20.12.2010, para fins do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos disponíveis
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra
disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
1) - ACÓRDÃO TC-476/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4308/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
REPRESENTANTE - MC MEDEIROS ENCOLUZ MATERIAIS
ELÉTRICOS E SERVIÇOS ME
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
RESPONSÁVEIS - MARIA DULCE RUDIO SOARES, FÁBIO
ALMEIDA EVANGELISTA, JEANNY SCAQUETTI DE CARLI,
MARIA DA PENHA RÚDIO CARRETA E RENATO FERNANDO
FERREIRA NEVES
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO - TOMADA DE PREÇOS 001/2013 1) EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- 2) RECOMENDAÇÕES - 3) ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata-se de Representação, com pedido de medida cautelar,
formulada pela empresa MC Medeiros ECONLUZ Materiais
Elétricos e Serviços ME, na qual relata supostas irregularidades
no edital da Tomada de Preços 001/2013, lançada pela Prefeitura
Municipal de Fundão, tendo como objeto a contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva de iluminação pública na área urbana e
rural, relativamente à qualificação técnica, em inobservância aos
princípios da administração pública.
Considerando os aspectos relacionados à engenharia, os autos
foram encaminhados ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
- NEO para análise do feito, que concluiu pela procedência da
representação, através da Análise de Edital de Licitação - AEL13/2013, nos termos reproduzidos abaixo:
Diante do exposto nesta análise, sugere-se considerar
PROCEDENTE a presente representação.
Assim, sugere-se, com base nos artigos 56, inciso II, 63, inciso
I e 108 da Lei Estadual Complementar 621/2012 (lei orgânica
do TCE-ES) c/c art. 158 e 159 da Resolução TCE-ES 182/02
(Regimento Interno), a citação dos responsáveis para:
• Abster-se de realizar quaisquer atos relacionados a esta licitação
até ulterior decisão desta Corte.
• Recomendar a republicação do referido edital escoimado das
falhas citadas no presente relatório ou apresentar as alegações
que entender necessárias quanto às constatações desta análise.
A fim de evitar a repetição das impropriedades detectadas nesta
análise sugere-se, ainda:
• Determinar à Prefeitura de Fundão que em futuros certames:
o Atente para a não inclusão das exigências restritivas listadas no
item 4.1A – “Restrição do caráter competitivo da licitação”;
o Compatibilize as informações do objeto da licitação (constantes
do edital e do termo de referência) com a planilha orçamentária,
atendendo também a IN TC nº 015/2009;
o Inclua no edital e no contrato cláusula relativa ao critério de
reajustamento de preços.
• Dar ciência aos setores competentes dos fatos constatados
nesta análise, para que, independente do gestor e servidores,
a Administração tome conhecimento e abstenha-se de praticar,
não somente nesta, mas também em gestões posteriores, atos
considerados irregulares por esta Corte de Contas;
Ato contínuo, por meio da Decisão Monocrática DECM 492/2013
(fls. 271/275), determinei a notificação em 05 dias da Chefe
do Executivo Municipal para prestar informações pertinentes
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às irregularidades apontadas na presente Análise de Edital de
Licitação AE-L 13/2013:
Devidamente notificada, a responsável apresentou justificativas
(fls. 280 a 1680), informando que estariam tomando as
providências necessárias à revogação do certame face ao
entendimento consignado na AE-L 13/2013, no entanto, não traz
a documentação comprobatória de tais providências.
Assim determinei, através da DECM 518/2013 (fls. 1669), nova
notificação da Sra. Maria Dulce Rudio Soares, para que, no prazo
de até 10 (dez) dias, apresentasse a comprovação da revogação
do edital no Diário Oficial e/ou jornal de grande circulação, o que
foi atendida com a apresentação de cópia do aviso de Anulação da
TP 001/2013, conforme publicado no Diário Oficial do Estado e no
jornal A Tribuna em 02/07/2013 (fls. 1677 e 1678).
Na forma regimental, os autos foram encaminhados ao NEO para
manifestação, que se deram através da Instrução de Engenharia
Conclusiva - IEC 55/2013 (fls.1681/1686), cujas conclusões
reproduzo abaixo:
IEC 55/2013:
“CONCLUSÃO
Do exposto, em consonância com o entendimento constante na
AE-L 13/2013, verifica-se que, de fato, o edital analisado continha
irregularidades e exigências restritivas comprometedoras de
seleção da proposta mais vantajosa. Entretanto, a Prefeitura
Municipal de Fundão procedeu, por meio de publicação, a anulação
da Tomada de Preços 001/2013.
A fim de evitar a repetição das impropriedades ora detectadas
sugere-se:
Determinar ao executivo municipal que em futuros certames,
inclusive relativo ao objeto desta análise:
A1) abstenha-se de exigir identificação da empresa para aquisição
do edital;
A2) abstenha-se de incluir nos editais obrigatoriedade de visita
técnica com data e horário pré-estabelecidos;
A3) abstenha-se de incluir nos editais exigências restritivas
relacionadas à qualificação técnica;
A4) abstenha-se de estabelecer objeto da licitação incompatível
com a planilha orçamentária;
A5) Inclua critério de reajustamento de preços contratuais.
Determinar, ainda, que dê ciência aos setores competentes dos
fatos constatados nesta IEC, para que, independente do gestor
e servidores, a Administração Municipal tome conhecimento e
abstenha-se de praticar, não somente nesta, mas também em
gestões posteriores, atos considerados irregulares por esta Corte
de Contas;”
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, aquele, mediante Parecer PPJC – 2074/2014
(fls. 1691/1692), da lavra do Eminente Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, concluiu encampando na totalidade o
entendimento técnico.
É o relatório. Segue o VOTO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Verifiquei que ao analisar o feito, o Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas apontou impropriedades no Edital da TP 001/2013,
decorrentes de exigências restritivas identificadas, como: 1)
necessidade de identificação da empresa para aquisição do
edital; 2) visita técnica obrigatória com data e horário préestabelecidos; 3) exigências relacionadas à qualificação técnica;
4) incompatibilidade entre o objeto da licitação e a planilha
orçamentária e; 5) Inexistência de critério de reajustamento.
Após a notificação da responsável, no entanto, foi encartada aos
autos, às fls. 1677 e 1678, informação relativa à anulação da
licitação ora representada, com publicação ocorrida no Diário
Oficial do Estado e no jornal A Tribuna do dia 02/07/2013.
Neste contexto, entendo que há perda superveniente do objeto da
presente Representação, em decorrência da anulação do certame
representado – TP 001/2013.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos
termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil,
aplicando-o subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei
Complementar nº 621/2012, tendo em vista a perda superveniente
do objeto.
VOTO, ainda, considerando a função pedagógica deste Tribunal,
sobretudo, a fim de evitar a repetição das impropriedades
detectadas na análise do edital em questão, para que este
Colegiado profira decisão recomendando à Prefeitura Municipal de
Fundão que em futuros certames:
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Atente para a não inclusão das exigências restritivas listadas no
item 4.1A – “Restrição do caráter competitivo da licitação”;
Compatibilize as informações do objeto da licitação (constantes
do edital e do termo de referência) com a planilha orçamentária,
atendendo também a IN TC nº 015/2009;
Inclua no edital e no contrato cláusula relativa ao critério de
reajustamento de preços.
Dê ciência aos setores competentes dos fatos constatados
nesta análise, para que, independente do gestor e servidores,
a Administração tome conhecimento e abstenha-se de praticar,
não somente nesta, mas também em gestões posteriores, atos
considerados irregulares por esta Corte de Contas;
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão e,
após cumpridas as formalidade legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4308/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia nove de julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
1. Extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando-o
subsidiariamente, na forma do artigo 70 da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista a perda superveniente do objeto;
2. Recomendar à Prefeitura Municipal de Fundão que em futuros
certames:
2.1 Atente para a não inclusão das exigências restritivas listadas
no item 4.1A – “Restrição do caráter competitivo da licitação”;
2.2 Compatibilize as informações do objeto da licitação (constantes
do edital e do termo de referência) com a planilha orçamentária,
atendendo também a IN TC nº 015/2009;
2.3 Inclua no edita e no contrato, cláusula relativa ao critério de
reajustamento de preços;
2.4 Dê ciência aos setores competentes dos fatos constatados
nesta análise, para que, independente do gestor e servidores,
a Administração tome conhecimento e abstenha-se de praticar,
não somente nesta, mas também em gestões posteriores, atos
considerados irregulares por esta Corte de Contas;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de julho de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
2) - ACÓRDÃO TC-451/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC 969/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO
NOVO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º
BIMESTRE 2010
RESPONSÁVEIS - EDSON SOARES BENFICA, MARGUERITA
MARIA MAFORTE MALTA E MARIA EMANUELA
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
BIMESTRAL
6º BIMESTRE DE 2012 - OMISSÃO NA REMESSA –
ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS PARA
ACOMPANHAMENTO DA COBRANÇA DA MULTA APLICADA ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre omissão de remessa da Prestação
de Contas Bimestral relativa ao 6° bimestre de 2010 da Prefeitura
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de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade do Sr. Edson Soares
Benfica, em descumprimento à Resolução TC nº 174/2002.
Foi assegurado aos responsáveis o direito ao contraditório e à
ampla defesa, observando, portanto, o devido processo legal,
conforme detalhado:
- Edson Soares Benfica (Prefeito em 2011): Recebeu o Termo
de Notificação 0243/2012 e Termo de Citação 1018/2012. Como
não encaminhou os dados e, portanto, desatendeu aos termos
expedidos pelo TCEES, foi-lhe aplicada multa de 1.000 VRTE’s
(Acórdão 482/2012);
No Acórdão TC 433/2013 o Plenário decidiu por manter a multa ao
Sr. Edson Soares Benfica e notificar a Sr.ª Marguerita Maria Maforte
Malta, contadora, e a Sr.ª Maria Emanuela Alves Pedroso, prefeita
do exercício de 2013 para o encaminhamento da prestação de
contas bimestral referente ao 6º bimestre de 2010.
O Núcleo de Controle de Documentos informou que não consta
documentação alguma enviada em nome das Senhoras Marguerita
Maria Maforte Malta e Maria Emanuela Alves Pedroso referente ao
Acórdão TC 433/2013.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
As informações constantes da Prestação de Contas Bimestrais
referente ao 6º bimestre de 2010 via Sistema Informatizado
de Suporte a Auditoria – SISAUD tem por objetivo subsidiar as
auditorias.
Conforme Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias PAA
2012, a Prefeitura de Alto Rio Novo não foi contemplado para
realização de auditoria ordinária referente ao exercício de 2011.
Diante da ausência de realização de auditoria ordinária e de que
a avaliação da Prefeitura de Alto Rio Novo foi feita através da
Prestação de Contas Anual – Processo TC 2259/2012, cujo Voto
1227/2014 foi pelo Parecer Prévio pela Rejeição das contas da
Prefeitura de Alto Rio Novo, exercício de 2011, em nome do Sr.
Edson Soares Benfica, entendo não mais ser pertinente o envio da
Prestação de Contas Bimestral, por perda do objeto, não havendo
necessidade de citação do atual gestor.
Quanto ao não encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 5º bimestre de 2011, o gestor que deu causa já foi
multado, conforme Acórdão TC 482/2012, mantido pelo Acórdão
TC 433/2013, cabendo destacar que a multa de 1.000 VRTE’s já
atingiu o papel sancionador deste Tribunal.
Diante dos fatos, Voto para que os autos retornem à Secretaria do
Ministério Público de Contas para acompanhamento da cobrança
da multa aplicada, e, ao final, arquive-se.
III – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, por perda do objeto, com fundamento no art. 330, IV
da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-969/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
vinte e cinco de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade,
encaminhar os presentes autos ao Ministério Público de Contas
para acompanhamento de cobrança da multa aplicada no acórdão
TC-482/2012, e arquivar os presentes autos, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
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-579/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3677/2012
JURISDICIONADO - FUNDAÇÃO MÉDICO-ASSISTENCIAL DO
TRABALHADOR RURAL DE RIO NOVO DO SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - DANIL RODRIGUES ARARIBA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - 1) CONTAS IRREGULARES - MULTA - 2) DETERMINAR
A INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Fundação
Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul
do exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do senhor
Danil Rodrigues Arariba - Diretor-Presidente.
Inicialmente, vale dizer, que a 1ª SCE manifestou-se por meio da
Instrução Técnica Inicial ITI 474/2012 [fls.05], informando sobre
a omissão na remessa da Prestação de Contas Anual da Fundação
Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul, sob
a responsabilidade do senhor Danil Rodrigues Arariba - DiretorPresidente, conforme entrevê o Relatório de Omissão de Prestação
de Contas [fls. 02/04], opinando pela notificação do agente
responsável.
Devidamente cientificado da decisão [fls. 14], o agente responsável
apresentou justificativas [fls.17/19], protocolo 011614/2012, em
14/08/2012, requerendo o arquivamento dos autos.
Os autos foram encaminhados à 1ª Secretaria de Controle Externo
que elaborou Manifestação Técnica da Chefia MTC 61/2012 [fls.
22/34] conforme segue:
[...]
4) CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Entendemos, diante do que a legislação e a doutrina estabelece, que
a Fundação Pública de Direito Privado, instituída pelo Poder Público,
através de autorização em Lei específica, conforme dispõe o artigo
37, XIX da CF, sejam elas de “direito público” ou “direito privado”, é
uma entidade pública descentralizada, integrante da administração
indireta, sua posição dentro da estrutura do Estado é similar à das
empresas estatais e por preservarem as mesmas características,
sujeitam-se à supervisão dos órgãos da administração direta e aos
mecanismos de controle interno e externo do Estado.
Diante do exposto e daquilo que consta nos autos, esta Controladoria
vem sugerir a Vossa Senhoria e consequentemente ao Exmo. Relator,
que considere improcedente o Pedido de arquivamento dos autos e
com fulcro no inciso III do artigo 63, proceda a NOTIFICAÇÃO do
Sr. Danil Rodrigues Arariba para que encaminhe a documentação
referente a Prestação de Contas do Exercício de 2011, no prazo
improrrogável de 10 dias sob pena de incorrer em multa prevista
no caput do artigo 134 por descumprimento do inciso VIII da Lei
Complementar nº 621/12.
Em seguida os autos foram levados ao Ministério Público de Contas
que se manifestou de acordo com a proposição da área técnica de
fls. 22/34.
Ato contínuo prolatou-se a Decisão Monocrática Preliminar DECM
25/2013 [fl.40/41], onde o Relator determinou a Notificação
do responsável, para que, no prazo improrrogável de dez dias,
encaminhasse a documentação referente a Prestação de Contas do
exercício de 2011.
Devidamente notificado da decisão [fls. 44], o agente responsável
apresentou justificativas [fls.51/112], protocolizado sob o nº
001436/2013, em 06/02/2013.
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Em seguida os autos foram levados à 1ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 96/2013
[fls. 115/130], pautando-se na verificação dos demonstrativos
contábeis, onde as contas apresentadas encontraram-se
inconsistentes, opinando pela citação do agente responsável para
apresentar os esclarecimentos dos indicativos de irregularidade
apontados, conforme segue:
4.1 – Ausência de publicação da Ata de reunião do Conselho
Deliberativo que tomou as contas do administrador e aprovou as
Demonstrações contábeis de 2011:
Base legal: Art. 107, inciso V, da Resolução TC 182/02:
4.2 - Ausência da Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados:
Base legal: Art. 107, inciso VI, letra “b”, da Resolução TC 182/02,
Resolução CFC 837/99 – Aprova, da NBC T 10 – Dos aspectos
contábeis específicos em entidades diversas, o item: 10.4 –
Fundações – Subitens 10.4.6.2 e art. 186, § 2º, da Lei 6404/76.
4.3 – Não constatação da Demonstração do resultado do exercício
na forma exigida pela legislação vigorante:
Base legal: Art. 107, inciso VI, letra “c”, da Resolução TC 182/02,
Resolução CFC 1.185/09 – Item 38 - Informação comparativa e art.
176, inciso V, § 1º, da Lei 6.404/76.
4.4 – Ausência do balancete analítico contábil:
Base legal: Art. 107, inciso VII, da Resolução TC 182/02.
4.5 – Ausência de publicação do relatório da administração e
demonstrativos contábeis:
Base legal: Art. 107, inciso XI, § 2º, da Resolução TC 182/02 e
Resolução CFC 1.185/09, item 13, letras a, b e c.
4.6 – Ausência do termo de verificação de disponibilidade em caixa:
Base legal: Art. 107, inciso XII, letra “a”, da Resolução TC 182/02:
4.7 – Ausência dos termos de disponibilidades bancárias e
conciliação bancária.
Base legal: Art. 107, inciso XII, letras “b” e “c”.
4.8 – Ausência das notas explicativas:
Base legal: Art. 107, inciso XV, Resolução TC 182/02 e Resoluções
CFC 837/99 que aprovou a NBC-T 10.4, item 10.4.9
Face aos indícios de irregularidade apontados no RTC 96/2013, a 1ª
Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica Inicial
ITI 319/2013 [fl.131/132], sugerindo a citação do responsável.
O senhor Danil Rodrigues Arariba – Diretor Presidente foi
devidamente citado conforme atestado pelo Aviso de Recebimento
(AR) juntado à fl. 136 dos autos, não apresentando suas razões
de justificativas, concernente ao referido Termo de Citação nº
871/2013, com vencimento em 03/07/2013, sendo declarado
REVEL.
Os autos, então, foram encaminhados à 9ª Secretaria de Controle
Externo, que elaborou Instrução Contábil Conclusiva ICC 99/2013
[fls.141/144], na qual conclui:
[...]
3. Da conclusão:
Ante os fatos acima, considera-se conducente à decisão de o
Conselheiro Relator Sérgio Aboudib Ferreira Pinto julgar REVEL o
Senhor Danil Rodrigues Arariba - agente responsável pela gestão
dos recursos aplicados na composição da situação patrimonial
líquida da Fundação Medico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio
Novo do Sul, relativamente aos atos e fatos contábeis encerrados
em 31/12/11, haja vista ter-se caracterizada a ausência de sua
comparência nos autos, fato que prejudicou o exame das supostas
irregularidades registradas no Relatório Técnico Contábil 096/2013.
Ante os fatos acima, sugere-se que a prestação anual de contas
seja remetida ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC para ser instruída conclusivamente, na forma do art. 47,
inciso III, letra “d”, da Resolução TC 261/2013.
Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Conclusivas que se
manifestou através da Instrução Técnica Conclusiva nº 1084/2014,
opinando pela irregularidade das contas apresentadas pelo Sr.
Danil Rodrigues Arariba, frente à Fundação Médico-Assistencial do
Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul, mantendo as inconsistências
apontadas no Relatório Técnico Contábil. Ponderou, ainda, o corpo
técnico:
Logo, considerando que o senhor Danil Rodrigues Arariba, mesmo
após ser devidamente citado, manteve-se inerte, não apresentando
os documentos apontados como faltantes no RTC 96/2013, entendese que houve omissão no dever de prestar contas, o que enseja
opinamento pela Irregularidade das contas, nos termos da alínea
“a”, do inciso III, do artigo 84da LC 621/2012.
Ressalta-se que a omissão do dever de prestar contas não
estava prevista na LC nº 32/93 (vigente à época) como causa de
julgamento pela irregularidade das contas. Contudo, entende-se
que citada omissão deve ser considerada como “grave infração
a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
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orçamentária, operacional ou patrimonial”, conforme art. 59, III,
“a” da mencionada lei.
Por derradeiro, insta destacar que a omissão no dever de prestar
contas também foi apontada no Processo TC 2868/2009, relativo
à Prestação de Contas Anual do exercício de 2008, tendo sido as
contas julgadas irregulares, nos termos do Acórdão 397/2013.
O Ministério Público Especial de Contas através do Procurador
Luciano Vieira, fls. 156/160, manifesta-se pela irregularidade das
presentes contas, com base no art. 84, III, da Lei Complementar nº
621/2012, com a instauração de Tomada de Contas Especial para
exame das contas da Fundação Médico Assistencial do Trabalhador
Rural de Rio Novo do Sul, no exercício de 2009.
Sugere, ainda, a cominação de multa pecuniária ao gestor e que
seja aplicada a pena de inabilitação para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, pelo prazo de cinco anos.
É o relatório.
Analisando os autos observo que o responsável, Sr. Danil Rodrigues
Arariba foi citado de forma devida e manteve-se inerte, ou seja, não
apresentou justificativas e nem os documentos faltantes apontados
no Relatório Técnico Contábil RTC 96/2013.
Assim, entendo que além de ser considerado revel, o responsável
deva ser apenado de acordo com o disposto no art. 59, III da Lei
Complementar nº 32/93, vigente à época.
Diante do exposto, mantenho as irregularidades apontadas.
Ante todo exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
acompanhando o entendimento da área técnica VOTO por
considerar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual da Fundação
Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul,
relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Danil
Rodrigues Arariba, Diretor Geral aplicando-lhe multa de 1.000
VRTEs.
VOTO, ainda, para que se determine ao Executivo Municipal, para
instaurar a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, na forma do art.
83, § 1º, da Lei Complementar nº 621/2012, para exame das
contas d Fundação Médico-Assitencial do Trabalhador rural de Rio
Novo do Sul, exercício de 2009, fixando-se prazo de 45 dias para
cumprimento da decisão e remessa dos autos a esse Tribunal de
Contas, sob pena de responsabilidade solidaria.
Deixo de me pronunciar acerca da alegação do Ministério Público,
sobre o fato da presente irregularidade caracterizar-se ato de
improbidade administrativa, uma vez que a condenação por este
Tribunal possui natureza administrativa, carecendo de competência
por parte desta Corte de Contas para o julgamento da matéria.
Mas não acolho o apenamento sugerido pelo Parquet de Contas de
inabilitação do responsável para o exercício do cargo em comissão
ou função de confiança, nos termos do art. 139 da LC 621/2012,
por entender que in casu, a gravidade da infração não levaria a
tanto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3677/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta de julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Fundação
Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul,
referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Danil
Rodrigues Arariba, tendo em vista a omissão do dever de prestar
contas, 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 ao Executivo Municipal que instaure a Tomada de
Contas Especial, na forma do art. 83, § 1º, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para exame das contas da Fundação MédicoAssistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul, exercício
de 2009, fixando-se prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para
cumprimento da decisão e remessa dos autos a esse Tribunal de
Contas, sob pena de responsabilidade solidaria;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da
Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro convocado
João Luiz Cotta Lovatti. 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, 30 de julho de 2014.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
2) - ACÓRDÃO TC-525/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4330/2013
JURISDICIONADO -COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
DO ESPÍRITO SANTO - COHAB
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - TANIA SAAD NOÉ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Companhia de
Habilitação e Urbanização do Espírito Santo - COHAB-ES - em
liquidação, do exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade
da senhora Tania Saad Noé – Liquidante.
1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pela
senhora Tania Saad Noé – Liquidante, através do ofício OF./COHABES EM LIQUIDAÇÂO Nº 088/2013, em 20/05/2012, protocolizado
sob o nº 006449/2013, em cumprimento a determinação contida
no art. 107-A, da Resolução TC nº 182/02, alterada pela Resolução
TC 222/10.
Em seguida os autos foram levados à 9ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 207/2013
[fls. 168/197], pautando-se na verificação dos demonstrativos
contábeis, onde as contas apresentadas encontraram-se
inconsistentes, opinando pela citação da responsável para apresentar
os esclarecimentos dos indicativos de irregularidade apontados,
conforme segue:
[...]
4 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
4.1 – Ausência de contabilização de provisão no Ativo:
Base legal: Art. 183, inciso I, letra “b”, da Lei 6.404/76.
[...]
a – Devedores por vendas compromissadas:
No Balanço patrimonial, vê-se que a conta contábil sintética de
Devedores por vendas compromissadas apresentou o saldo de
65.506 mil (fls. 14).
[...]
b - Bens imóveis disponíveis para comercialização
No Balanço patrimonial, vê-se que a conta contábil sintética de
Bens imóveis disponíveis para comercialização apresentou o
saldo de 3.720 mil (fls. 14).
[...]
c – Prestações a Receber de Longo Prazo
No Balanço patrimonial, vê-se que a conta contábil sintética de
Prestações a receber de longo prazo apresentou o saldo de
32.025 mil (fls. 14).
[...]
d – Remunerações a Receber
No Balanço patrimonial, vê-se que a conta contábil sintética de
Remunerações a receber apresentou o saldo de 1.042 mil (fls.
13).
[...]
e – Outros Valores Realizáveis de Longo Prazo
No Balanço patrimonial, vê-se que a conta contábil sintética de
Outros valores realizáveis de longo prazo apresentou o saldo
de R$ 70.252 mil (fls. 14).
[...]
4.2 – Divergência de informação entre os repasses financeiros
transferidos do Tesouro Estadual e contabilizados pela COHAB-ES.
Base legal: Art. 177 da Lei 6.404/76 e artigos 15 e 15-A da NBC
TG 07:
[...]
5 – CONCLUSÃO
5.1 – Da citação
Diante dos fatos, e tendo em vista o disposto no art. 56, incisos
II, da LC 621/12, sugere-se ao Relator da matéria Conselheiro
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Márcia Jaccoud Freitas a citação da Senhora Tânia Saad Noé
(Liquidante) responsável pela gestão dos recursos destinados
à formação da situação patrimonial líquida da Companhia de
Habitação e Urbanização do Espírito Santo – COHAB-ES,
relativamente ao exercício findo em 31/12/2012, para que
apresente as justificativas sobre as supostas irregularidades
de natureza contábil e elabore e publique uma errata das Notas
explicativas às Demonstrações contábeis com os ajustes necessários,
tudo em conformidade com as letras “a” a “e” do subitem 4.1 e
subitem 4.2 deste relatório de análise técnico-contábil.
5.2 – Da recomendação
Tendo em vista o disposto no art. 329, § 7º, da LC 621/12, sugerese ao Relator da matéria Conselheiro Márcia Jaccoud Freitas a
recomendação a liquidante atual responsável pela gestão dos
recursos destinados à formação da situação patrimonial líquida da
Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo –
COHAB-ES, a observância nos próximos exercícios, da legislação
vigente quanto à elaboração e publicação da Demonstração do
Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, em conformidade
com os itens 3.1.1 e 3.1.2 deste relatório de análise técnicocontábil.
Face aos indícios de irregularidades apontados no RTC 207/2013,
a 9ª SCE elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 744/2013 [fls.
201/202], sugerindo ao Plenário a citação da responsável para
que, no prazo estipulado, apresentasse esclarecimentos e/ou
justificativas que entender necessárias.
Ato contínuo prolatou-se a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 893/2013 [fls.203], onde a Ilma. Sra. Conselheira Substituta
Márcia Jaccoud Freitas determinou no sentido de proceder à
citação da senhora Tania Saad Noé – Liquidante, para que no prazo
improrrogável de trinta dias apresente esclarecimentos quanto aos
indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico Contábil
RTC 207/2013 e Instrução Técnica Inicial ITI 744/2013.
A senhora Tania Saad Noé foi devidamente citada de acordo com
o Termo de Citação [fls. 205], juntando aos autos documentação
tempestiva [fls. 208/400], na data de 18/11/2013, protocolizado
sob o número TC 016506/2013.
Os autos foram encaminhados à 9ª Secretaria de Controle Externo,
a qual elaborou Instrução Contábil Conclusiva ICC 55/2014
[fls.404/433], na qual conclui pela regularidade com ressalva da
prestação de contas, conforme segue:
Após analisar os documentos e justificativas acostadas aos autos, e
com vistas a instruir a elaboração da instrução técnica conclusiva,
que caracteriza a fase final e instrutória da prestação anual de
contas da COHAB-ES – Companhia de Habitação e Urbanização do
Espírito Santo, relativamente aos atos e fatos contábeis encerrados
em 31/12/12, chegou-se a seguinte conclusão:
4.1.1 – Ausência de contabilização da provisão (Corresponde ao
subitem 4.1 do RTC 136/2013 – Letras de “a” a “e”):
a) Devedores por vendas compromissadas (Corresponde ao
subitem 4.1 do RTC 207/2013 – Letra “a”):
Mantida a inconsistência contábil – Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
b) Bens imóveis disponíveis para comercialização (Corresponde
ao subitem 4.1 do RTC 207/2013 – Letra “b”):
Mantida a inconsistência contábil -. Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
c) Prestações a Receber de longo prazo (Corresponde ao
subitem 4.1 do RTC 207/2013 – Letras “c”):
Mantida a inconsistência contábil - -. Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
d) Remunerações a Receber (Corresponde ao subitem 4.1 do
RTC 207/2013 – Letras “c”):
Mantida a inconsistência contábil - Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
e) Outros Valores Realizáveis de Longo Prazo (Corresponde
ao subitem 4.1 do RTC 207/2013 – Letras “e”):
Mantida a inconsistência contábil - Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
4.1.2 – Divergência de informação entre os repasses
financeiros transferidos do Tesouro Estadual e recebidos
pela COHAB-ES (Corresponde ao subitem 4.3 do RTC 136/2013):
Afastada a inconsistência contábil registrada no relatório
contábil.
4.2 – Proposta de Encaminhamento:
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Com base estrita nos documentos acostados e considerando apenas
os aspectos contábeis e financeiros, propõe-se que a Prestação de
Contas relativa ao exercício de 2012 da Companhia de Habitação
e Urbanização do Espírito Santo – Em liquidação - COHAB-ES, sob
a responsabilidade da Sra. Tânia Saad Noé (Liquidante), seja
considerada, conforme previsto no artigo 84, II da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 162 §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCE-ES,
aprovado pela Resolução nº 261/2013, REGULAR COM RESSALVA
e, ainda, que seja indicada a seguinte DETERMINAÇÃO ao atual
liquidante da Companhia:
Que nas futuras Prestações de Contas constitua provisões em
montante suficiente para reduzir os créditos de curto e longo prazo
ao valor provável de realização, conforme estabelece o artigo
183, inciso I, letra “b”, da Lei 6.404/76, bem como divulgue os
critérios utilizados para a constituição da referida provisão em notas
explicativas.
Ato contínuo, foram enviados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 3197/2014 [fls. 435/455] que, cotejando a ICC
e as justificativas apresentadas pela responsável, sugeriu o seguinte
encaminhamento:
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas da senhora Tania Saad Noé – Liquidante, no
exercício 2012, frente à Companhia de Habilitação e Urbanização
do Espírito Santo - COHAB-ES, em liquidação, a Instrução Contábil
Conclusiva ICC 55/2014 conclui pela regularidade com ressalva das
contas apresentadas, tendo em vista as seguintes irregularidades:
3.1.1. Ausência de contabilização da provisão (Corresponde ao
subitem 4.1 do RTC 207/2013 – Letras de “a” a “e”):
a) Devedores por vendas compromissadas (Corresponde ao
subitem 4.1 do RTC 207/2013 – Letra “a”):
Mantida a inconsistência contábil – Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
b) Bens imóveis disponíveis para comercialização (Corresponde
ao subitem 4.1 do RTC 207/2013 – Letra “b”):
Mantida a inconsistência contábil -. Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
c) Prestações a Receber de longo prazo (Corresponde ao
subitem 4.1 do RTC 207/2013 – Letras “c”):
Mantida a inconsistência contábil - -. Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
d) Remunerações a Receber (Corresponde ao subitem 4.1 do
RTC 207/2013 – Letras “c”):
Mantida a inconsistência contábil - Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
e) Outros Valores Realizáveis de Longo Prazo (Corresponde ao
subitem 4.1 do RTC 207/2013 – Letras “e”):
Mantida a inconsistência contábil - Pode-se considerar que a
irregularidade registrada na peça inicial não foi de natureza grave,
por não representar injustificado dano ao erário.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas
da senhora Tania Saad Noé – Liquidante, frente à Companhia
de Habilitação e Urbanização do Espírito Santo - COHABES, no exercício de 2012, na forma do inciso II do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação a responsável, nos
termos do art. 86 do mesmo diploma legal, tendo em vista que
as irregularidades técnico-contábeis detectadas são de natureza
formal, não grave, não tendo provocado dano de caráter pecuniário
ao erário do município.
3.3. In fine, com fulcro no art. 86, da LC n° 621/2012, opina-se
pela DETERMINAÇÃO ao liquidante atual da Companhia para que
nas futuras Prestações de Contas constitua provisões em montante
suficiente para reduzir os créditos de curto e longo prazo ao valor
provável de realização, conforme estabelece o artigo 183, inciso I,
letra “b”, da Lei 6.404/76, bem como divulgue os critérios utilizados
para a constituição da referida provisão em notas explicativas.
Na forma regimental, o ilustre representante do Ministério
Público Especial de Contas, lançou parecer à fl. 457, concordando
integralmente com o opinamento da área técnica.
III- DECISÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais e
por comungar com a manifestação da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, submeto a matéria à apreciação deste
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Colegiado, propugnando o VOTO nos seguintes termos:
1. Pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas da senhora
TANIA SAAD NOÉ – Liquidante, frente à Companhia de Habilitação
e Urbanização do Espírito Santo - COHAB-ES, no exercício de 2012,
na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação à responsável, nos termos do art. 86 do mesmo
diploma legal, tendo em vista que as irregularidades técnicocontábeis detectadas são de natureza formal, não grave, não tendo
provocado dano de caráter pecuniário ao erário do município.
2. Pela DETERMINAÇÃO ao liquidante atual da Companhia, com
fulcro no art. 86 da LC n° 621/201, para que nas futuras Prestações
de Contas constitua provisões em montante suficiente para reduzir
os créditos de curto e longo prazo ao valor provável de realização,
conforme estabelece o artigo 183, inciso I, letra “b”, da Lei 6.404/76,
bem como divulgue os critérios utilizados para a constituição da
referida provisão em notas explicativas.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4330/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia dezesseis de julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo - COHAB,
relativa ao exercício de 2012, quanto ao aspecto técnico-contábil,
sob a responsabilidade da Sra. Tania Saad Noé, dando-lhe a devida
quitação;
2. Determinar ao atual liquidante da Companhia, com base no
artigo 86 da Lei Complementar nº 621/201, para que nas futuras
Prestações de Contas, constitua provisões em montante o suficiente
para reduzir os créditos de curto e longo prazo ao valor provável
de realização, conforme estabelece o artigo 183, inciso I, letra b,
da Lei 6.404/76, bem como divulgue os critérios utilizados para a
constituição da referida provisão em notas explicativas;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Presentes a sessão do julgamento os Senhores Conselheiros José
Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, e o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente,
ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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
3.
- ACÓRDÃO TC-581/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6604/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO
NOVO
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º
QUADRIMESTRE/2012
RESPONSÁVEL - EDSON SOARES BENFICA
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE
DE 2012 - OMISSÃO NA REMESSA - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Trata-se de processo de omissão da remessa do Relatório de Gestão
Fiscal relativa ao 2º quadrimestre de 2012 da Prefeitura Municipal
de Alto Rio Novo.
Por meio da Decisão TC 437/2013, assim decidiu o Plenário:
1. Com base no art. 135, inciso IX, da Lei Complementar nº
621/2012, aplicar multa de 3.000 (três mil) VRTE ao Sr. Edson
Soares Benfica, Prefeito do Município de Alto Rio Novo no exercício
de 2012, devendo essa quantia ser recolhida, e comprovado o
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recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias,
a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal;
2. Notificar o atual Prefeito do Município de Alto Rio Novo para que,
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, encaminhe o Relatório
de Gestão Fiscal – RGF da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo,
referente ao 2º quadrimestre de 2012, conforme Instrução Técnica
ITI 883/2012. (grifo nosso)
Notificada a atual prefeita para o cumprimento do item 2 do referido
acórdão, em um primeiro momento, não se atestou a entrega de
qualquer documento. Ato contínuo, manifestou-se a notificada no
sentido de já tê-lo cumprido, conforme provam os documentos de
fls. 56/58.
Encaminhados os autos a este Gabinete para providências, foi
solicitada à SEGEX a informação acerca das alegações da notificada.
Assim, em manifestação à fl. 71, a 6ª Secretaria de Controle Externo
verificou que os dados referentes ao 2° quadrimestre de 2012 foram
enviados conforme recibo de confirmação de Remessa.
Encaminhados os autos ao ilustre representante do ministério
Público Especial de Contas, o mesmo manifestou-se à fl. 74, nos
seguintes termos:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria
Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais,
com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar nº
621/20121 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar estadual
nº 451/20082, manifesta-se de acordo com a Manifestação Técnica
exarada pela 6ª Secretaria de Controle Externo e encartada à folha
71, pugnando pelo ARQUIVAMENTO do feito, ante o atendimento ao
constante no item 2 do dispositivo do Acórdão TC 437/2013 (fl. 45),
e consequente perda de objeto dos autos. Contudo, tendo em vista
o despacho da Senhora Secretária do Ministério Público de Contas,
à folha 69, no sentido de que os presentes autos retornem a sua
Secretaria, com vistas a promover-se o pertinente acompanhamento
da cobrança em face do Senhor Edson Soares Benfica, solicitase que, após os tramites de praxe, reencaminhem-se os autos à
Secretaria do Ministério Público de Contas para a finalidade referida.
Diante do exposto, acompanhando a Área Técnica e o Ministério
Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do
presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução
TC nº 261/13.
Após retornem os autos à Secretaria do Ministério Público Especial
de Contas, com vistas a promover-se o pertinente acompanhamento
da cobrança em face do Senhor Edson Soares Benfica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6604/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta de julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar o
Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo,
referente ao 2º quadrimestre de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Edson Soares Benfica, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da
Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. 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, 30 de julho de 2014.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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
4.
- ACÓRDÃO TC-582/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3521/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO
RIO PRETO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
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RESPONSÁVEIS - RONEI RENAN COSTA E LÚCIA HELENA RIBEIRO
DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Dores do Rio Preto do exercício financeiro de 2012,
sob a responsabilidade do senhor Ronei Renan Costa – Secretário
Municipal de Saúde e da senhora Lúcia Helena Ribeiro de Oliveira Secretária Municipal de Saúde.
A Prestação de Contas foi encaminhada pelo senhor Carlos Marcelo
Menin – atual Secretário, através do OFÍCIO GAB Nº 013/2013,
protocolizado sob o nº 004856/2013, em 17/04/2013, estando,
portanto, fora do prazo regimental, em desconformidade com o
art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Em seguida os autos foram levados à 3ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
192/2014 [fls. 44-49], que conclui pela regularidade da prestação
de contas, conforme segue:
[...]
2.
LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS
A análise da PCA limita-se ao conjunto de informações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais encaminhado a esta Corte de Contas, nos
termos do art. 105 da Resolução TCEES 182/2002, legislação vigente
à época; e os procedimentos aplicados baseiam-se nos descritos na
Orientação Técnica SEGEX 01/2013, observando os Princípios da
Contabilidade e a legislação pertinente vigente.
[...]
CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Fundo Municipal de Saúde – Exercício de 2012, formalizada
de acordo com a Resolução TCEES 182/02 e alterações
posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação
pertinente, opina-se no sentido de julgar REGULARES as contas
do exercício de 2012, sob a responsabilidade dos Senhores Ronei
Renan Costa e Lúcia Helena Ribeiro de Oliveira, conforme dispõem
o inciso I, art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 161 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013, dandolhes QUITAÇÃO PLENA, nos termos do art. 85, da Lei Complementar
621/2012 e do parágrafo único, art. 161, do Regimento Interno.
Vitória/ES, 12 de junho de 2014.
Alexandre Rios Pechir
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 203.551
Com base na análise técnica realizada pela 3ª SCE, extraem-se do
Relatório Técnico Contábil RTC 192/2014 e dos demais documentos
contábeis os seguintes valores:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Autorizada
Despesa Executada
Economia Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO (fls.31)
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 580.511,95
Financeiro
Permanente
R$ 119.805,44
Permanente
Compensado
R$ 0,00
Compensado
ATIVO REAL
R$ 700.317,39 PASSIVO REAL
Ativo Real Líquido
Superávit Financeiro

R$ 3.483.500,00
R$ 3.444.515,11
R$ 38.984,89
R$ 264.890,58
R$ 580.511,95

R$ 70.377,81
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 70.377,81
R$ 629.939,58
R$ 510.134,14

Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, às fls. 51-53, elaborou-se a ITC 4406/2014,
com base na RTC 192/2014, opinou pela regularidade as contas
do senhor Ronei Renan Costa e da senhora Lúcia Helena Ribeiro de
Oliveira, ambos Secretários Municipais de Saúde, frente ao Fundo
Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto, no exercício de 2012.
Sugeriu, ainda, a Área Técnica que se recomende ao atual gestor
do Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto que observe o
prazo regimental para o encaminhamento da Prestação de Contas
Anual a este Tribunal de Contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 55.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
É o relatório.
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2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO da seguinte
forma:
a) Pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelo senhor
Ronei Renan Costa e pela senhora Lúcia Helena Ribeiro de Oliveira,
ambos Secretários Municipais de Saúde, frente ao Fundo Municipal
de Saúde de Dores do Rio Preto, 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 legal.
b) Pela RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Dores do Rio Preto para que observe o prazo regimental
para o encaminhamento da Prestação de Contas Anual a este
Tribunal de Contas.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3521/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta 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 Municipal de Saúde de Dores
do Rio Preto, referentes ao exercício de 2012, quanto ao aspecto
técnico-contábil, sob a responsabilidade dos Srs. Ronei Renan Costa
e Lúcia Helena Ribeiro de Oliveira, dando-lhes a devida quitação;
Recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de
Dores do Rio Preto para que observe o prazo regimental para o
encaminhamento da Prestação de Contas Anual a este Tribunal de
Contas;
Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da
Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. 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, 30 de julho de 2014.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-583/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3449/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO
RIO PRETO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - JOSÉ CARLOS MAGRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência de Dores do Rio Preto - IPDRP do exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor José Carlos
Magro – Diretor Presidente.
A Prestação de Contas foi encaminhada pelo senhor José Carlos
Magro - Diretor Presidente do IPDRP, através do Ofício OF.012/2013,
protocolizado sob o nº 003908/2013, em 01/04/2013, tempestivo,
portanto, vez que o término do prazo para o encaminhamento da
prestação de contas anual tendo coincidido com final de semana,
prorrogou-se até o próximo dia útil, ou seja, 01/04/2013, aplicandose os termos do art. 184 da Resolução TC nº 182/02, e em
consonância com o art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigentes
à época.
Em seguida os autos foram levados à 3ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 193/2014
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[fls. 127/154], pautando-se na verificação dos demonstrativos
contábeis, que conclui pela regularidade da prestação de contas,
conforme segue:
[...]
1.2. LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS
A análise da PCA limita-se ao conjunto de informações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais encaminhado a esta Corte de Contas
nos termos do art. 105 da Resolução TCEES 182/2002; e os
procedimentos aplicados baseiam-se nos descritos na Orientação
Técnica SEGEX 01/2013, observando os Princípios da Contabilidade
e a legislação pertinente vigente.
[...]
5. CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao
Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto, exercício de
2012, formalizada de acordo com a Resolução TCEES 182/02
e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação
pertinente, opina-se no sentido de julgar REGULARES as contas
do exercício de 2012, sob a responsabilidade do Senhor José Carlos
Magro, conforme dispõem o inciso I, art. 84, da Lei Complementar
621/2012 e o art. 161 do Regimento Interno do TCE/ES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013; dando-lhe QUITAÇÃO PLENA, nos
termos do art. 85, da Lei Complementar 621/2012 e do parágrafo
único, art. 161, do Regimento Interno.
Não obstante, sugere-se recomendar ao atual gestor:
Verifique a coerência entre os relatórios que suportam os dados
evidenciados nas demonstrações contábeis.
Não sejam evidenciados, no Balanço Financeiro, registros relativos à
incorporação/desincorporação de Depósitos/Consignações, a fim de
manter a clareza e a fidedignidade dos demonstrativos contábeis,
em observância ao art. 103 da Lei 4.320/64.
Vitória/ES, 12 de junho de 2014.
Alexandre Rios Pechir
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 203.551
Ainda, com base na análise técnica realizada pela 3ª SCE, extraemse do Relatório Técnico Contábil RTC 193/2014 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$ 7.850.115,37 Financeiro
Permanente
R$ 13.640,50
Permanente
Compensado
R$ 0,00
Compensado
ATIVO REAL
R$
PASSIVO REAL
7.863.755,87
Passivo Real a Descoberto
Superávit Financeiro

R$ 1.104.000,00
R$ 901.639,32
R$ 202.360,68

Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3449/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta de julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
5. Julgar regulares as contas do Instituto de Previdência de Dores
do Rio Preto, referentes ao exercício de 2012, quanto ao aspecto
técnico-contábil, sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Magro,
ordenador de despesas, dando-lhe a devida quitação;
6. Recomendar ao atual gestor do Instituto de Previdência de
Dores do Rio Preto que:
a. Verifique a coerência entre os relatórios que suportam os dados
evidenciados nas demonstrações contábeis;
b. Não sejam evidenciados, no Balanço Financeiro, registros
relativos
à
incorporação/desincorporação
de
Depósitos/
Consignações, a fim de manter a clareza e a fidedignidade dos
demonstrativos contábeis, em observância ao artigo 103 da Lei
4.320/64;
7. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da
Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. 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, 30 de julho de 2014.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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

R$ 5.983.263,79
R$ 7.850.115,37

[ATOS DOS RELATORES]
R$ 11.322,10
R$ 19.788.595,92
R$ 0,00
R$ 19.799.918,02
R$ 11.936.162,15
R$ 7.838.793,27

Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, às fls. 156-159, opinou-se pela regularidade das
contas do senhor José Carlos Magro, Diretor Presidente, frente ao
Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto, no exercício de 2012.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 161.
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
José Carlos Magro – Diretor Presidente, frente ao Instituto de
Previdência de Dores do Rio Preto - IPDRP, exercício de 2012,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
b) Pela RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Instituto de Previdência
de Dores do Rio Preto – IPDRP para que:
b.1) Verifique a coerência entre os relatórios que suportam os dados
evidenciados nas demonstrações contábeis.
b.2) Não sejam evidenciados, no Balanço Financeiro, registros
relativos
à
incorporação/desincorporação
de
Depósitos/
Consignações, a fim de manter a clareza e a fidedignidade dos
demonstrativos contábeis, em observância ao art. 103 da Lei
4.320/64.
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DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1574/2014
PROCESSO: TC 2138/2012
INTERESSADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Águia Branca – Águia Branca PREV
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2011
RESPONSÁVEL: Suziany Paste Gonçalves Oliveira – Diretora
Presidente
O objeto destes autos é a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águia Branca
– Águia Branca PREV (f. 01-179), referente ao exercício de 2011,
sob a responsabilidade da sua Diretora Presidente Suziany Paste
Gonçalves Oliveira, encaminhada a este Tribunal de Contas pela
mesma, por meio do Ofício Nº 0008/12, protocolo 004276 em 29 de
março de 2012.
O Relatório Técnico Contábil RTC 328/2014 da 6ª Secretaria de
Controle Externo (fl. 182-187) apontou indício de irregularidade
quanto a ausência de segregação de funções, em infringência ao
artigo 37 da CRB/88, em especial quanto ao princípio da segregação
de funções derivado do princípio da moralidade
Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 1305/2014 (f.
189) apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
Em face das inconformidades inicialmente apontadas no Relatório
Técnico Contábil TC 328/2014, em respeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugere-se a esta
Corte de Contas:
1. A citação dos responsáveis descritos na tabela adiante,
nos termos do artigo 358, I, c/c 157, III, do Regimento Interno
do TCEES aprovado pela Resolução TC 261/2013 c/c artigos 56,
II e 63, I, da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo
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estipulado apresentem alegações de defesa ou apresentem razões
de justificativa que entenderem necessárias, em razão dos indícios
de irregularidades apontados, conforme segue:
Responsável:
Itens/Subitens:
Achados:
SUZIANY PASTE 2.3.1
AUSÊNCIA DE
GONÇALVES
SEGREGAÇÃO DE
OLIVEIRA
FUNÇÕES
Desta forma, com base no artigo 56 da Lei Complementar n.º
621/2012, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO da agente responsável senhora Suziany Paste
Gonçalves Oliveira, nos termos do art. 56, incisos II da LC
621/2012 e art. 207, inciso I da Resolução nº 261/2013 para que, no
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresente razões de justificativa
para a ocorrência indicada no respectivo item da ITI 1305/2014:
2 Seja a responsável notificada de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos, e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
3 Acompanha esta decisão, cópia do Relatório Técnico Contábil RTC
328/2014 e da Instrução Técnica Inicial ITI 1305/2014 da 6ª
Secretaria de Controle Externo.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 19 de setembro de2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1577/2014
PROCESSO: TC 3452/2013
INTERESSADO: Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Guarapari - IPG
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2012
RESPONSÁVEL: José Augusto Ferreira de Carvalho (Diretor
Presidente do IPG)
O objeto destes autos é a Prestação de Contas Anual do Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - IPG (f.
01-494), referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
senhor José Augusto Ferreira de Carvalho – Diretor Presidente do
IPG, encaminhada tempestivamente a este Tribunal de Contas pelo
mesmo, por meio do ofício OF/IPG Nº 067/2013 - IPG, protocolo
004002 em 01 de abril de 2013.
Da análise do processado, o Relatório Técnico Contábil RTC
335/2014 da 6ª Secretaria de Controle Externo (f.497-500)
apontou indício de irregularidade em seu item 5.1, quanto à
divergência de R$ 11.081.749,50 constatada entre o Resultado
Patrimonial apurado pela equipe técnica e o demonstrado no Anexo
14, em infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64.
Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 1334/2014 (f.
502) apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
Em face das inconformidades apontadas no Relatório Técnico
Contábil TC nº 335/2014, em respeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e com fulcro
nos artigos 161 e 162 do Regimento Interno TCEES – Resolução nº
182/02, c/c o art. 1º, inciso XXII da Lei Complementar nº 621/2012,
sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas citação do
responsável, para que, no prazo estipulado, apresente justificativa
em razão do indício de irregularidade apontado, conforme segue:
Responsável
JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Itens
Citação: 5.1

Desta forma, com base no artigo 56 da Lei Complementar n.º
621/2012, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO do agente responsável senhor José Augusto Ferreira
de Carvalho, nos termos do art. 56, incisos II da LC 621/2012 e
art. 207, inciso I da Resolução nº 261/2013 para que, no PRAZO
DE 30 (TRINTA) DIAS, apresente razões de justificativa para a
ocorrência indicada no respectivo item da ITI 1334/2014;
2 Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos, e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013;
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3 Acompanha esta decisão, cópia do Relatório Técnico Contábil RTC
335/2014 e da Instrução Técnica Inicial ITI 1334/2014 da 6ª
Secretaria de Controle Externo.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 19 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1561/2014
PROCESSO: TC 4432/2013
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
ASSUNTO: Representação
INTERESSADO: Ministério Público Especial de Contas
RESPONSÁVEIS: Paulo César Andrade
Versam os autos sobre representação determinada pelo Conselheiro
Relator Domingos Augusto Taufner em face de denúncia protocolizada
neste Tribunal em 30/04/2013, sob o nº 5390, pelo atual Prefeito
de Barra de São Francisco, Exmo. Sr. Luciano Henrique Sordini
Pereira, onde o mesmo faz questionamentos quanto à legalidade
da contratação por Inexigibilidade de licitação da Empresa Adair
Vizentini Narcizo ME, ocorrida na gestão anterior, contratação esta
que teve como objeto a promoção de Shows de diversas bandas,
por ocasião do Carnaval de 2012, ocorrido no período de 17 a 21 de
fevereiro de 2012. Em 18/06/2013 foi protocolado nesta Corte (fls.
223), sob o número 07851, expediente, por meio do qual o Prefeito
encaminhou outras cópias.
Em voto elaborado (fls. 308/313) que gerou a Decisão Preliminar
TC – 065/2013, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner
determinou as citações dos senhores Waldeles Cavalcante (Prefeito
Municipal), Paulo César Andrade (Secretário Municipal) e Roberto
Ribeiro Martins (Presidente da CPL) para que no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresentassem suas alegações de
defesa e/ou recolhessem a importância devida, na medida de sua
responsabilidade individual e/ou solidária.
Assim, foram expedidos e entregues os termos de citação (fls.
315/317) com exceção do Senhor Paulo César Andrade, Termo de
Citação 1824/2013 (fls. 316) por não ter sido encontrado, conforme
informa a Secretaria-Geral das Sessões (fls. 320).
Por meio de Decisão do Conselheiro Relator Domingos Augusto
Taufner (fls.326/327) e com o fim dar prosseguimento regular ao
feito, determinou a citação do senhor Paulo César Andrade por meio
de edital. Na sequência, vê-se o Edital de Citação Nº 001/2014, fls.
466 e sua publicação, fls. 467/468, onde já foi alertado de que a
ausência de manifestação resultaria na declaração de sua revelia,
nos termos do artigo 157, §7º do Regimento Interno do TCE-ES.
Em consulta ao Núcleo de Controle de Documentos, de folhas 471,
temos que não houve atendimento ao Edital de Citação nº 001/2014.
Diante do exposto, foi expedida a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1464/2014 de fls. 472-473 pela REVELIA do senhor Paulo
César Andrade, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar nº.
621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº 261/2013.
Em 15 de setembro de 2014, o senhor Paulo César Andrade
protocolizou nesta Corte o expediente de folhas 475-492, onde
afirmou ter apresentado sua defesa em conjunto com os demais
citados, em 12 de novembro de 2013, o que de fato se comprova
nos autos.
Assim, considerando a comprovação das alegações do interessado,
DECIDO por tornar insubsistente a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1464/2014.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Controle
Externo para prosseguimento do feito.
Vitória, 17 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1579/2014
PROCESSO: TC 5051/2013
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2012
UNIDADE TÉCNICA: 4ª Secretaria de Controle Externo
RESPONSÁVEIS: Vera Lucia Costa, Maria do Rosário Araújo C.
Mendonça e Maria Marcia Rocha Couzi T. Pinto
Trata este processo da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Educação de Guaçuí, relativa ao exercício de 2012,
sob a responsabilidade da senhora Vera Lucia Costa, Maria do
Rosário Araújo C. Mendonça e Maria Marcia Rocha Couzi T.
Pinto, encaminhada a este Tribunal de Contas por meio do ofício
GAB/OF/Nº 115/2013/PMG, protocolizado no dia 27 de março de
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2013.
A 4ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da prestação
de contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil RTC
312/2014 (fls. 56/65) quando constatou indícios de irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 1195/2014 (fl. 66) com
propositura de citação dos responsáveis.
Desta forma DECIDO pela CITAÇÃO dos agentes responsáveis,
nos termos do art. 56, incisos II, da LC 621/2012 e do art.
157, inciso III da Resolução 261/2013, para, no PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, apresentar justificativas em relação aos indícios
de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
1195/2013, como se demonstra seguir:
CITAÇÃO
Responsáveis
Maria do Rosário Araújo C. Mendonça
Maria Márcia Rocha Couzi T. Pinto
Vera Lúcia Costa

Itens/Subitens
4.3, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3
e 5.4
4.1

Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório
Técnico Contábil RTC 312/2014 e da Instrução Técnica Inicial
ITI No 1195/2014 da 4ª Secretaria de Controle Externo.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 19 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1575/2014
PROCESSO: TC 5052/2013
INTERESSADO: Fundo Municipal de Assistência Social de Guaçuí
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2012
RESPONSÁVEIS: João Fernando de Faria (01/01 a 01/04/2012),
Elenir Frauches Vital (02/04 a 31/12/2012) e Vera Lucia Costa (pelo
encaminhamento)
O objeto destes autos é a Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Assistência Social de Guaçuí (f. 01-02), referente
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos senhores João
Fernando de Faria (de 01/01 a 01/04/2012) e Elenir Frauches Vital
(de 02/04 a 31/12/2012), encaminhada a este Tribunal de Contas
pelo Secretário Municipal de Finanças Paulo Sérgio da Silva, de
ordem da Prefeita Municipal Vera Lucia Costa, por meio do Ofício
GAB//Nº 115/2013-PMG, protocolo 003764, em 27 de março de
2013.
Conforme Manifestação Técnica Preliminar MTP 341/2013 (f. 0406), a documentação encaminhada a esta Corte não cumpriu, na
integralidade, as normas inerentes à prestação de contas anual,
por isso sugeriu a notificação do agente responsável, a senhora
Vera Lúcia Costa, pelo envio da PCA - 2012 do Fundo Municipal
de Ação Social de Guaçuí na forma regimental. Neste sentido a
Decisão Monocrática Preliminar DECM 760/2013 (f. 08) para o seu
cumprimento em 30 (trinta) dias.
Notificada a senhora Vera Lucia Costa através do Termo de Notificação
nº 1513/2013 (f. 09), conforme Aviso de Recebimento às fls. 10,
acostado esta aos autos na data de 03 de outubro de 2013.
Na data de 11 de novembro de 2013 a Secretaria Geral das
Sessões constata a inexistência de encaminhamento de qualquer
documentação a esta Corte em nome da senhora Vera Lucia Costa
(f. 14).
Na data de 02 de dezembro de 2013, protocolo 17211,
intempestivamente portanto, a gestora encaminha documentação
pertinente, como se vê às fls. 18-49. A juntada da documentação foi
deferida por decisão fundamentada do Conselheiro Relator (f.16).
Da análise do processado, o Relatório Técnico Contábil RTC
327/2014 da 4ª Secretaria de Controle Externo (f. 52-60) apontou
indícios de irregularidades conforme se segue:
Os indicativos de irregularidades apontados neste relatório são os
que se seguem:
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1

2
3

4

5

6

Indicativos de
Irregularidades
Ausência da
Relação de Créditos
Adicionais Especiais e
Extraordinários.
Divergências Quanto ao
Saldo Contábil de Contas
Bancárias.
Divergências Entre a
Apuração e Evidenciação
do Saldo de Restos a
Pagar.

Base Legal
Artigo 105, inciso IX,
da Resolução TCEES
182/2002.

Item
4.1

Artigos 85, 86, 89, 101 5.1
e 103 da Lei Federal
4.320/1964.
Artigos 85, 86, 89, 92, 6.1
inciso I, 93, 100, 101
e 105, § 3º, da Lei
Federal 4.320/1964;
artigo 105, inciso II,
alínea “a”, da Resolução
TC 182/2002.
Artigos 85, 87 e 89 da 6.2
Lei Federal 4.320/1964.

Incongruência no
Demonstrativo dos
Saldos de Restos a Pagar
de Exercícios Anteriores.
Cancelamento de Restos Artigo 63 da Lei Federal 6.3
a Pagar Processados.
4.320/1964; artigos
45, § 2º, e 46 da
Constituição Estadual.
Ausência das Cópias dos Artigo 105, inciso II, 6.4
Atos que Autorizaram os alínea “b”, da Resolução
Cancelamentos de Restos TCEES 182/2002.
a Pagar.

Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 1302/2014 (f.
61) apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, e com fulcro no artigo 358, inciso I, do Regimento
Interno TCEES – Resolução nº 261/2013, c/c o art. 63, inciso I,
da Lei Complementar nº 621/2012, sugerimos ao Egrégio Plenário
desta Corte de Contas a citação dos responsáveis, para que, no
prazo estipulado apresentem esclarecimentos e/ou justificativas que
entenderem necessárias, em razão dos indícios de irregularidade
apontados no Relatório Técnico Contábil TC nº 327/2014, conforme
segue:
Responsáveis
Elenir Frauches Vital
João Fernando de Faria
Vera Lúcia Costa

CITAÇÃO
Itens/Subitens
5.1, 6.1, 6.2 e 6.3
6.1, 6.2 e 6.3
4.1 e 6.4

Desta forma, com base no artigo 56 da Lei Complementar n.º
621/2012, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO dos agentes responsáveis senhor João Fernando
de Faria, Elenir Frauches Vital e Vera Lucia Costa, nos termos do art.
56, incisos II da LC 621/2012 e art. 207, inciso I da Resolução nº
261/2013 para que, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentem
razões de justificativa para as ocorrências indicadas nos respectivos
itens da ITI 1302/2014;
2 Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer sua
defesa por todos os meios em direito admitidos, e, querendo,
exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no
art. 327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando
do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo
artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e
regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
3 Acompanha esta decisão, cópia do Relatório Técnico Contábil RTC
327/2014 e da Instrução Técnica Inicial ITI 1302/2014 da 4ª
Secretaria de Controle Externo.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 19 de setembro de2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1578/2014
PROCESSO: TC 7858/2014
ASSUNTO: Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
RESPONSÁVEL: Pedro Costa Filho
Trata-se de processo de análise do Relatório de Gestão Fiscal – RGF
(LRFWEB), referente ao 1º quadrimestre de 2014, da Prefeitura
Municipal de Ecoporanga, sob a responsabilidade do Senhor Pedro
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 22 de setembro de 2014
Costa Filho.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1170/2014 (fl.01)
e com fundamento nos artigos 56, inciso II, e 63, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do Senhor Pedro Costa Filho, para que no PRAZO
DE 30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS encaminhe a esta Corte
de Contas as justificativas em face do indicativo de irregularidade
registrado no item 2.1 da Instrução Técnica Inicial 1170/2014.
Não havendo manifestação no prazo fixado, o responsável será
considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo como
determina o artigo 301, parágrafo único, da Resolução TC 261/2013
e sob pena de aplicação de multa, na forma do artigo 389, inciso
IV, da mesma Resolução. Acompanha esta decisão, integrando-a,
cópia da Instrução Técnica Inicial 1170/2014, elaborada pela 5ª
Secretaria de Controle Externo.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 19 de setembro de 2014.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1576/2014
PROCESSO: TC 8086/2014
ASSUNTO: Representação
EXERCÍCIO: 2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Marataízes
RESPONSÁVEIS: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal),
Paulo Roberto de Paula Junior (Secretário Municipal de Saúde 2013) e Marco Antonio Bahiense Amaro (Secretário Municipal de
Saúde - 2014)
Tratam os autos de representação formulada em face de possíveis
irregularidades na prorrogação dos contratos nº 002/2013,
0017/2013 e 0180/2013 referentes a aquisição de combustíveis
pela Prefeitura Municipal de Marataízes (fls. 01 a 05).
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou Manifestação Técnica
Preliminar MTP 543/2014 (fls. 10 a 15) opinando pelo conhecimento
da presente representação e pela elaboração de Instrução Técnica
Inicial, em razão da existência de indícios de irregularidades.
Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 1356/2014 (fls.
16 a 22) apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:
“(...) III – Proposta de Encaminhamento
Ante o exposto, sugerimos ao Exmo. Conselheiro Relator Sebastião
Carlos de Macedo que com fulcro no artigo 52, III da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 c/c art. 207, I da Resolução TC 261/2013 que
aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, CITAR os responsáveis abaixo identificados, para
que no prazo assinalado possam apresentar razões de justificativas
acerca dos fatos dispostos nesta Instrução:
a) Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
Subitem
II.2

Fato
Prorrogação irregular de contratos (017/2013
e 180/2013) além do exercício financeiro com
consequente aquisição de bens com ausência de
licitação

b) Paulo Roberto de Paula Junior – S. M. Saúde – FMS - 2013
Subitem Fato
II.1
Prorrogação irregular de contrato (002/2013 –
terceiro termo aditivo) além do exercício financeiro
com consequente aquisição de bens com ausência de
licitação
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c) Marco Antonio Bahiense Amaro – S. M. Saúde – FMS - 2013
Subitem Fato
II.1
Prorrogação irregular de contrato (002/2013 –
terceiro termo aditivo) além do exercício financeiro
com consequente aquisição de bens com ausência de
licitação
A fim de subsidiar o cumprimento dos Princípios do contraditório e
da ampla defesa constitucionalmente garantido a todos os indicados
nesta peça inicial, sugerimos que seja encaminhada junto ao termo
de citação, cópia desta Instrução técnica inicial de fls 16/22 aos
responsáveis acima indicados. (...)”
Desta forma, com base nos artigos 56, inciso II, 94 e 99 da Lei
Complementar n.º 621/2012 c/c art. 207, I do Regimento Interno
desta Corte (Resolução TC nº 261/2013), DECIDO:
1 Pelo conhecimento da presente Representação, já que presentes
os requisitos de admissibilidade, conforme arts. 94 e 99 da Lei
Complementar n.º 621/2012.
2 Pela CITAÇÃO dos agentes responsáveis, nos termos do art. 56,
incisos II, da LC 621/2012 e art. 207, I da Resolução nº 261/2013
para que, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentem razões de
justificativa para as ocorrências indicadas nos respectivos subitens
da ITI 1356/2014:
a) Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
Subitem
Fato
II.2
Prorrogação irregular de contratos (017/2013
e 180/2013) além do exercício financeiro com
consequente aquisição de bens com ausência de
licitação
b) Paulo Roberto de Paula Junior – S. M. Saúde – FMS - 2013
Subitem
Fato
II.1
Prorrogação irregular de contrato (002/2013 –
terceiro termo aditivo) além do exercício financeiro
com consequente aquisição de bens com ausência de
licitação
c) Marco Antonio Bahiense Amaro – S. M. Saúde – FMS - 2013
Subitem
Fato
II.1
Prorrogação irregular de contrato (002/2013 –
terceiro termo aditivo) além do exercício financeiro
com consequente aquisição de bens com ausência de
licitação
3 Pela NOTIFICAÇÃO dos responsáveis, cientificando-os de
que poderão exercer suas defesas por todos os meios em direito
admitidos, e, querendo, exercer o direito de sustentação oral,
nos termos do disposto no art. 327 da Resolução nº 261/2013 –
Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos,
cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio
eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621,
de 8 de março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262,
de 13 de agosto de 2013.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial ITI 1356/2014 da 5ª Secretaria de Controle Externo.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória,19 de setembro de 2014.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br

